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Değerli okurlarımız,
Yeni yıla girerken Yer Mühendisliği dergisinin 2019 yılına ait son sayısını sizlere
sunmanın kıvancını yaşıyoruz.
Derneğimiz yayın organı olan “Yer Mühendisliği” dergisinde, güncel akademik
araştırma bulguları ile özellikle ülkemizde ve dünyada uygulayıcı kurum ve
kuruluşların başarı ile tamamladıkları projelere ilişkin teknoloji kullanımı ve kazanılan deneyimlerini paylaştıkları yazılara yer vermeyi sürdürmektedir.
Bu sayımızda, “İstanbul Metropolitan Alanda Derin Kazılar” ve sınıfında dünyada 3. sırada olan “Yusufeli
Barajı ve HES Projesi” ile “Yeraltı Barajları ve Suni Besleme” konularında popüler makaleler yer almaktadır.
Ayrıca, Türkiye’de ve dünyada yer mühendisliği alanında düzenlenmiş bilimsel toplantılar ve uygulanan
projeler ile üyelerimizden haberlere yer verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun ve ulusal temsilcisi olduğumuz
‘Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)’nin faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme de yapılmıştır.
Mühendislik Jeolojisi Derneği tarafından periyodik olarak iki yılda bir düzenlenen Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu “MÜHJEO’2019”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde ve Derneğimizin iş birliğinde 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında
Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde (Denizli) gerçekleştirilmiştir. MÜHJEO’2019’da Üyelerimiz,
akademisyenler, kamu ve özel sektör mensubu meslektaşlarımız arasında bilimsel ve teknik anlamda işbirliklerinin ve dostlukların geliştiği bir bilim şölenine emeği geçenlere, katkı ve katılım sağlayanlara içten
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yönetim Kurulumuz, iki yıl sonra yapılacak olan Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumunun (MÜHJEO’2021) Ekim 2021 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenmesine karar vermiştir. Planlanan sempozyuma ilişkin gelişmeler ilerleyen günlerde web sayfamızdan ve
e-posta aracılığı ile duyurulacaktır.
Derneğimiz tarafından Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri 2020 yılında da uluslararası makale, doktora tezi, yüksek lisans tezi ve bitirme ödevi/tasarım projesi kategorilerinde verilecektir. Ödül başvurularına
ilişkin duyuru Derneğimiz tarafından Şubat-2020 ayı içerisinde üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının ilgili
bölümlerine/birimlerine gönderilecek olup, sürece ilişkin bilgilendirme www.muhjeoder.org.tr adresinden
de takip edilebilir.
Siz değerli üyelerimizin ve okurlarımızın teknik yazı ve haberler ile yapacağınız söyleşilerin Dergimizin
yayın hayatı açısından önemini bir kez daha vurguluyor, katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere, Yeni Yılınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
Saygılarımla.

Prof. Dr. Remzi Karagüzel
Mühendislik Jeolojisi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİNDEN HABERLER

Dernek Yönetim Kurulu Toplantıları
Derneğimizin Yönetim Kurulu, 2019 yılı içerisinde Mart 2019 tarihinde İTÜ Maden Fakültesinde (İstanbul), 19 Temmuz ve 27 Kasım
tarihlerinde DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik
Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı
Toplantı salonunda (Ankara) iki kez ve 2 Ekim
tarihinde ise Pamukkale Üniversitesi Jeoloji

Mühendisliği Bölümünde toplanmış ve gündeminde yeralan konuları görüşerek karara
bağlamıştır.

Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun 19 temmuz 2019
tarihli toplantısı

Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun 27 Kasım 2019
tarihli toplantısı

Üyelik aidatları

İletişim

Derneğin Birinci Olağanüstü Genel Kurulu tarafından alınan kararla önümüzdeki üç yıllık dönemde
(2017-2019) yıllık aidat, IAEG (Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği) üyeliği de dahil (“Bulletin of
Engineering Geology and the Environment” dergisi hariç) olmak üzere, 90 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu üyelik aidatı, Derneğin Vakıflar Bankası Ankara Yenişehir Şubesi nezdinde açılmış olan
TR740001500158007301559247 IBAN No.lu Türk Lirası hesabına yatırılmaktadır.

Üyelik başvuruları ve diğer hususlar için adresi aşağıda verilen MühJeoDer Genel Sekreteri’ne Prof. Dr. Halil
Kumsar (Genel Sekreter)
			
Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,
Kınıklı Yerleşkesi, 20017 - Kınıklı/ DENİZLİ		

MühJeoDer web sayfası
MühJeoDer’in web sayfası da oluşturuldu ve sürekli
geliştiriliyor. Dernek üyelerinin ve konuyla ilgilenenlerin www.muhjeoder.org.tr adresinden bu sayfaya
girerek; Dernek tüzüğü, üye listesi, üyelik başvuru
koşulları ve başvuru formu, duyurular, Dernek Başkanı’nın üyelere yazısı, ilgili bağlantılar vb. bilgilere ulaşmaları mümkündür.
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e-posta: hkumsar@pau.edu.tr

Üyelik aidatları ve IAEG Dergisi için ise,
adresi aşağıda verilen MühJeoDer Saymanı’na
başvurulması gerekir.
Dr. Ayhan Koçbay (Sayman) Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları
Dairesi Başkanlığı, Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı,
No.16 Çankaya, Ankara
E-posta: ayhankocbay@gmail.com

YER MÜHENDİSLİĞİ
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MÜHJEO’2019 Ailesi’nin toplu fotoğrafı

MÜHJEO’2019
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve
Jeoteknik Sempozyumu
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Mühendislik Jeolojisi Derneği ve Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümü ortaklığında Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu
– MÜHJEO’2019, 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr.
Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Mühendislik Jeolojisi Derneği ve Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ortaklığında
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu – MÜHJEO’2019, 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin
Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçek-

leştirildi. Sempozyumda, TÜBİTAK, IAEG, JMO,
DSİ, Karayolları, MTA, AFAD, Denizli Büyükşehir
Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi, Pamukkale
Belediyesi, Honaz Belediyesi, Hidro-Der, Sümer
Mühendislik, Yüksel Proje, Fugro-Sial, Limit, Akademi, Ege Temel Sondajcılık, Jags, Ulutaş Mermer,
YER MÜHENDİSLİĞİ
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Açılış konuşmaları: Prof. Dr. Halil Kumsar, Hüseyin Alan, Prof. Dr. Remzi Karagüzel, Prof. Dr. Yahya Tülek

Açılış konuşmaları: Av. Avni Örki, Prof. Dr. Erdinç Duru, Av. Osman Zolan

ranlarımızı sunarız. Ayrıca, bu konuda fikir babalığı yapan Prof. Dr. Halil Kumsar’ı kutluyoruz.
Sempozyum Açılış Töreninden bir görüntü

Açılış Oturumu
Kömürcüoğlu Mermer, Arhal İnşaat, Yapıyol İnşaat
ve Erişkin Optik destekleyen kurum ve kuruluşlar
arasında yer aldılar. Sempozyumun başarı ile gerçekleştirilmesinde maddi ve delege göndererek
çok önemli katkılar sağlayan, tüm kurum ve kuruluşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız.
Toplam 350 kişinin katıldığı MÜHJEO’2019 Sempozyumunda, biri çağrılı konuşma, 85 sözlü ve 7
poster bildiri olmak üzere, toplam 93 bildiri sunulmuştur. Tüm bildirilerin tam metinleri, hakem
değerlendirme sürecinden geçtikten sonra MÜHJEO’2019 Bildiriler Kitabı’nda basılmış ve sempozyum sırasında katılanlara dağıtılmıştır.
10
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Vefa Örneği
Sözlü sunumların eş zamanlı olarak yapıldığı üç
ayrı salona; Ülkemizde Mühendislik Jeolojisinin
gelişmesinde büyük emeği geçmiş çok değerli
merhum hocalarımız; Prof. Dr. Enver Altınlı (İÜ),
Prof. Dr. Kemal Erguvanlı (İTÜ) ve Prof. Dr. Vedat
Doyuran (ODTÜ) isimleri verilmiştir.
Oturum salonlarının geçici de olsa, Ülkemizde Mühendislik Jeolojisinin öncülüğünü yapmış
saygıdeğer hocalarımızın adlarıyla anılmasını ve
genç meslektaşlarımıza tanıtma fırsatını sağlayan Pamukkale Üniversitesi yöneticilerine şük-

Sempozyum açılış programı, Kemal Erguvanlı
salonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz
şehitlerimizin huzurunda saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasından sonra Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Müzik Anabilimdalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatıma Akyüzlüer ve Öğr. Gör. Birol Işıkdemir tarafından yapılan müzik dinletisi ile başlatıldı.
Sempozyum açılış ve protokol konuşmaları sırasıyla, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Halil Kumsar, Jeoloji Mühendisleri Odası
Başkanı Hüseyin Alan, Sempozyum Eş Başkanı

ve Mühendislik Jeolojisi Derneği YK Başkanı Prof.
Dr. Remzi Karagüzel, Sempozyum Eş Başkanı ve
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Yahya Tülek, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru ve Denizli
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan tarafından yapıldı.

Çağrılı Konuşma
Sempozyum açılış oturumunda, Davetli Konuşmacı, ISRM Genel Başkanı ve Mühendislik Jeolojisi Derneği üyesi Prof. Dr. Reşat Ulusay “Tarihi
Alanlardaki Kayadan Oyma Yapıların Duraylılıklarının ve Uzun-Süreli Performanslarının Değerlendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi ve Kaya
Mekaniği ve Mühendisliğinin Önemi: KapadokYER MÜHENDİSLİĞİ
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Sempozyum konuları arasında, mühendislik projelerine yönelik teknik girişimler sırasında jeolojik
ortamın davranışını belirleyen yer malzemesinin
en küçük yapı taşı minerallerin incelenmesinden,
büyük yeraltı boşluklarına neden olan karbonatlı
kayaçarda çözünme sürecinin sayısal modellenmesine, yamaç ve şevlerin duraylılık analizleri, su
yapıları mühendisliğine, yeraltı kaya yapıları ile
derin kazıların stabilitesinin incelenmesi ve izlenmesine kadar çok geniş bir yelpazede araştırma
ve uygulamalardan seçkin örneklerin yer almasından duyduğumuz memnuniyeti ayrıca belirtmek isteriz.

MühJeoDer YK Başkanı tarafından MÜHJEO’2019 Sempozyum Düzenleme Kurulu üyelerine ve destek veren
öğrencilere teşekkür plaketi verilen töreninden bir görüntü.

Kapanış Oturumu

Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Reşat Ulusay’ın
sunumu ve teşekkür plaketi
MÜHJEO’2019 teknik sunumlarından bir görünüm

ya Bölgesi Örneği” başlıklı çağrılı bildiriyi sundu.
Konuşmanın sonunda oturum başkanı Prof. Dr.
Erdoğan Yüzer, MÜHJEO’2019 Düzenleme Kurulu adına Prof. Ulusay’a teşekkür plaketi verdi.

Sempozyum Teknik Oturumları
Sempozyum kapsamında sözlü sunumlar iki
gün boyunca sürdürüldü. Akademisyenler, kamu
kurumları ve özel sektörden katılan meslektaşlarımız ile yurtdışından gelen konuklarımız tarafından sunularak tartışmaya açılan araştırma
ve uygulamaya yönelik bildiriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlenmiştir. Sunumların aynı anda
üç farklı salonda yapılmasına karşın oturumların
herbirinde katılımcıların, soruların ve araştırmalara yapılan katkıların alışılmışın üzerinde olması,
sempozyumu başarılı olarak değerlendirmemizde ölçüt olmuştur.
12
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4 Ekim 2019’da saat 17:30’da “Sempozyumun
Kapanış ve Değerlendirme Oturumu” Kemal Erguvanlı salonunda yapıldı. Mühendislik Jeolojisi
Derneği YK Başkanı Prof. Dr. Remzi Karagüzel,
kendi ifadesi ile “bilimsel bir şölen” havasında
gerçekleştirilen Sempozyumun hazırlık sürecini ve oturumları değerlendirdiği konuşmasında,
başta Pamukkale Üniversitesi Yöneticilerine, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim kadrosuna
ve öğrencilerine, Düzenleme ve Bilim Kurullarına, Destekleyen Kurumlara, meslek odası ve sivil
toplum örgütlerine, sektör temsilcilerine, sponsorlara, üniversitesine sahip çıkan Denizli’ye ve
tüm emeği geçenlere teşekkür ve şükranlarını
sundu. Oturumun sonunda PAÜ Mühendislik Fakültesi ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim
kadrosunu ve öğrencileri sahneye davet ederek
teşekkür plaketi takdim etti.

Sempozyum Açılış Yemeğine ev sahipliği yapan
Merkezefendi Belediye Başkanı Av. Sayın Şeniz
DOĞAN davetlilere hitap ederken.

Sempozyumun Açılış Yemeği 3 Ekim Perşembe
akşamı Merkezefendi Belediyesi tarafından Bereketler Toplantı ve Sergi Salonunda verildi.

MÜHJEO’2019 Enver Altınlı Salonu

Sempozyumun Gala Yemeği, Fugro-Sial, Yüksel
Proje ve Limit Teknik Araş. A.Ş. tarafından ortaklaşa “Değirmende Canlı Alabalık Restorand tesislerinde verildi.

Sempozyum Gala Yemeğinden bir görüntü

YER MÜHENDİSLİĞİ
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Kaklık Mağarası gezisine katılan MÜHJEO’2019 delegelerinin toplu fotoğrafı
Honaz Tüneli içinde MÜHJEO’2019 Ailesi.

Teknik Gezi Programı
Sempozyum Teknik Gezi programın kapsamında
5 Ekim 2019 tarihinde öğleden önce Honaz ilçesi sınırları içinde yer alan Kaklık Mağarası gezildi.
Mağara içindeki “Mini Pamukkale” örneği görülmeye değer güzellikte traverten terasları, sarkıt-dikitleri ile güncel traverten oluşumları görüldü. Prof. Dr. Mehmet Özkul tarafınden traverten
oluşum mekanizması ve Prof. Dr. Halil Kumsar
tarafında Kaklık Mağarasındaki çatlak oluşumlarının özellikle tavan stabilitesi açısından önemi açıklandı. Mağaranın giriş tesislerinde Honaz
Belediyesi tarafından MÜHJEO’2019 teknik gezi
heyetine ikramda bulunuldu.
Teknik Gezi Programının ikinci durağında, Denizli kentsel yerleşiminin 2. Çevreyolu projesinin
bir parçası olan Honaz Tüneli gezildi. Karayolları
Genel Müdürlüğü ve Yapıyol İnşaat A.Ş mühendisleri tarafından, zor jeolojik ortam koşullarında
açılan Honaz Tüneli inşaatının teknik detayları,
kazı ve destek sistemleri yerinde gösterildi. Tünellerin Efendisi olarak tanınan Prof. Dr. Mahir
Vardar, Yeni Avusturya Tünel Açma Yönteminin
(NATM) felsefesi ile tünellerde yapılan mühendislik çalışmaları ve uygulamaları hakkında tek14
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Kaklık Mağarasında traverten teraslarından bir
görüntü

nik açıklamalarda bulundu. Yapıyol İnşaat firması
tarafından MÜHJEO’2019 teknik gezi heyetine
öğle yemeği ikramında bulundu.
Teknik gezinin devamında Kömürcüoğlu Mermer
Fabrikası bahçesinde yeralan Uluslararası Heykel
Kolonisi parkı ziyaret edildi. Mermer ve travertenlerden yapılan ağırlıklı olarak insan figürlerinden oluşan heykelleri katılanların büyük beğenisini kazandı.

Prof. Dr. Mahir Vardar’dan tünelde tünelcilik dersi

Teknik gezi heyeti günün son durağında, Denizli
Valiliği’nin misafiri olarak Hierapolis Antik Kentini gezdi. Prof. Dr. Halil Kumsar tarafından antik
kent ve Denizli depremleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Prof. Dr. Remzi Karagüzel tarafından güncel traverten oluşum mekanizması anlatıldı. Ayrıca Menderes graben sistemindeki farklı
karakterdeki termal suların kökeni hakkında açıklama yapıldı. Katılımcılar, güncel traverten terasları üzerinde çıplak ayakla yürüyüş yaparak gün

MÜHJEO’2019 Ailesi “Uluslararası Taş Heykel
Kolonisi” ziyaretinde

YER MÜHENDİSLİĞİ
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Mühendislik Jeolojisi Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Remzi Karagüzel’in

MÜHJEO’2019 Açılış Konuşması
Bir akademik birimden beklenen; eğitim-öğretim, araştırma ve toplum yararına hizmet
verme alanlarındaki faaliyetlerinde başarılar
diliyorum.
Değerli Katılımcılar, biz yerbilimciler; geniş anlamda yerküreyi, dar anlamda ise yerkabuğunu inceleriz (birkaç metre, birkaç 10 m, birkaç
yüz metre, birkaç km derinliği). Yerkürede
dinamik bir süreç geçerlidir. Bu süreçte her
an yeni bir afet ile sonuçlanan doğa olayları
oluşur, doğal kaynaklar da yenilenir. Doğal süreçlerin engellenmesi olanaksızdır, doğal kaynaklar ise bulundukları coğrafyanın önemli bir
zenginliğidir.

MÜHJEO’2019 Ailesi Pamukkale’de

batımını izledi. Pamukkale Kocaçukur alanında
Pamukkale Belediyesi tarafından teknik gezi heyetine ikramlarda bulundu.
Sempozyum Kapanış Yemeği Denizli Büyük Şehir Belediyesi tarafından Çamlık Kırkahvesi Tesislerinde verildi. Ev sahibi Başkan Sayın Osman
ZOLAN, menüde yer alan Denizli’nin yöresel yemekleri hakkında bilgi verdi.

Denizli Büyük Şehir Belediyesi tarafından verilen
MÜHJEO’2019 kapanış yemeğinden görüntü
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Sayın ZOLAN, ayrıca Üniversite yerel
yönetim
işbirliğinin
önemine
vurgu yaparken,
Pamukkale
Üniversitesi ve Jeoloji
Mühendisliği Bölümü
ile övünç duyduklarının altını çizdi. MÜHJEO’2019 katılımcıları
olarak,
sempozyum
kapsamında bilimsel
oturumları, sosyal ve
teknik gezi programları ile toplam 5 gün
boyunca bizlere güzellikler yaşatan ve
üniversitesine böylesine sahip çıkan bir
kentten
ayrılırken,

Bu gerçeklerden hareketle;
Mühendislik Jeolojisi (ve Jeoteknik) Yerkabuğundaki;

Sayın Rektör, Dekanlar, Belediye Başkanları,
Kamu Kurumlarının Değerli Temsilcileri, ISRM
Başkanı ve Başkan Yardımcısı, JMO YK Başkanı, Öğretim Üyeleri, Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar, Sevgili Öğrenciler ve Basın
Mensupları.

MÜHJEO’2019
Bildiriler Kitabı

Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Üniversite Rektörlüğü, Merkezefendi, Pamukkale
ve Honaz ilçe belediyelerine ve destekleyen kuruluşlar olmak üzere tüm ev sahiplerine sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Pamukkale Üniversitesi ve Mühendislik Jeolojisi Derneği’nin birlikte düzenledikleri “Ulusal
Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumlarının Üçüncüsüne hoşgeldiniz.
Sözlerime başlamadan önce, Pamukkale
Üniversitemizin Jeoloji Mühendisliği eğitim
ve öğretimdeki 25. Yılını gönülden kutluyor,

Deprem, heyelan, sel vb. doğal tehlikelerin
riske dönüşmeden yönetilmesine ve zararlarının azaltılmasına,
Doğal kaynakların ise toplum ve doğa yararına en uygun şekilde kazanılmasına destek
olur.
Yaşamın temel gereksinimlerinin karşılanması ve refah düzeyinin yükseltilmesi amacına yönelik; barınma, enerji kazanımı, ulaşım
vb. yüzey-yeraltı hatta sualtı mühendislik projelerini her aşamada çevreyle uyumlu doğru
yönlendirilmeyi hedefler,
Kent güvenliğini ve çevre sağlığını dikkate
alır,

YER MÜHENDİSLİĞİ
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Mekansal planlamada ve projelendirmede
sınır koşullarının bütünleşik etkisini gözetir,

Doğayla Teknik Etkileşimde;
Ortamda geçerli sınır koşullarını tanımlar,
sayısallaştırır ve koordinat bağımlı değerlendirir.
Uygulamaya yönelik yöntem, işlem ve izleme
seçeneklerini kullanarak, jeoloji biliminin mesleki esaslarinin yani sıra, kaya ve zeminlerin fiziksel, kimyasal, mekanik ve dinamik özellikleri
ile davranışlarını da göz önünde bulundurur.
Uygulama açısından en kritik duruma odaklanır, karşılaşılabilecek sorunları önceden belirler ve irdeler.
Jeodinamik süreci dikkate alır ve problemin
çözümü için yöntem ve seçenekler önerir.
Uygulamanın kritik taraflarını da dikkate alır,
sayısal verilere dayalı tasarıma yardımcı olacak analizleri temel alır.
I. ve II. Dünya savaşlarından, özellikle de 1960
yılından sonra, dünyanın birçok yerinde, yer
üstünde ve yeraltında inşa edilen büyük yapıların artması, bazı büyük mühendislik yapılarının yıkılması sonucunda, bu konuda çalışanların bir araya gelmesini, yapılanların ve elde
edilen sonuçların tartışılmasını zorunlu kılmıştır. Burada vurgulanması gereken en önemli husus; “geçmişte mühendislik yapılarının
planlama, projelendirme ve uygulama, aşamalarında mühendislik jeolojisi odaklı yer bilimleri öğretisi”nin eksikliğidir. Bu amaçla, 1964 yılında Hindistan’da düzenlenen “Dünya Jeoloji
Kurultayı” sırasında “Uluslararası Mühendislik
Jeolojisi Birliği”ni kurma düşüncesi ortaya
atılmış ve bir kurucu komite oluşturulmuştur.
Kurucu komiteye Türkiye’den merhum hocamız, Prof. Dr. Kemal Erguvanlı’ nın da katılımı
ile hazırlanan ilk tüzük 1967 yılında Uluslararası Jeoloji Birliği’ne sunulmuş ve kabul edilerek
“IAEG: Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği” resmen kurulmuştur.
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Ülkeler, Bu birliğe milli komiteler aracılığı ile
üye olmuşlardır. 1976 yılında da “Mühendislik
Jeolojisi Türk Milli Komitesi” yapılanmasını tamamlayarak faaliyetlerine başlamıştır.
Yükseköğretim Kurulu, Milli Komiteler Yönetmeliği’ni 2012 yılında yürürlükten kaldırmıştır.
Bununla birlikte 1976 yılından 2013 yılına kadar tam 37 yıl ülkemizde mühendislik jeolojisi
ve jeoloji mühendisliğinin diğer mesleki uygulamalarının geliştirilmesi konusundaki başarılı
çalışmalarını, ulusal sempozyumların yanısıra,
iki adet de uluslararası sempozyum düzenleyerek taçlandıran, “MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ
TÜRK MİLLİ KOMİTESİ’nin faaliyetleri sona ermiştir.
Milli komitenin tüm işlevlerini de üstlenen Mühendislik Jeolojisi Derneği ise yasal olarak haziran 2013 tarihinde kurulmuştur. Derneğimiz
IAEG’nin Türkiye temsilcisidir.
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de 1950’li yıllarda başlatılmış olan mühendislik jeolojisi çalışmaları gelişerek yaygınlaşmaktadır. Planlama ve projelendirme,
kentleşme, imar, enerji, ulaşım, madencilik,
çevre, eğitim-öğretim vb. alanlarda çalışan
meslektaşlarımızın sayısı da giderek artmıştır.
Bu süreçte ülkemizde mühendislik jeolojisi ve
jeoteknik alanında çok başarılı ve uluslararası
düzeyde; uygulamaya ve akademiye yönelik
çalışmalar ile yayınlar yapılmış ve bunların sayısında dikkat çekici artışlar olmuştur. Üyelerimiz, IAEG ve ISRM gibi uluslararası meslek
örgütlerindeki komisyonlarda görev almış ve
yönetim kademelerine yükselmiştir.
Bu gelişmelere rağmen; ülkemizde başarısızlıkla sonuçlanan mühendislik uygulamaları,
zararları azaltılamayan doğal afetler ve sürdürülebilir yönetilemeyen doğal kaynaklar bulunmaktadır. İnsanlık tarihinde bilgi ve teknolojinin zirve yaptığı çağımızda bile bu türden
olumsuzlukların yaşanması, doğayı tümüyle
kavrama yeteneğimizin eksik olduğuna işaret
sayılabilir. Bu nedenle de mesleğimiz hem gelişimini, hem de uygulama alanlarını gün geçtikçe arttırmalıdır.

Ancak, ülkemizin alt yapısının tamamlanması, yeraltı kaynaklarının kullanıma sunulması,
güvenli yerleşim alanlarının oluşturulması, su
kaynaklarının yönetimi ve çevresel etkileşim
konularında çözüm bekleyen bir çok sorun
varken, bu özellikleri ile yabancı ülke kuruluşlarının da ilgi odağında bulunan ülkemizde
mühendisliğimize olan ilginin giderek azalmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Güçlük çekiyoruz, çünkü bu konuda dünya ile çelişiyoruz.
Saptamamın nedeni mühendislik jeolojisi ve
jeoteknik konularının uygulamanın temelini
oluşturduğu gerçeğidir.

dan, karbonatlı kayaçların çözünmelerinin sayısal modellenmesi, şev ve yamaç duraylılığı,
derin kazıların davranışının izlenmesine ve
mühendislik jeolojisi uygulamalarında hidrojeolojik sorunların çözümüne kadar çok farklı
konularda bilimsel araştırmalar ve mesleki uygulamalardan seçkin örnekler yer almaktadır.

Toplumun yaşamını doğrudan etkileyen bu sorunların çözümü ve yaşam kalitesini yükseltme doğrultusunda bilimden ve mühendislikten yararlanma düzeyinin arttırılmasına gerek
olduğu açıktır. Bu gelişimin özellikle yerbilimleri mühendisliği alanında da sağlanması bir
zorunluluktur. Çözüm; her meslek uzmanının
toplumsal değer yargıları ve kendisine yasalarla tanımlanmış olan görev alanlarında, özellikle yeterli oldukları konularda görüş belirtmeleri ve rapor yazmalarında görülmektedir.

Sempozyumun ulusal düzeyde planlanmış
olmasına rağmen yabancı bilim insanlarının,
dostlarımızın da katılmaları bizi gururlandırdı
ve cesaretlendirdi. Kendilerine huzurlarınızda
içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu konuda üniversitelerimize de büyük sorumluluk düşmektedir. Jeolog yetiştiren eğitim öğretim programları esas alınarak jeoloji
mühendisliği yetiştirmeye çalışılması yerine,
problem çözümüne odaklı ve yerbilimlerini
mühendislik bakış açısıyla birlikte dikkate alan
eğitim programlarına ağırlık verilmelidir.
Son yıllarda, ders planlarındaki temel mühendislik derslerinin sayısı ve kredisinde azalma
gözlenmektedir. Bu değişikliğin mesleğin uygulamadaki etkinliği üzerinde olumsuzluk yarattığını düşünmekteyiz.
Değerli Katılımcılar,
Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu’nda, Biri çağrılı konuşma olmak üzere, toplam 93 bildiri sunularak tartışmaya açılacaktır.
MÜHJEO’2019’daki bildiri sayısı bir rekor olup,
yerkabuğunun teknik girişimlere karşı davranışının belirlenmesinde etkili olan en küçük
yer malzemesinin içyapısının araştırılmasın-

Bildirilerin akademisyenlerin yanı sıra kamu
kurumları ve özel sektördeki meslektaşlarımız
tarafından hazırlanmış olmasından duyduğumuz mutluluğu özel olarak belirtmek istiyorum.

Sempozyum Düzenleme Kurulu ve MühJeoDer Yönetim Kurulu adına; Sempozyum’a bildiri göndererek katkılarını esirgemeyen tüm
yazarlara, bildirileri zaman ayırarak değerlendiren Sempozyum Bilim Kurulu’na, Çağrılı
Konuşmacı, Uluslararası Kaya Mekaniği Topluluğunun (ISRM) Başkanı Prof. Dr. REŞAT
ULUSAY’a, tüm katılımcılara, Sempozyum’a
destek veren MTA, DSİ, TCK genel müdürlükleri ve AFAD başkanlığı ile JMO ve HİDRODER’e, sempozyuma yayınlarına reklam vererek, maddi katkı sağlayan, destekleyen tüm
kuruluşlara ve kuşkusuz sempozyumun başarılı şekilde geçmesi için her türlü katkıyı sağlayarak örnek bir ev sahipliği gösteren Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ile Mühendislik
Fakültesi Dekanlığı’na ve Jeoloji Mühendisliği
Bölüm Başkanlığı’na şükranlarımızı sunarız.
Sempozyumun verimli geçmesini, ülkemiz ve
mesleğimiz için yararlı sonuçlar üretmesini ve
dostlukların güçlendirmesini diler. Katılımınız
ve katkılarınız için hepinize teşekkür ederim.

Saygılarımla.
Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL
Sempozyum Eş Başkanı ve MühJeoDer YK Başkanı

YER MÜHENDİSLİĞİ
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2018 Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi
ödüllerini kazananlar:
Bitirme Ödevi
Elif Büşra KOÇER
Çağrıhan TURHAN ve Abdullah SAK
Samet DUDULAROĞLU

Yüksek Mühendislik Tezi
Savaş DEMİR

Uluslararası Makale
Mehmet Can Balcı, Kamil KAYABALI,
Ramin Asadi
Adil BİNAL
Halil kumsar, Yılmaz Mahmutoğlu, Savaş Demir, Samet Dudularoğlu, Özkan Coruk, Remzi Karagüzel, Elif Büşra Koçer, Erdoğan Yüzer,
Reşat Ulusay, Çağrıhan Turhan, Abdullah Sak, Adil Binal, Mehmet Can Balcı, Ayhan Koçbay

2018 Erguvanlı Mühendislik
Jeolojisi Ödülleri sahiplerini buldu

Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi 2018 Ödüllerini
kazanan çalışmaların özetleri
Bitirme Ödevi

Mühendislik Jeolojisi Derneği tarafından Prof. Dr. Kemal
Erguvanlı anısına her yıl geleneksel olarak verilen; “Bitirme
Ödevi”, “Yüksek Lisans” ve “Uluslararası Makale” ödülleri bu yıl
da sahiplerini buldu.
2018 yılı Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi ödülleri, Mühendislik Jeolojisi Derneği ile Pamukkale
Ünüversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü
işbirliğin de 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Denizli’de
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gerçekleştirilen “Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve
Jeoteknik Sempozyumu”nun açılış oturumunda
hak edenlere verildi.

Büyük Melen Barajı aks yeri (sağ sahili) temel
kayasının su tutma özelliklerinin araştırılması
ve iyileştirilmesi
Elif Büşra KOÇER
Danışman: Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL		
İstanbul Teknik Üniversitesi
ÖZET: Bu Bitirme Tasarım Projesi’nde İstanbul
Büyük Şehir Belediyesi’nin 2071 yılına kadar içme
suyunu temin etmek amacıyla planlanan Büyük

Melen Barajı’nın eksen yeri sağ sahilindeki kaya
ve zeminlerin su tutma özelliklerinin araştırılması,
iyileştirme çalışmalarının tasarımı ve uygulamanın başarısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Büyük Melen Barajı Silindirle Sıkıştırılmış Beton
Baraj (SSB) tipinde ve yapımı sürdürülmekte
olup, temelden yüksekliği 124 m, kret kotu 113 m,
kret uzunluğu 944 m ve maksimum su seviyesi
110 metredir.
Bitirme Tasarım Projesi kapsamında baraj yerinin
1/2000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritası hazırlanmıştır. Baraj yerinde Kusuri (Çaycuma) Formasyonu’na ait kiltaşı-silttaşı-kumtaşı ve marn
ardalanmasından oluşan fliş birimleri bulunmakYER MÜHENDİSLİĞİ
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tadır. Temel kaya ve zeminlerin temel olabilme
özelliklerini belirlemek amacıyla 7 adet temel
araştırma sondajı kuyusu açılmıştır. Yüzey jeolojisi ve araştırma sondajlarından yararlanılarak mühendislik jeolojisi kesiti hazırlanmıştır.
Temel kayanın su tutma özelliklerini araştırmak amacıyla araştrıma kuyularında Basınçlı
Su Testi (BST) yapılmış ve Lugeon (LU) değerleri hesaplanmıştır. Baraj eksen yerinde LU
değerlerinin, DSİ tarafından belirlenen sınır
değerinden (3 LU) daha yüksek bulunmuştur.
Bu sonuçlardan yararlanarak temel kayadan
olası su kaçaklarını önlemek amacıyla eksen
boyunca ortalama derinliği 60 m olan bir enjeksiyon perdesinin oluşturulmasına karar verilmiştir.
Melen Barajı eksen yerinde enjeksiyon perdesinin anolar ve seriler halinde yapılması önerilmiştir. Enjeksiyon yöntem ve tekniği açısından
sağ sahilde; temel kayanın litolojik ve yapısal
özellikleri ile LU değerlerine göre ayrılan 4
adet homojen bölgede, toplam 14 adet ano
sınırlandırılmıştır. 24 m’lik anolarda en küçük
kuyu aralığı 3 m olacak şekilde, 15 adet A- serisi, 14 adet B- serisi, 28 adet C- serisi ve 56
adet D- serisi kuyuları bulunmaktadır. Ortalama katı madde alışı 5.20 kg/m olan I. bölgede
8 adet kret başı kuyusu bulunmakta olup, katı
madde alış miktarlarında; İlk uygulanan A-serisinden en son D-serisine ve serilerde derinliğe bağlı bir azalma görülmemektedir. Ortalama katı madde alışı 12.35 kg/m olan II. bölge
ve 11.25 kg/m olan III. Bölgede katı madde alış
miktarında derinliğe bağlı bir azalma olduğu
görülmektedir. Ancak, IV. Bölgede hem A’dan
D-serisine hem de derinliğe bağlı bir azalma
kaydedilmemiştir. Bu durum tektonik kuvvetlerin etkisinde oluşan kıvrım ve kırıklı yapılarla
açıklanmıştır.
Alınan enjeksiyon önlemlerinin başarısını
kontrol etmek amacıyla açılan kuyularda BST
yapılmış ve Lugeon değerleri belirlenmiştir. LU
değerleri genelde enjeksiyon perdesinin ilk 20
m’sinde geçirimsizlik sınır değerin üzerinde
(LU>3) bulunmuştur. Sızdırmaz bir enjeksiyon
perdesi için, sağ sahilde en küçük kuyu aralıklarını 1.5 m düşürecek şekilde ikinci bir sırada
E-Serisi enjeksiyon kuyuları önerilmiştir.
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Bitirme Ödevi
İBB Küçükçekmece Atakent Mahallesi Gençlik Merkezi ve Yurt Alanı mühendislik jeolojisi ve uygulamaları
Samet DUDULAROĞLU
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özkan CORUK
Kocaeli Üniversitesi
ÖZET: Değişen dünya ve gelişen teknolojiyle
beraber, küçük orta ve büyük ölçekli şehirlerin jeomorfolojik yapısının ve yerleşime uygun
alanların kısıtlı olması insanları çeşitli çözüm
arayışlarına itmiştir. Megakentlerde alan darlığından kaynaklı yerleşime uygun olmayan
bölgelerin kent yaşamına dâhil edilmesi için
çeşitli mühendislik jeolojisi çözümleri geliştirilmiştir. İnceleme kapsamında da jeolojik ve
jeomorfolojik olarak sorunlu olan bölgede
gerekli mühendislik çözümlerinin (derin kazı-iksa sistemleri) projelendirilmesi suretiyle
çalışmalar yürütülmüştür.
Bu tez kapsamında Küçükçekmece Atakent
Mahallesi gençlik merkezi ve yurt projesinin
derin kazı ve iksa sistemlerinde yapılan uygulamalar ve bu uygulamaların yapılabilmesi
için gereken mühendislik jeolojisi parametreleri değerlendirilmiştir.
Güvenli yapıların inşa edilebilmesi ve iksa sistemlerinin projelendirilmesinde uygun jeoteknik parametrelerin kullanılması gerekmektedir. Bu parametrelerin elde edilmesinde çok
detaylı bir jeoteknik araştırma yapılması şarttır. Bu araştırmalar ışığında idealize zemin/
kaya profili belirlenmeli ve hesaplamalarda
idealize zemin/kaya profilinin mühendislik
parametreleri kullanılmalıdır. Bu kapsamda İlk
olarak, derin kazının yapılacağı zemin/kaya
özeliklerinin belirlenebilmesi için yapılan araştırmalar konu edilmiştir.
Derin kazılar için yapılan zemin araştırmalarının ardından, iksa sistemlerine etkiyen yükler
incelenmiştir. Daha sonra, gelen yükleri taşıyacak destek elemanları tanımlanmıştır. Forekazık ve çok sıralı ankrajlı destekleme sisteminin

tasarımda dikkate alınması gereken genel
stabilite tahkiklerine, zemin ankrajının güvenli taşıma gücü tahmini ile zemin ankraj
ilişkisi değerlendirilmiştir. Kazı esnasında
oluşan deplasmanlara, bu deplasmanlar sonucu kazı çukuru civarında görülen hareketlere, bu hareketlerin ölçülmesi için kullanılan
aletsel gözlem tekniklerine ve ölçüm sonuçlarına değinilmiş, yorumlar yapılmıştır. Bütün
bu incelemelerden çıkarılan sonuçlar değerlendirilmiş ve tez çalışması tamamlanmıştır.

Bitirme Ödevi
Sapanca Gölü güney kıyısı zeminlerinin sıvılaşma potansiyeli açısından değerlendirilmesi
Abdullah SAK - Çağrıhan TURHAN
Danışman: Prof. Dr. Reşat ULUSAY			
Hacettepe Üniversitesi
ÖZET: “JEO455 / 456: Tasarım ve Projelendirme” dersleri kapsamında yapılan bu çalışmada;
öncelikle depremlerin neden olduğu zemin sıvılaşması ve bununla ilgili zemin deformasyonları
ile sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan başlıca yöntemler araştırılmıştır. İkinci aşamada ise, Sakarya il
sınırları içinde bulunan, 1999 Kocaeli depreminde zemin sıvılaşmasının tipik olarak gözlendiği
ve kenarında Sapanca ilçesinin de konuşlandığı
Sapanca Gölü’nün güney kıyısındaki zeminlerin
sıvılaşma potansiyeli araştırılmış ve elde edilen
sonuçlar 1999 Kocaeli depreminde aynı alanda
meydana gelen sıvılaşmayla ilgili zemin hasarları ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; zemin sıvılaşması, bunun oluşumunda
hangi faktörlerin etkili olduğu, nasıl geliştiği, ilgili
zemin deformasyonlarının neler olduğu, sıvılaşma potansiyeli ile sıvılaşma şiddeti indeksi kavramları ve sıvılaşmaya karşı dirençli örtü zemininin etkisi, çalışma alanının jeolojisi, depremselliği
ve 1999 Kocaeli depreminin başlıca özellikleri ve
buna bağlı olarak sıvılaşmanın Sapanca ilçesindeki etkilerinin neler olduğu geniş bir literatür
taraması yapılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu
çalışmada inceleme alanı olarak seçilen ve Sapanca ilçesinin de üzerinde bulunduğu Sapanca

Gölü’nün güney kıyısının doğu kesiminde daha
önceki zemin etütlerinde ve ilgili çalışmalarda
yapılmış sondajlara ait veriye ulaşılmıştır. Bu veri
kullanılarak öncelikle standart penetrasyon deneyini (SPT) esas alan yöntemle kıyı şeridindeki
bir zon boyunca zemin sıvılaşması potansiyeli
analizleri yapılmıştır. Bu analizlerin sonuçlarından yararlanılarak inceleme alanının farklı kesimleri için sıvılaşma şiddeti indeksi değerleri hesaplanmış ve inceleme alanının bu indekse göre
sıvılaşma şiddeti açısından bölgeleme haritası
yapılmıştır. Ayrıca aynı indeks kullanılarak incelenen kesimdeki zeminlerde sıvılaşmaya bağlı
hasarların gelişebileceği alanları gösteren bölgeleme haritası da hazırlanmıştır. Bu haritalara
göre; inceleme alanındaki zeminlerin “yüksek”
ve “orta” derecede sıvılaşma şiddetine sahip oldukları ve sıvılaşmanın bu zeminlerde hasara yol
açabileceği, diğer bir ifadeyle sıvılaşmaya bağlı
zemin hasarlarının gözlenebileceği anlaşılmıştır.
Bu haritalar daha önce aynı alanda yapılan çalışmalarda 1999 Kocaeli depremiyle ilgili ölçülmüş/hesaplanmış yanal yayılma yerdeğiştirmesi
hareket vektörleri ile karşılaştırıldığında, haritada
gösterilen bölgelerin sıvılaşma hasarının gözlenmiş olduğu yerlerle uyumlu olduğu görülmüştür.
Bunların yanı sıra, çalışmada verisinden yararlanılan sondajların sayısı, derinlikleri ve yapılmış
deneyler esas alınarak bu sondajlara göre bir
arazi çalışması yapılması halinde 2017 yılı birim
fiyatlarına göre bu çalışmanın maliyeti tek ve çift
vardiya seçeneklerine göre hesaplanmış olup,
sonuçlar değerlendirilerek uygun olan vardiya
seçeneği de belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zemin sıvılaşması, 1999 Kocaeli depremi, Sapanca Gölü, sıvılaşma potansiyeli, sıvılaşma şiddeti indeksi, standart penetrasyon deneyİ.
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Yüksek Mühendislik Tezi
İstanbul Metrosu Kirazlı-İkitelli arasında ikiz
tünel kazılarına bağlı oluşan yüzey oturmalarının değerlendirilmesi
Savaş DEMİR
Danışman: Doç. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi
ÖZET: Kentsel yerleşimlerde metro tünelleri
gibi sığ yeraltı yapılarının inşasına bağlı oluşan yüzey oturmalarının hat üzerindeki üst
yapılara etkileri büyük önem arz etmektedir.
Tünel kazılarına bağlı gelişen oturmalar tünelin sürüldüğü zemin koşulları, tünel üzerindeki örtü kalınlığı, kazı kesitinin boyutu ve şekli,
yeraltı suyu ve yapım metodu gibi birçok faktörün denetimindedir. Bu çalışma kapsamında
Kirazlı-İkitelli arasındaki birbirine yakın, paralel
ve biri diğerini arkadan takip eden asenkron
tünel kazıları sırasında oluşan örselenmenin
oturmalara etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmanın odak noktası Kirazlı-İkitelli arasında inşa
edilen sığ derinlikteki ikiz tünel kazılarına bağlı
gelişen yüzey oturmalarının modellenmesi ve
ölçülen oturmalar ile hesaplanan oturmaların
karşılaştırılmasıdır. İkiz metro tünelleri 2006 ile
2010 yılları arasında 4 adet tünel delme makinesi (EPBTBM) ile kazılmıştır. İkiz tünellerin
eksenden eksene aralarındaki mesafe 14.5-15.5
m arasında değişmekte olup kazı çapı 6.50
m’dir. Bu tez kapsamında değerlendirilen kesimin uzunluğu 2.2 km’dir. Tünel kazıları Miyosen
yaşlı Güngören Formasyonu’nda yapılmıştır.
İncelenen kesimde, metro tünelleri grimsi yeşil
renkli, kum mercekli, yer yer kum ve silt seviyeli, üste doğru marn ara katkılı Güngören Formasyonu içerisinde açılmıştır. Kazılar 25-41 m
arasında değişen derinliklerde olup, yeraltı su
seviyesinin altında sürülmüştür. Genellikle, kum
seviyeleri ve merceklerinin olduğu bölgelerde
daha fazla yeraltı suyu geliriyle karşılaşılmıştır.
Çalışmada hattın fizibilite etüdü sürecinde belirlenen araştırma verileri baz olarak alınmıştır.
İkiz tünel güzergahının mühendislik jeolojisi en
ve boy kesitleri, hat üzerinde açılan araştırma
sondajı verileri ve tünellerin açımı sırasında
aynalarda karşılaşılan formasyon ve ortam ko-
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şulları birlikte göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Hat üzerindeki yüzey oturmalarını takip
etmek amacıyla, mevcut bina cephelerine önceden tesis edilen ölçüm noktalarının koordinatları zamana bağlı olarak periyodik olarak
ölçülmüş ve izlenmiştir. Belirli izleme kesitleri
için elde edilen periyodik okumalar, geçilen jeolojik ortamın özellikleri, örtü kalınlığı ve hidrojeolojik koşullar ile birlikte değerlendirilmiştir.
Biri diğerini izleyen ikiz tünel kazılarından önde
ilerletilenin jeolojik ortamda neden olduğu örselenmenin tasman eğrisi üzerindeki etkileri
irdelenmiştir. İzleme verilerinden elde edilen
yüzey oturmaları Gaus fonksiyonu yardımıyla
değerlendirilmiş ve 3 boyutlu sonlu elemanlar
analizi ile elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Analizler en kritik kesit üzerinde detaylı
olarak yapılmıştır. İncelenen en kesitte, tünel
kumlu kil ve kum seviyeleri içerisinden geçtiği
için, analizlerde drenajlı şartların geçerli olduğu
kabulü yapılmıştır. Zemin parametreleri seçimi
için ise Mohr-Coulomb liner elastik modeli kullanılmıştır. Önde ilerletilen tünel açıldıktan sonra oluşan oturmalar ile arkadan gelen ve aynı
kesitten geçen ikinci tünelin geçtiği aşamada
oluşan oturmalar karşılaştırılmış, birinci tünelin
neden olduğu örselenmenin oturmalar üzerindeki etkisi, imalat aşamalarına bağlı olarak
incelenmiştir. İncelenen kesitte sonlu elemanlar analizi sonuçları ile izleme verilerinden elde
edilen oturma teknesi karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada sonucunda, sonlu elemanlar analizi
ile hesaplanan yüzey oturma profili ile izleme
verilerinden elde edilen oturma profilinin benzer olduğu görülmüştür. Analiz kesitinde 31.25
m örtü kalınlığında tünel kazısı 13 mm maksimum oturmaya sebep olmuştur. Birinci tünelin
geçişi sonrasında doğal gerilme durumu ve ortam koşullarındaki olumsuz değişim nedeniyle,
ikinci tüp üzerinde ölçülen ve hesaplanan oturmaların bu değeri (13 mm’yi) aştığı belirlenmiştir. Birinci tüpün kazısı 13 mm’lik oturmaya neden olurken, ikinci tüpün kazısı sonrasında bu
değer 30 mm’ye ulaşmıştır. Sonlu elemanlar ile
hesaplanan maksimum oturma miktarı ise 25
mm’dir. Sonuç olarak, sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanan oturmaların ölçülen oturmalara yakın olacağı anlaşılmıştır. İçsel sürtünme
açısı ile oturma teknesinin genişliğini veren k

parametresi arasında iyi bir korelasyon
katsayısı (R2= 0,99) belirlenmiş olup
mekanize tünel kazısının yapıldığı Güngören Formasyonu için k parametresinin 1-tanØ ile ilişkilendirilebileceği görülmüştür.

Uluslararası Makale
High-level and long-term noise effect on
soft rock building materials
Adil BİNAL
Bull Eng Geol Environ (2018) 77:815–822 		
DOI 10.1007/s 10064 – 017 - 1077-5			
Hacettepe Üniversitesi
ABSTRACT: In recent years, due to an increase in the number of tourists and music
concerts in historical areas and a rise in the
noise level caused by transport in these regions, an increase in noise-induced damage
has been seen in historic structures. In the
literature, few studies have examined the
impact of sound sources on old buildings.
In this study, two types of ignimbrite from
the Cappadocia region, fossiliferous limestone used in historical Ottoman buildings,
mudstone from the Kula Geopark area, and
sandstone used in historic buildings in Erzurum were tested at different sound levels
to determine the effect of noise on the rock
samples. A new laboratory test setup was
developed for noise-effect testing. The rock
samples were placed in the soundtest cabinet and exposed to sound levels of 80–130
dB at 1–1200 min duration. Changes in the
sonic velocity, porosity, water absorption by
weight, and uniaxial compressive strengths
of the samples were measured, as well as
the deformation caused by the sound waves on the surface of the samples. At 80 dB,
the surface of the mudstone samples began
to disperse. Above 120 dB, small cracks occurred on the surfaces of all the samples.
Keywords Fossiliferous limestone, Ignimbrite, Mudstone, Noise, Disintegration, Strain,
Sound power level (dB).

Uluslararası Makale
Miniature centrifuge modeling for conventinal consolidation test
Balci, M. C., Kayabali, K., and Asadi, R.,
Geotechnical Testing Journal, Vol. 41, No. 3,
2018, pp. 590–600, https://doi.org/10.1520/
GTJ20160297. ISSN 0149-6115		
Batman Üniversitesi
ABSTRACT: Consolidation parameters are usually determined in the laboratory with oedometer tests in earth gravity conditions (1 g). However, performing the test is very time-consuming.
Although dynamic approaches in which higher
accelerations are applied have been developed
as an alternative to the static approaches to reduce the duration of consolidation tests, these
methods are expensive and require huge centrifuges. Moreover, the focus for these centrifuges
is more on research than on practical applications. This study discusses the applicability of a
small-sized centrifuge device in consolidation
tests. The particular device developed for this
study is a very small centrifuge compared to
other examples around the world. The results
revealed that employing this device in the tests
reduced test duration to a couple of hours.
Identical soil samples with a zero disturbance
were prepared in the laboratory and used in
the experiments. A new parameter, equivalent
centrifuge load (Wce), was defined to correlate
the results from the proposed approach with
the conventional consolidation-test results. An
empirical relationship was developed to transform the axial strain (ε)–equivalent centrifuge
load (Wce) dataset obtained from the centrifuge tests to ε–effective stress (σ0) data pairs.
The empirical relationship could predict the
virgin compression line with a high level of accuracy while it predicts the preconsolidation
stress (σ 0 p) with moderate accuracy. These
relationships were applied to natural soil samples, and the findings are very promising.
Keywords consolidation, centrifuge, conventional consolidation test, consolidation parameters.
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Geleneksel Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Semineri

Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI 30.
Yılında anıldı…
Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)
ve Ülkemizde Mühendislik Jeolojisinin kurucusu
Prof. Dr. Kemal Erguvanlı aramızdan ayrılışının
30. yılında Derneğimizin de katkılarıyla 15 Kasım
2019 tarihinde İTÜ Maden Fakültesi’nde anıldı.
Anma Programı kapsamından; Erguvanlı Ailesi, çalışma arkadaşları ve öğrencileri tarafından
merhum hocamızın kabri ziyaret edildi ve kendisini yakından tanıyan Teşvikiye Camii eski imamı
Kemal hoca tarafından dua okundu. Kabir ziyaretinin ardından, İTÜ Maden Fakültesi Erguvanlı
Dersliği’nde düzenlenen Geleneksel Erguvanlı
Mühendislik Jeolojisi Semineri gerçekleştirildi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Mühendislik
Jeolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Remzi Karagüzel, merhum hocamızın kurmuş
olduğu ‘Uluslararası Mühendislik jeolojisi Türk
Milli Komitesi’nin devamı niteliğinde olan Derneğin faaliyetlerinden söz etti. Daha sonra söz alan
Hocanın çocukları sırasıyla; Dr. Âli Erguvanlı ve
Prof. Dr. Eser Erguvanlı Taylan babaları ile ilgili
anılarını, duygularını paylaştı ve katılımcılara teşekkürlerini sundular. Özellikle, Mühendislik jeolojisi ve Kaya Mekaniği kürsüsü elemanlarına ba-

Prof. Dr. Eser Erguvanlı TAYLAN (30. Yılında Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Semineri)

balarına (Merhum Hocamıza) gösterilen bu vefa
örneğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile
getirdiler. Geleneksel Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Semineri’nin bu yılki konuşmacısı ise; hocanın öğrencisi olan ve asistanlığını yapan Prof. Dr.
Mahir VARDAR, ‘’Erguvanlı ve Mühendislik Jeolojisi’’ konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Prof.
VARDAR, Erguvanlı hocayı ve onun mühendislik
jeolojisi anlayışı ile mühendislik jeolojisinin, uygulamadaki rolünü ve önemini vurguladı. Seminerin kapanışında söz alan Prof. Dr. Erdoğan Yüzer,
katılımcılara ve özellikle Prof. Dr. Mahir Vardar’a
bu özel gündeki konuşmasından dolayı teşekkürlerine sunarken, uzun yıllar Erguvanlı hoca ile
birlikte geçirdiği meslek yaşamından bazı anılarını paylaştı.
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ISRM Başkanı, TUKMD ve MühJeoDer Yönetim Kurulları ve üyeleri ATA’mızın huzurunda.

ISRM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Reşat
ULUSAY ve Başkan Yardımcılarından Prof. Dr.
Ömer AYDAN, 27 Kasım 2019 tarihinde Mühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer) ve Türk
Ulusal Kaya Mekaniği Derneği (TUKMD) Yönetim
Kurulları ve üyeleriyle birlikte Anıtkabir’de saygı
duruşunda bulunulmuş ve Mozeleye çelenk konulmuştur. ISRM Başkanı Prof. Dr. ULUSAY, Anıtkabir Özel Defteri’ne ziyaretin önemini belirten
mesajını yazmıştır.

ISRM Başkanı Prof. Dr. Reşat ULUSAY’ın

Anıtkabir Ziyareti
Derneğimizin Kurucu Yönetim Kurulu
Başkanı ve üyemiz Prof. Dr. Reşat
ULUSAY Uluslararası Kaya Mekaniği
ve Kaya Mühendisliği Birliği (ISRM)
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
18.09.2019 tarihinde Brezilya’nın
Foz do Iguacu kentinde düzenlenen
14.Uluslararası ISRM Büyük
Kongresi’nde mevcut başkan Dr. Eda
Quadros’dan devir almıştır.
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ISRM 2015-2019 dönemi Başkanı Dr. Eda Quadros
ve 2019-2023 dönemi Başkanı Prof. Dr. Reşat
Ulusay.

Derneğimiz üyesi ve Japonya-Okinowa Ryukyus
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer AYDAN da Başkan Yardımcılığına (Vice President
at Large) seçilmiştir. Değerli hocalarımızı kutlar,
ISRM Başkanlık dönemi çalışmalarında üstün başarılar dileriz.
Araştırmaları ve bilimsel yayınları ile dünya ölçeğinde tanınan; üyelerimizin bu başarısı, Ulu
Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk
Öğün, Çalış, Güven” özdeyişi doğrultusunda ülkemiz için büyük gurura vesile olmuştur. Bu gururu ATAMIZ’ın huzurunda aziz milletimizle paylaşmak istedik.

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği 2. Başkanı
Prof. Dr. İhsan Ozkan, ISRM Baskanı Prof. Dr. Reşat
Ulusay ve Başkan Yard. (Vice President at Large)
Prof. Dr. Ömer Aydan
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3. Madencilik Şûrası Hazırlık
Çalıştayı yapıldı
İlgili sanayi kollarında yaşanan istikrarsızlık ve
yatırımların azlığı.
Ücretlerin, aynı sektöründe çalışan diğer mühendislik disiplinlerine göre düşük olması.
Madencilik sektörde yaşanan iş kazaları ile çevresel tartışmaların caydırıcılığı.
Mühendislik bölümleri için üniversite giriş sınavında ilk 240 000 diliminde olma koşulu aranmasının etkili olduğunun altı çizdi.

2019RDS’e katılan Dernek Üyelerimiz ve diğer Türk delegeler eşleriyle birlikte.

2019 Rock Dynamics Summit in Okinawa
(2019RDS) Japonya’da yapıldı

Hazırlık çalıştayında, “Madencilik Eğitim ve Tanıtımı Komisyonu’nun raporu, Komisyon ve Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Remzi
KARAGÜZEL tarafından sunuldu. Prof. Karagüzel, dünyada ve Türkiye’de yerbilimleri eğitiminin
gerekçesi ve tarihçesini ayrıntılı olarak sunduktan sonra güncel duruma değindi. 2019-2020
Akademik yılında ODTÜ, İTÜ ve Hacettepe dışındaki üniversitelerin yerbilimleri mühendisliği bölümlerinin kontenjanlarının dolmadığına değindi.

2019 Rock Dynamics
Summit in Okinawa sempozyumu
Japonya’nın
Okinawa adasında 17-21
Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Düzenleme Kurulu Başkanlığı Ryukyus Üniversitesi öğretim üyesi ve Derneğimizin üyesi Prof. Dr.
Ömer Aydan tarafından
yürütülen Sempozyuma
Derneğimiz Yönteim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Remzi Karagüzel, Genel Sekreteri Prof. Dr. Halil Kumsar,
üyelerimizden Prof. Dr.
Reşat Ulusay ve Prof. Dr.
Cavit Atalar (KKTC) bildiri
sunarak katılmışlardır.
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Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı öncülüğünde,
sektörün sorunlarını tüm tarafların katılımıyla ele
alıp çözüm yollarının aranması amacıyla yapılması planlanan 3. Madencilik Şurası hazırlıkları
kapsamında düzenlenen Çalıştay 20 Kasım 2019
tarihinde Ankara’da MTA Genel Müdürlüğünde
gerçekleştirildi. Çalıştay’da, önceden oluşturan
komisyonların raporları, katılımcıların görüş ve
önerilerini almak üzere tartışmaya açıldı.

2019RDS’in açılış konuşmalarından görünüm.

Mühendislik eğitiminin önemli bir bileşeni olan
stajların zor koşullarda yaptırıldığını, Staj yaptıran
kurumlarda, öğrencilerin sayılarının çokluğu ve iş
güvenliği nedeniyle uygulama alanına götüremediklerine tanıklık edilmektedir. Bazı kurumlarda
çaresizlikten pratik uygulamalarını stajyerlere salonlarda dersler olarak anlatıldığı da vurgulandı.
Hizmet içi ve sürekli eğitim, mesleki gelişim, yetkin mühendislik konularında özet bilgiler verildi.
Prof. Karagüzel, Yüksek lisansın uzmanlaşma ve
ek fırsatlar elde etmek amacıyla, doktoranın ise
akademiye yönelik yapıldığı gözlemini aktardı Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de
kamu ve özel sektörde doktor mühendislerin
AR-GE vb. birimlerde görev alması kültürünün
geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Üniversite adaylarının yerbilimleri mühendisliği
bölümlerine olan ilgisinin azalmasında;

Karagüzel, madenciliğin tanıtımı ile ilgili olarak
da çevre ve sürdürülebilir madencilik konularında okul öncesi bilgilendirme yapılması, liselerde
jeoloji dersleri konulması gibi çözüm önerilerinin
de 3. Şûrada ayrıntılı olarak ele alınması gereğinin altını çizdi.

Son yıllardaki mezun sayısı.
Yüksek işsizlik oranı.
Kamuda ve özel sektörde istihdamın giderek
azalması.
Yeni mezunların piyasanın beklentilerini karşılayacak, bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmaması.
Sektörde yeni mezunlara şans verip yetiştirme
vizyonunun eksikliği.

Çalıştayda, Türkiye’nin Maden Potansiyeli ve
Değerlendirilmesi Komisyonu Raporu Prof. Dr.
Erdoğan Yüzer, Ulusal Madencilik Politikası ve
Yasal Düzenlemeler Komisyonu Raporu Cemil
Ökten, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Boyutuyla Madencilik Komisyonu Raporu M. Oğuz
Güner, Madenciliğin Finansmanı ve Teşvikler Komisyonu Raporu da Tarkan Büyükbaşaran tarafından sunuldu ve katılımcılarca tartışıldı.
YER MÜHENDİSLİĞİ
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Yeraltı barajları ve suni besleme
Dr. Ayhan KOÇBAY
DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı,
Ankara

Ülkemizde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
(DSİ), su kaynaklarının plânlanması, yönetimi,
geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu yetkin
ve yetkili bir kuruluştur. DSİ 2018 verilerine göre
Ülkemiz topraklarına düşen yıllık ortalama 501
milyar m3 suyun, ortalama (274 milyar m3) %54’
ü buharlaşır. Geriye kalan su ise yüzey (186 milyar m3) ve yeraltı akışına (41 milyar m3) geçer.
DSİ verilerine göre yıllık kullanılabilir yüzey suyu
miktarı 98 milyar m3 ve yeraltısuyu 14 milyar m3
olup, toplam kullanılabilir net su miktarı 112 milyar m3 olarak verilmektedir.
Hidrolojik çevrimin bir bileşeni olan yüzeysel sular ve yeraltısuları sürekli etkileşim halindedir. Bu
bakımdan su kaynaklarının yönetiminde birlikte
değerlendirilme zorunluluğu bulunmaktadır.
Toplumların yaşamlarını sürdürebilmeleri için temel gereksinimlerden Gıda ve Enerji Güvenliği
doğrudan su kaynakları ile ilişkilidir. Bu durumda
Su Güvenliğinin önemi ön plana çıkmaktadır.

Şekil 1. Türkiye nehir havzaları bazında
2050 yılı eş değer nüfusa göre kişi başına
düşen yıllık kullanılabilir su miktarı haritası
(İTÜ, 2019).
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Su Güvenliği; UNESCO’nun Uluslararası Hidrolojik Programı 8. Stratejik Planı’na göre “Bir toplumun yaşamını sürdürebilmek, sosyo-ekonomik
gelişimi sağlamak, su kirliliğinden ve su azlığı
veya su fazlalığına bağlı felaketlerden korunmak
ve ekosistemi korumak için, barış ve politik istikrar içinde, uygun kalitede ve yeterli miktardaki
suya sürdürülebilir olarak ulaşması” olarak tanımlanmaktadır.
TMSP kapsamında yapılan iklim modelleri ve nüfus projeksiyonları, küresel iklim değişikliğinin
etkisinde, ülkemizde eş değer nüfusa göre ortalama kişi başına düşen kullanılabilir su miktarları
2050 yılına kadar giderek azalacağı (2020 yılı:
1.412 m3/yıl, 2030 yılı: 1.258 m3/yıl, 2040 yılı: 1.186
m3/yıl ve 2050 yılı 1.159 m3/yıl olarak) anlaşılmıştır (Şekil 1). Küresel iklim değişikliğinin havzalara
göre etkisi Şekil 1’de verilmiştir. Sunulan haritalardan Çoruh ve Doğu Karadeniz havzaları dışında ülkemizin tamamına yakın büyük bir bölümü
su sıkıntısı çeken ve su fakiri ülkeler arasında yer
almaktadır. Sonuç olarak azalan su kaynaklarına
karşın nüfus da artış yaşanması, mevcut su kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesinin zorunlu
olduğunu göstermektedir.
Kuruluşundan bu yana yerüstü barajları inşa
eden DSİ, 1970’li yıllarda başladığı yeraltı barajlarına, küresel iklim değişikliğinin etkisinde azalan yağışlar ve artan buharlaşmanın kullanılabilir
su kaynaklarına olan kısıtları ile daha fazla önem
vermeye başlamıştır.
DSİ tarafından, sulama ve içme suyu temin etmek
amacıyla, İzmir Bornova Ovasının suni beslemesi,
Mardin Ceylanpınar ovaları YAS besleme bentleri

projesi, Ankara Kalecik Malıboğazı Yeraltı barajı,
Çorum İskilip Yeraltı barajı inşaatı tamamlanmıştır. İzmir, Ankara, Konya, Elazığ, Edirne, Kastamonu başta olmak üzere birçok bölgede yeraltı
barajı planlanmaktadır.
Yeraltı barajı, yeraltısuyu bulunduran ve suni
besleme ile verilecek suyu depolama kapasitesine sahip jeolojik ortamlarda suyun akış yönüne
karşı yapılan geçirimsiz bir yeraltı mühendislik
yapısıdır.
Günümüzde, özellikle Kurak-yarı kurak iklim koşullarına sahip olan bölgelerde suların yağışlı
mevsimde depolanmasında ve su ihtiyacının en
fazla olduğu kurak mevsimlerde kullanıma sunulması çözüm olarak görülmektedir. Yeraltı barajları özellikle kırsal kesimdeki insanlara daha kaliteli
ve sürekli su sağlama açısından önem taşımaktadır. Şekil 2’de DSİ tarafından planlanan yeraltı
barajları ve suni beslemelerin bölgeleri ile sayıları
gösterilmektedir.

Yerüstü depolamalarına göre kirlenme
ve buna bağlı olarak ömrünün azalma riski
daha az ayrıca yerüstü barajlarındaki gibi
buharlaşma olmadığından su kaybı söz konusu değildir.
Deprem, aşırı yağış gibi durumlarda baraj gövdesinin yıkılma veya baraj kapakları
açılarak taşkınlara neden olma riski bulunmamaktadır.
Yerüstü depolamalarına göre kirlenme
ve buna bağlı olarak ömrünün azalma riski
daha az ayrıca yerüstü barajlarındaki gibi
buharlaşma olmadığından su kaybı söz konusu değildir.
Yerüstü barajının jeolojik ve jeoteknik olarak yapılmasının zor olduğu yerlerde yeraltı
barajı alternatif olarak düşünülebilmektedir
(Şekil 3).
Türkiye’de bugüne kadar yapılmış yeraltı
barajlarından bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

Şekil 2. 2019 – 2023 yeraltı suyu suni besleme ve yeraltı barajları eylem planı

Yeraltı Barajlarının ve Suni
Beslemenin Avantajlar
Yer altında inşa edildiğinden, yerleşim
alanları ve araziler su altında kalmamakta,
dolayısıyla da kamulaştırma sorunu bulunmamaktadır.
Deprem, aşırı yağış gibi durumlarda baraj gövdesinin yıkılma veya baraj kapakları
açılarak taşkınlara neden olma riski bulunmamaktadır.

Şekil 3. Kurak-yarı kurak bölgelerde buharlaşmaya karşı yerüstü barajına alternatif yeraltı barajı.

YER MÜHENDİSLİĞİ
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Türkiye’de Yapılmış Çalışmalardan Örnekler

Ankara Elmadağ Kargalı Yeraltı Barajı
Ankara Elmadağ Kargalı Yeraltı Barajı Elmadağ ilçesine cazibeyle 2,5 hm3/yıl ilave içmesuyu temin
etmek amacıyla 26 m (15 m yeraltında, 11 m yerüstünde) yüksekliğinde kil çekirdekli kaya dolgu olarak DSİ 5. Bölge Müdürlüğü teknik yardımıyla ASKİ
tarafından 2012 yılında inşa edilmiştir (Şekil 6).

Malıboğazı Yeraltı Barajı
Kalecik-Kızılırmak Vadi Sulamaları
projesi kapsamında, pompaj enerji maliyetini düşürmek için mevcut
proje sahasındaki 500 da araziye cazibe ile takviye su sağlamak
amacıyla 2004 yılında inşa edilmiştir (Şekil 4). 2018 yılı fiyatlarıyla
yaklaşık 4 Milyon TL harcanmıştır.

Kırıkkale-Bahşılı Yeraltı Barajı
Bahşılı Belediyesi tarafından 2010 yılında içmesuyu amaçlı kil çekirdekli toprak gövde tipine
sahip bir yeraltı barajı inşa etmiştir (Şekil 8).

Şekil 6. Ankara Elmadağ Kargalı yeraltı barajı proje sahasından görüntüler.

Kırıkkale-Keskin Aşağı Olunlu Yeraltı
Barajı
Şekil 4. Malıboğazı yeraltı barajı gövde en kesiti ve proje
sahasından görüntüler

Kırıkkale İl Özel İdaresi, 2005 yılında Çamurabatmaz, Takazlı, Göçbeyli ve Büyükceceli köylerinin
içmesuyu ihtiyacını cazibeli olarak karşılamak
amacıyla Aşağı Olunlu köyü güneyinde betonarme gövde tipinde inşa etmiştir (Şekil 7).

Çorum İskilip Yeraltı Barajı
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Eskişehir Sancar Yeraltı Barajı
Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından 2007 yılında
Sancar köyü arazilerinin sulanması amacıyla kil
çekirdekli toprak dolgu tipinde inşa edilmiştir
(Şekil 9).

İskilip ilçesinin ilave su talebi üzerine ilçenin cazibeli içmesuyu miktarını arttırmak ve çiftçilerin sulama suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2010 yılında inşa edilmiştir (Şekil 5). İskilip barajıyla 1,1 hm3/yıl
ilave içme suyu temini sağlanmış olup, 2018 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 2 Milyon TL harcanmıştır.

Şekil 4. Çorum İskilip yeraltı barajı gövde en kesiti ve proje sahasından görüntüler

Şekil 8. Kırıkkale-Bahşılı yeraltı barajı gövde en kesiti ve eksen yerinden bir görüntü.

Şekil 7. Kırıkkale-Keskin Aşağı Olunlu Yeraltı
Barajı gövde en kesiti ve uygulama aşamasından görüntüler.

Şekil 9. Kırıkkale-Bahşılı yeraltı barajı gövde
en kesiti ve eksen yerinden bir görüntü.

YER MÜHENDİSLİĞİ
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Elazığ Baskil Yeraltı Barajı
Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2010 yılında Hardi çayı üzerine kil çekirdekli toprak dolgu tipinde
inşa edilerek 200 l/s debili sulama suyu elde edilmiş ve Gemici ve Deliktaş köyü çiftçilerinin kullanımına sunulmuştur (Şekil 10).

Büyük Cırcıp-1 YAS Besleme Bendi
Şanlıurfa ilinin yaklaşık 130 km güney doğusunda
Cırcıp deresi üzerindedir. 2017 yılında tamamlanmıştır (Şekil 11).

Sonuçlar

Kaynaklar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeraltı barajları ve suni besleme projelerine öncelik verilmektedir.

•

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü, Yeraltı
Barajları tanıtım broşürü, Ankara-2019.

•

İTÜ, 2019, Türkiye
Mekânsal Strateji Planı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
Ankara, (yayınlanmamış rapor).

Bu kapsamda 2023 yılına kadar 100 projesinin tamamlanıp, işletmeye alınması hedeflenmiştir.
Hedeflenen çalışmalara yön vermek amacıyla, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı’nın Jeoteknik Etüt Şartnamesi’nde yer alan formata ek olarak
“Yeraltı Barajı Teknik Raporu” ve “Suni Besleme Teknik
Raporu” formatı hazırlanmıştır.
DSİ tüm teşkilatlarıyla planlanan yeraltı barajları ve suni
besleme projelerine başlamış olup, Cumhuriyetin 100. yılında işletmeye almak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Şekil 11. Şanlıurfa Büyük Cırcıp YAS besleme bendinden görüntüler.

Şekil 10. Elazığ Baskil yeraltı barajı gövde
en kesiti ve proje sahasından bir görüntü.

müddetle su verilmiş ve yeraltısuyu rezervine yaklaşık 5 milyon m3’lük bir katkı sağlanmıştır. Bu uygulama için 1969 yılı fiyatları ile 120.750 TL (2018
yılı fiyatları ile 117 bin TL) harcama yapılmıştır.

İzmir Bornova Ovasının Suni
Beslemesi
1970-1977 yılları arasında Bornova’daki çimento
fabrikasının kil aldığı çukurlara Pınarbaşı ve Araplı derelerinden kanalla sadece kış aylarında 6 ay

Cudi YAS Besleme Bendi
Şanlıurfa ilinin yaklaşık 27 km güneyinde Cudi
deresi üzerindedir. 2015 yılında tamamlanmıştır
(Şekil 12).

Şekil 12. Şanlıurfa Cudi YAS besleme bendinden görüntüler.
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Derin Temel Kazılarında,

1. Giriş

Ankrajlı İksa Sistemini Etkileyen
Jeolojik ve Jeoteknik Koşulların
Değerlendirilmesi

İstanbul’da nüfus yoğunluğuna bağlı olarak yeni binalarda bodrum katların yapımının artması ile şevli kazı yapılamayacak dar
alanlarda, geçici ankrajlı iksalar ile kazı güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda İstanbul da çok sayıda ankrajlı iksalı derin temel kazıları yapılmaktadır. Bu ankrajlı iksalı derin kazıların bir
kısmında aşırı deformasyonlar veya yenilme
olayları ile karşılaşılmıştır.

Evaluation of Geological and Geotechnical Conditions Affecting Anchored
Shoring System in Deep Basement Excavations
Süleyman DALGIÇ, İbrahim KUŞKU
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü dalgic@istanbul.edu.tr

ÖZ: İstanbul’da, ankrajlı iksa sistemleri kullanılarak yapılan derin kazılarda, meydana genel yenilme olaylarının başlıca nedeni, jeolojik ve jeoteknik özelliklerle ilişkilidir. Çünkü ankrajların taşıma
kapasitesine etki eden en büyük unsurlardan biri,
ankraj kök bölgesinin etkileşimde olduğu zemin
veya kayanın jeolojik ve jeoteknik özellikleridir.
Bu çalışmada, İstanbul’daki derin temel kazılarında, ankrajlı iksa sistemini olumsuz etkileyen jeolojik ve jeoteknik koşullar örneklerle sunulmuştur.
İstanbul’da, ankrajlı iksa yapısının stabilitesini etkileyen, jeolojik ve jeoteknik özelliklere bağlı başlıca olaylar; çok zayıf kaya kütlesi seviyelerinde,
aşırı konsolide killerde, dane boyutu farklılığında,
normal konsolide killerdeki fasiyes değişikliğinde, zeminlerin sıkılık ve kıvam özelliklerinin değişkenliğinde, heyelanlarda, karstik boşluklarda,
fay zonlarında, yapay dolgular ve yeraltı suyunun
bulunduğu alanlarda meydana gelmektedir. Ayrıca, sıralanan etkenler olsun veya olmasın, iksa
sistemi en üst kotundan topoğrafik kota olan
yüksekliğin şevli kazı ile oluşturulması durumunda, ankrajlı iksa sistemi stabilitesi olumsuz yönde
etkilenmektedir.

ABSTRACT: In the deep excavations using anchored shoring systems in Istanbul, the main
cause of general failure events is related to geological and geotechnical properties. Because,
one of the biggest factors affecting the carrying
capacity of the anchors is the geological and
geotechnical properties of the soil or rock where the anchor root zone interacts. In this study,
all these geological and geotechnical conditions
adversely affecting the anchored shoring system in deep foundation excavations are presented with examples. In Istanbul, the main events
that affect the stability of the anchored shoring
system due to geological and geotechnical properties occurs in area with very weak rock mass
levels, overconsolidated clays, grain size difference, facies changes in normal consolidated
clays, different consistency properties, landslide, karstic cavity, near fault zone, embankment,
groundwater, In addition, whether or not the listed factors, the stability of the shoring system is
adversely affected, if the height from the top of
the system to the topographic level is formed by
sloping excavation.

Anahtar Kelimeler: Zemin, kaya, derin kazı, iksa,
ankraj, göçme

Keywords: Soil, rock, deep excavation, shoring,
anchors, failure
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Bu olayın nedeni yönetmeliklerde belirtilen
Ankraj kök boyları 45+ Ø/2 kriterine göre
belirlenen aktif zondan en az 3.0 m veya
kazı derinliğinin %20 si kadar mesafe (hangisi daha büyükse) geriden başlayacaktır
ifadesine çok uymayan İstanbul da bulunan
özel zemin ve kaya koşulları ile ilgili olmaktadır (Dalgıç ve Kuşku, 2019). Bu alanlar,
İstanbul’daki ana kaya içerisinde çok zayıf
kaya koşullarında, aşırı konsolide kil içerisindeki heyelanlı alanlar, alüvyon içerisindeki fasiyes değişikliklerinden kaynaklanan
normal konsolide kil seviyeleri, kohezyonsuz özellikteki yapay dolgu zeminler ve fay
zonlarındaki aşırı gerilme ile ilişkili alanlardır
(Dalgıç ve Kuşku, 2015). Bu çalışma da bu
yerel zemin ve kaya koşullarında iksa sistemlerinde gerçekleşen deformasyon örnekleri sunulmuştur.

Ayrıca geçici iksa sisteminde aktif yükleri dengelemek amacıyla uygulanan ankrajların servis sürelerini aşan, kazı boşluğunun uzun zaman açıkta
bırakılması nedeniyle zamana bağlı gelişen deformasyonlar da derin kazı duvarlarının yıkılma
nedenleri arasındadır.

2.1. Çok zayıf ve zayıf kaya
kütlesi koşullarında ankrajlı iksa
deformasyonları
İstanbul’un Paleozoik istifi içerisindeki Trakya
formasyonu, şeyl, kiltaşı-silttaşı (çamurtaşı, şeyl),
kumtaşı, kireçtaşı ve grafitik şist gibi kayaları
bünyesinde bulundurmaktadır. Bu kayalar ayrıca
yer yer diyabaz ve andezit dayakları ve silleri ile
kesilmiştir.
Derin temel kazı alanlarında jeolojik ortamını
oluşturan bu birimler ardalanmalı olarak birbirlerini takip etmekte genel kiltaşı-silttaşının (çamurtaşı, şeyl) hakim olduğu alanlarda aşırı deformasyonlar ve kaymalar ile karşılaşılmaktadır.
Bu olayların yanı sıra, Trakya formasyonunda ayrışma dereceleri, süreksizlik özellikleri, dayk sokulumları, farklı litolojide ardalanma özellikleri ve
grafitik şist düzeyleri ankrajlı iksa sistemlerinde
aşırı deformasyonlara veya bazı durumlarda ankrajlı iksa yapısının yıkılmasına neden olmaktadır
(Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3).

2. Ankrajlı iksa deformasyonlarına
neden olan parametreler
Ankrajlı iksa kazıların başarısında tercih edilen
enjeksiyon yöntemi ile beraber taşıma gücüne etki eden en büyük parametrelerden biri de,
ankraj kök bölgesinin etkileşimde olduğu zemin
veya kayanın özellikleridir. Bu çalışmada başlıca
olumsuzluklara neden olan İstanbul’daki ankrajlı
iksa kazılarındaki kök bölgesindeki değişken zemin ve kaya koşulları açıklanmaya çalışılmıştır.
Bu olayların gelişmesinde proje, uygulama, kontrol ve denetim hataları da bulunmaktadır.

Şekil 1. Trakya Formasyonu’nda yapılan
ankraj uygulamalarındaki yenilmelere neden olan jeolojik durum ve özellikler.
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2.5. Heyelanlı alanlarda iksa
yenilmeleri

Şekil 5. Ankrajlı iksa sistemini etkileyen
olumsuz litoloji değişkenlikleri

Şekil 2. Çok zayıf-zayıf kaya kütlesi koşullarında iksa yenilmeleri

2.4. Zeminlerin sıkılık ve kıvam
özellikleri

Şekil 3. Zamanla, yanal zemin basıncının
karşılanamaması sonucu çok zayıf-zayıf
kaya kütlesi koşullarında iksa yenilmeleri

Şekil 4. İksa yapısı önünde perde duvar ve
geri dolgu ile önlem ve b) güvenlik durumunun analizi

2.3. Dane boyutu değişkenliği
2.2. Aşırı konsolide killerde ankrajlı
iksa deformasyonları
İstanbul’da yaygın olarak bulunan Gürpınar ve
Güngören formasyonlarındaki aşırı konsolide kil
düzeylerinde iksa sistemlerinde yenilmeler görülmektedir. Aşırı konsolide killerde, konsolidasyon oranına bağlı olarak, sükunetteki zemin basıncı normal konsolide killere göre daha yüksek
seviyeye ulaşabilmektedir. Bu durum, kimi zaman yanal zemin basınçlarının, düşey basınçlara
göre daha yüksek seviyelere ulaşmasıyla sonuçlanmaktadır. Aşırı konsolidasyon oranının göz
ardı edildiği ve/veya kayma mukavemeti parametrelerinin gerekli hassasiyette belirlenmediği
ankrajlı iksa hesaplarında, yerinde ölçülen deplasmanların, hesaplamalarla belirlenenden çok
daha yüksek gerçekleşmesi durumu ortaya çıkmaktadır (Şekil 4).
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Ankrajlı kazı yönteminde yatay zemin basınçları
ankrajlar vasıtasıyla taşınmaktadır. Ankrajlar ise
yükleri, zemin-enjeksiyon arasındaki sürtünmeden kaynaklanan dayanım sayesinde taşıyabilmektedir (Sabatini vd., 1999). Dolayısıyla zemin
dayanımı ve ankraj yükleri arasında doğrudan
ilişki söz konusudur. Özellikle Çukurçeşme formasyonuna ait iri daneli kum ve çakıl düzeylerinde yüksek ankraj yükleri elde edilirken, Güngören, Gürpınar ve Bakırköy formasyonuna ait ince
daneli killi düzeylerinde ise düşük ankraj yükleri
elde edilmekte ve ankrajların taşıma güçlerinde
sorunlara neden olmaktadır. Bazı derin kazılarda
aynı kesit üzerinde farklı dane çapına sahip zemin koşullarının bir arada olması projelendirme
aşamalarında sorunlara neden olabilmektedir.
Şekil 5’te ortamın değişken dane boyutu ve bu
olaya bağlı ankrajlı iksa çalışmasında sorun oluşturan durumlar gösterilmektedir.

Zeminlerin sıkılık ve kıvam özellikleri de kayma
mukavemeti parametreleri önemli derecede etkileyen unsurlar olmaktadır. Ostermayer (1975)
ankrajların taşıma kapasitesi hakkında yaptığı
çalışmada kohezyonlu zeminler ile ilgili olarak
plastisite azalıp, kıvamlılık artıkça sürtünme direncinin artığını, ankraj kökünün çapının artmasıyla da doğrusal olarak taşıma kapasitesinin arttığını belirlemiştir. Bu türden değişken sıkılık ve
kıvam özelliğine sahip zemin koşulları ise yaygın
olarak Gürpınar, Güngören ve Bakırköy formasyonlarında kendisini göstermektedir. Şekil 6’da
Güngören formasyonuna ait değişkenlik sunan
zemin yapısı sunulmuştur. Bu türden farklı derinliklerde farklı kıvam ve sıkılık özelliklerin bir arada olması ve değişken kayma mukavemeti parametrelerin elde edilmesi derin kazı çalışmalarının
proje aşamasında parametre seçiminde sorunlar
oluşturmaktadır.

Şekil 6. Değişken sıkılık ve kıvama sahip
katmanların neden olduğu stabilite sorunu.

Büyükçekmece-Küçükçekmece arası derin kazı
yapılan alanlardaki heyelanlı alanlarda jeoteknik özelliklerin yeteri kadar tespit edilemediği
durumlarda, ankrajlı iksa sistemlerinde yanal
kayma hareketleri yaygın olarak görülmektedir
(Şekil 7, Şekil 8). Şev stabilitesi analizleri sonucu hesaplanan güvenliğin (Fs), 1.2 ile 1.3 arası bir
değerde olması durumunda, güvenlik değerinin
genellikle yeterli olmasına rağmen; kazı çukuru
çevresindeki tesisler ile deplasman kontrolünün
önemi, kayma mukavemeti parametreleri ve diğer proje şartları sebebiyle güvenlik katsayısında
artırıma gidilebilmektedir (FHWA, 1999). Bu nedenle heyelanlı alanlarda projelerde uygulanan
güvenlik katsayısının artırılması gerekmektedir.
Duman vd. (2005) tarafından hazırlanan heyelan haritasında eski ve güncel olarak belirtilen
alanlarda yapılacak iksa çalışmalarında güvenlik

Şekil 7. Küçükçekmece-Büyükçekmece heyelan yoğunluk haritası ve heyelanlı alanlarda karşılaşılan yenilme tipleri (Duman vd.
2005)
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katsayının artırılması gerekmektedir. Özellikle bir
heyelanlı alanının en kritik kesimi, heyelanlı alanların topuk kısmında yapılan derin kazılardır. Bu
alanlarda gerilme yoğunlaşması nedeniyle, derin
kazı çukurları aşırı gerilmelere maruz kalmakta
ve ankrajlı iksa sistemini etkilemektedir.

ri yenilmektedir. Açıklanan yöntemle, ekonomik
bir iksa sistemi planlanmasına karşın, kazık arkasındaki şevin yerel zemin koşullarından kaynaklanan stabilte sorunları yaşanması durumunda, İstanbul’da genellikle Gürpınar ve Güngören
formasyonun aşırı konsolide kil birimlerinin bulunduğu alanlarda, bu türden yenilmeler ortaya
çıkmaktadır.

2.7. Karstik boşluklu alanlarda ankrajlı
iksa deformasyonları
Şekil 8. Heyelanlı alanda yapılan iksa çalışmasındaki göçme

2.6. Şevli kazılarda ankrajlı iksa
yenilmeleri
Ankrajlı iksa yenilmelerinin
bir diğer nedeni ise kazık ve
ankraj boyutlarını azaltmak
amaçlı, topografik yüzeyde
şevli bir kısım bırakılması ve
kazık başlığının bu şevin topuk kısmında oluşturulmasıdır (Şekil 9 ve 10). Ancak, bazı
durumlarda kazık başlığının
üst kısmındaki desteksiz duran şevin hareket etmesi ile
kazık başlığında, kazı çukuru
yönünde deplasmanlar oluşmakta ve ankraj kuşak kirişle-

İstanbuldaki Paleozoyik yaşlı kireçtaşlarında
ve İstanbul’un batısında yaygın olarak bulunan
Kırklareli ve Bakırköy formasyonuna ait kireçtaşı, marn ve kiltaşı ardalanmalarının bulunduğu alanlarda zaman zaman karstik boşluklar ve
karstik dolgular ile karşılaşılmaktadır (Şekil 11).
Bu kesimlere denk gelen ankraj kök bölgelerinde yeteri kadar enjeksiyon işlemleri yapılamadığı
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durumlarda, ankrajların taşıma gücü ile ilgili sorunlar olabilmektedir. Ayrıca, bu kireçtaşları bazı
durumlarda marn ve kiltaşı ile ardalanmalı olarak
da bulunabilmektedir. Ankraj kök bölgesi zayıf
dayanımlı marn veya kiltaşına bağlanması durumunda ankraj kökü taşıma gücünde düşüşler
olabilmektedir.

2.8. Normal konsolide killerde iksa
deformasyonları

Şekil 9. Heyelanlı alanda arazi kotu ile kazık üst kotu arasındaki
desteksiz kısmın fazla olması ile ilgili diğer örnekler

Şekil 10. a) Kazık üst kotunda şev yenilmesi ile iksa yenilmesi, b) üst kottan görünüşü ve c) kazının yenilen dizayn ile imalatı
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Şekil 11. Kireçtaşlarındaki karstik boşluklar ve marn ardalanması

Alüvyonlarda açılan ankraj kuyuları kendini tutamadığı için hemen hemen her seviyesi muhafaza
borusuyla teçhiz edilmektedir. Ankraj imalatının
herhangi bir aşamasında, kök bölgesinde oluşmuş olan herhangi bir yıkıntı ise ankrajların taşıma kapasitesini olumsuz şekilde etkilemektedir.
Proje yükünü taşıyamayan ankrajlar, sistem güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla iptal edilerek yeniden imal edilmektedirler. Bu durum, hem
iş programı hem de maliyet açısından olumsuz
bir sonuç doğurmaktadır. Derin kazılarda karşı-

laşılan diğer bir sorunda, ankrajların incelenen
parselin dışına doğru yapılması nedeniyle ortaya
çıkmaktadır. Çoğu projede, parsel dışında araştırma durumu bulunmamakta veya bu durum
göz ardı edilmektedir. Özellikle alüvyal zemin ortamlarında yanal olarak farklı zemin türü ortaya
çıkabilmektedir. Nitekim, Şekil 12’den görüleceği
gibi fasiyes değişikliği ile normal konsolide kil
düzeyleri ile karşılaşılmış ve bu durumda ankraj
kökleri oluşturmakta zorluklar yaşanmıştır.
Genel olarak, derin iksa kazılarda alüvyonun durumu yeteri kadar dikkate alınmadan ankrajlı iksa
projeleri hazırlanmakta, bu durum ise kazı sonrasında iksa sisteminin güvenirliğini azaltmaktadır. Bu konudaki örnek alanında sondaj verilerine
göre 22.0 m kalınlığa ulaşan normal konsolide kil
ve altında devam eden Trakya Formasyonu’na
ait birimler bulunmaktadır. Temel kaya dikkate alınmadan hazırlan iksa kesiti ile temel kaya
dikkate alınarak hazırlanan iksa kesiti Şekil 13’te
sunulmuştur. Bu alanda, Trakya formasyonunu
dikkate alarak hazırlanan iksa modeli başarılı şekilde uygulanmıştır.

Şekil 12. a) Ankraj delgisinde taşkın ovası çökellerinde karşılaşılan normal konsolide killer ve b)
temsili jeoloji kesiti

YER MÜHENDİSLİĞİ

43

MAKALE

2.11. Yeraltı suyuna bağlı iksa
deformasyonları

Şekil 13. a) Jeolojik yapı dikkate alınmadan ve b) dikkate alınarak hazırlanan iksa sistemi kesiti

2.9. Yapay dolgu alanlarında ankrajlı
iksa deformasyonları
Dolgu zeminlerin bulunduğu alanlarda, iksa arkasında yer alan bu birimin eğimi arttıkça yanal
toprak basınçları da artmaktadır (Tchebotarioff, 1951). İstanbul’daki zemin etüt sondajlarının
birçoğunda dolgu malzemeleri kesilmektedir.
Özellikle, Haliç civarında yapılan sondajlarda 30
metreye yakın dolgu malzemesi bulunmaktadır.
Eğimli İstanbul Paleozoyik isfinin çukurlukların-

da dolgu zeminlerde yoğun olarak izlenir. Yanal
zemin basıncı artışlarının iksa sistemi üzerindeki
olumsuz etkisinin yanı sıra bazı durumlarda ankrajların dolgu içerisinde kalması gibi durumlar
sorunlara neden olmaktadır (Şekil 14 ve Şekil 15).

2.10. Fay zonları ve yakınlarında iksa
deformasyonları

Fay zonları ve yakın alanlarda yapılacak derin
kazı projelerinde, asal gerilme yönlerinin ve gerekli gerilme yoğunlaşmalarının dikkate alınması
gerekmektedir.
Özellikle ters ve bindirme
türü faylar iksa kazıları
için daha tehlikeli olmaktadır. Bu türden yenilme
olaylarındaki iksa sistemi
hesaplarında, faya yakın
Şekil 14. Dolgu zeminin eğimi arttıkça yanal zemin basınçlarının
konumunda dolayı değiartması sonucu iksa yenilmesi örneği
şen asal gerilme yönlerinin göz ardı edildiği belirlenmiştir (Şekil 16).

Şekil 15. . Dolgu zeminin eğimi arttıkça yanal toprak zemin artması sonucu iksa yenilmesi örneği ve üst sıra ankrajların dolgu
içerisinde kalması sonucu gelişen iksa sistemi yenilmesi (a: Alkaya ve Yeşil, 2011)
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Şekil 16. a) Fayının etkisi altında kalan bir
iksa çalışması, b) yapı çevresinin jeoloji haritası (Duman, 2004).

İksa yenilmelerinin genellikle yağışlı dönemde olduğu görülmektedir. Bu durumda, birincil etken
olarak zeminin birim hacim ağırlığının artması ve
kayma mukavemeti parametrelerinin azalmasıdır. Bir başka değişle, zeminin birim hacim ağırlığı, arttıkça aktif ve pasif toprak basınçlarının artması etken olmaktadır. Bu tür durumlarda kazı
duvarının arkasında biriken suyun drenajı önemlidir. Bir diğer etken ise özellikle az tutturulmuş
kum düzeyler ile dolgu zemin koşullarının bulunduğu alanlarda, kazı çukuruna yeraltı suyunun
hareketiyle, beraberinde malzeme taşınmasıdır
(Şekil 17). Bu malzeme taşınımı ile iksa arkasında
bulunan zeminde artan boşluk oranı sonucu, kazı
çevresindeki komşu bina temellerinde, kaldırımlarda ve yollarda deformasyonlar meydana gelebilmektedir. Ayrıca, su hareketinin yoğun olarak
gerçekleştiği alanlarda, ankraj enjeksiyon çalışmaları yeteri kadar başarılı olamamaktadır. Şekil
17’de sunulan örneklerde Çukurçeşme ve Güngören formasyonuna ait kumlu düzeyler de görülen
olumsuz koşullar gösterilmektedir.

istenen düzeyde sağlam zemin veya kayaya soketli yapılmamasıdır. Örneğin, Şekil 18. a’da dolgu zeminde ankraj kuşağının kazık başlığından
aşağıda olması, Şekil 18.b’de kazık ve ankraj boyunun yetersiz olması ankrajlı iksa sistemlerinde
yenilmelere neden olmuştur.

Şekil 18. a) 1.Ankraj kuşağının yeri, b) kazık
boyunun ve ankraj uzunluğunun yetersizliği

3. Sonuç ve öneriler

İstanbul’un yerel zemin ve kaya koşullarına
bağlı ankraj kök boyu üzerinde olan değişimler ya da bazı durumlarda imalat sebebi ile yaşanabilen hatalar, beklenen ankraj
taşıma kapasitelerinde ciddi düşüşlere yol
açabilmektedir.
Bu
olaylar sonucu ankrajlı
iksa sistemlerinde aşırı
deformasyonlar veya
yenilme olayları ile karşılaşılmaktadır. Trakya
formasyonunda,
çok
zayıf kaya kütlesi özelŞekil 17. a) Yeraltı suyunun gelişi ile kazı içine malzeme taşınımı,
liğindeki kiltaşı düzeyb) ve c) malzeme taşınımı ile artan deformasyonlar sonucu önlerinde, dayk kontak
lem amaçlı geri dolgu uygulaması
zonlarında, grafitik şist
düzeylerinde ve fay
zonlarında, genel formasyon yapısından farklı olarak düşük kay2.12. Proje ve imalat hatalarına bağlı
ma mukavemeti parametresi değerleriyle
iksa yenilmeleri
karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte, Trakya
formasyonun yayılım gösterdiği alanlarda
Yerel zemin ve kaya koşullarına uygun olmayan
tabakalanma ve eğim yönü göz ardı edilmeprojelerin ve projeye aykırı perde duvarların yamelidir. Kireçtaşlarındaki karstik boşluklar,
pılması, fore kazık ve ankraj imalatındaki enjekankraj kök bölgelerinin enjeksiyonlarında
siyonun kalitesi veya yetersiz işçilik nedeniyle
olumsuz yönde etkili olmaktadır. Aşırı konde göçmeler veya aşırı deformasyonlar gelişesolide kil birimlerin bulunduğu alanlarda ise
bilmektedir. Duvarlarda oluşan dönmelerin esas
aşırı konsolidasyon oranının çoğu zaman
nedenlerinden bir diğeri de forekazık uçlarının
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göz ardı edildiği ve bu alanlarda yanal zemin basıncının, düşey zemin basıncından büyük değerlere ulaşabilmesi durumunun hesaplarda değerlendirilmemesi sonucu, sorunlarla karşılaşıldığı yaygın olarak
görülmüştür. İstanbul’da özellikle Gürpınar, Çukurçeşme ve Güngören formasyonun yayılım gösterdiği
alanlarda yapılan iksa çalışmalarındaki aşırı konsolidasyon oranı ve şev etkisine yönelik araştırmalarda gerekli hassasiyet ön planda tutulmalıdır. Zemin
özelliğindeki Gürpınar ve Güngören formasyonlarındaki aşırı konsolide killerde karşılaşılan eski ve güncel heyelan sahalarındaki düşük kayma dayanımı ise
iksa hesaplarında yeteri kadar dikkate alınmamaktadır. Alüvyal alanlardaki normal konsolide kil düzeyleri
ve bu alanlardaki fasiyes değişiklikleri sonucu ortaya
çıkan düşük seviyede farklı kayma dayanımı değerleri, iksa sistemlerinde karşılaşılan aşırı deformasyonlarda etkili olmaktadır. İstanbul’da yaygın olarak bulunan dolgu zeminin, heterojen yapısı ve buna bağlı
kayma dayanımı değerlerindeki değişimler ile eğimli
yapısından kaynaklı yanal zemin basıncındaki beklenenden fazla artışlar da iksa sistemlerinde olumsuz
etkileriyle sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır.
Yeraltı suyunun olumsuz etkisi, özellikle, Gürpınar,
Çukurçeşme ile Güngören formasyonun kumlu düzeylerinde, kazı içine malzeme taşınımıyla sonuçlanmakta, iksa gerisindeki zeminlerde boşluk oranını arttırmakta ve çevre yapılarda deformasyonlara,
kimi zaman ise iksa sistemi elemanlarında yenilmelere neden olmaktadır. Bu olayın aksine, iksa sistemi
gerisinde, mevsimsel olarak gelişen ve drene olamayan tünek su düzeyleri oluşumu göz önüne alınmadığında ise, oluşan hidrostatik basınç, dayanma yapılarında etkin yanal zemin basınçlarını beklenenden
fazla düzeye taşımakta ve aşırı deformasyonlara neden olmaktadır. Gürpınar, Çukurçeşme ve Güngören
formasyonları kumlu ve yapay dolgu alanlarında ise
gevşek düzeylerin, suyla taşınımının önlenmesi amacıyla, fore kazık dış yüzeyleri arası mesafe mümkün
olan en kısa şekilde seçilmelidir. Ayrıca, iksa sistemi
üst kotunun şevli kazı ile planlanarak, uygulama maliyetinin düşürülmesi amaçlanan projelerde, şev kütlesinin oluşturduğu ilave basınçların özellikle başlıca
aşırı konsolide kilden oluşan Gürpınar formasyonunda yeteri kadar dikkate alınmadığı belirlenmiştir. Fay
zonlarına yakın kesimlerde ise, gerilme yoğunlaşması
ve asal gerilme yönü değişimlerinin dikkate alınmaması durumunda, iksa sistemlerinde sorunlarla karşılaşılmıştır.
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rajın yeri ve tipi seçilmiştir. Baraj aks yerinde granit, granodiyorit, diyabaz dan oluşan temel kayası üzerinde; yamaç molozları ve kalınlığı 50 m’ye
ulaşan alüvyon yer almaktadır.
Jeolojik-jeoteknik çalışmalar kapsamında temel
kaya ve zeminlerin temel olabilme, su tutabilme
özellikleri ve kazı stabilitesine yönelik araştırmalar
yapılmıştır. Temel araştırma sondajlarında presiyometre (kayada dilatometre), basınçlı su testleri vb., araştırma galerinde gerilme ölçümleri ve
plaka yükleme deneyleri yapılmıştır. Jeofizik çalışmalarda ise; temelde, kuyu içinde ve kuyular arası
(cross-hole) sismik vb. araştırma yöntemleri uygulanmış ve tasarım parametreleri belirlenmiştir.
Araştırma bulgularından yararlanılarak; Yusufeli
Baraj Gövdesi, temelden 275 m, talvegden 220 m
yüksekliğinde ve 490 m kret uzunluğunda “Çift
Eğrilikli İnce Kemer” tipinde projelendirilmiştir.
Ayrıca, derinliği 55 m’ye ulaşan temel kazısı ve
temel kayanın taşıma gücünün iyileştirmesi ve
geçirimsizliğin sağlanmasına yönelik enjeksiyon
çalışmaları projelendirilmiştir.

Çoruh Nehri Havzasında

Baraj aksı ve çevresi; oldukça dik ve ulaşım zorluğu olan sarp bir topoğrafyaya sahip olmasından
dolayı, temel sıyırma (Cut-off)) kazılarına yönelik
yapılan sayısal analizler, kret kotu (715 m) üstünde
de güvenli kazıların yapılması gerektiğini göstermiş ve amaca yönelik kazı tasarımı yapılmıştır.

Hazırlanan projenin uygulanabilmesi için; yamaç
içerisinden farklı kazı kotlarına çıkan toplam 9
adet galeri/tünel açılmıştır. Tüneller, granitik kayaçlar içerisinde at nalı (5mx5m) kesitinde “Yeni
Avusturya Tünel Yöntemi” (NATM) ile açılmıştır.
Güvenli kazı kotuna ulaşımın yanı sıra temel kayada enjeksiyon çalışmalarına (konsolidasyon ve
perde) yönelik toplam uzunluğu 1500 m tüneller
tamamlanmıştır. Yamaç kazılarına üst kotlardan
başlanmış ve projede öngörülen derinliğe kadar
güvenli şevler oluşturulmuştur (Şekil 1).
Granitik kayaçlar yüksek dayanımlı olmalarına
karşın, yer yer ayrışmış ve sık çatlaklı zonlar da
bulunmaktadır. Baraj gövdesinin yaslanacağı yamaçlarda yer yer düşük dayanımlı zonlar ile karşılaşılmıştır. Baraj gövde tasarımına uygun olarak
kazılar yapılmış ve gövde tasarımında değişikliğe gidilerek yastık beton uygulaması yapılmıştır
(Şekil 4).
Ayrıca, enerji santral yerinde kazı çalışmaları da
tamamlanmış olup, santral yapısı imalatları devam etmektedir (Şekil 5).
Baraj aks yerinde talveg, sağ ve sol sahillerde geçirimsizliğinin sağlanması, dayanımın arttırılması

Yusufeli Baraj
Gövdesi Yükseliyor…
Çoruh Nehri üzerinde enerji üretmek ve taşkından korunma amacıyla projelendirilen ve
21.12.2012 tarihinde inşaatına başlanılan Yusufeli
Barajı ve HES gövdesi yükseliyor.
Tamamlandığında 558 MWm’lık (3 x 186 MWm)
kurulu gücü ve 1.888 GWh/yıl elektrik üretim ka48
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pasitesi ile Ülkemizin işletmedeki hidroelektrik
potansiyelinin % 2.05’ini karşılayacaktır.
Uzun yıllardan buyana EİE ve DSİ tarafından
yürütülen master plan çalışmaları ve uygulama
projesi kapsamında yapılan, hidrolojik, jeolojik,
jeofizik ve jeoteknik araştırmalar sonucunda ba-

Şekil 1. Yusufeli Barajı ve HES projesi aks
yeri sol sahilinde katof kazı şevlerine yönelik çalışmaların başlangıç aşamasından bir
görüntü.

Şekil 2. Baraj gövdesi tabanında enjeksiyon
çalışmaları ve tamamlanan temel kazıları ve
şev düzenlemeleri
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Şekil 3. Baraj gövdesi yastık betonu geometrik dizaynı
ve anakaya ile betonun birlikte hareket etmesini
sağlamak amacıyla “kontak”, “konsolidasyon” ve
“perde” enjeksiyonları yapılmaktadır (Şekil 6).

Şekil 6. Baraj gövdesi temelinde (talveg
kotunda) yapılan enjeksiyon çalışmalarından bir görüntü.
Şekil 8. Yusufeli Barajı ve HES projesigövde inşaatı ilk beton dökümü
Sağ ve sol sahilde açılan galerilerden geçirimsiz
bir perde oluşturacak şekilde enjeksiyon çalışmaları halen sürdürülmektedir. Aralarında 5560 m kot farkı bulunan yatay galerilerden açılan
enjeksiyon kuyularından alt ve üst perdeler arasındaki bağlantı delgilerinden uygulanan enjeksiyonlar ile, kret kotundan geçirimsiz tabana kadar, sürekli bir enjeksiyon perdesi oluşturulması
hedeflenmiştir.
Talveg bölgesinde baraj gövdesinin taban enjeksiyonu tamamlanmış ve 11.07.2018 tarihinde ilk gövde betonu dökümü gerçekleştirilmiştir (Şekil 9).

Şekil 5. Kazı destek sistemleri ve şevlerden
bir görüntü.
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Şekil 7. Yusufeli Barajı ve HES projesigövde
inşaatı ilk beton dökümü

Planlama aşamasında gövde beton imalatına ilişkin hedeflenen baraj yükseklikleri ve
Kaynak Kişiler
beton imalatları Şekil 9’da gösterilmiştir. Eylül 2019 itibarı ile hedeflenen 1.6 milyon m3
beton dökülerek gövde yüksekliği 130 m’ye • Dr. Ayhan Koçbay (DSİ Jeoteknik Hizmetler
ulaşmıştır (Şekil 10). Baraj inşaatında Arave Yeraltısuları Dairesi Başkanı)
lık-2019 hedefine de ulaşılacağı anlaşılmıştır
(Şekil 8 ve 9).
• Jeol. Müh. İrfan Yahşi (Limak- Yusufeli Barajı)

Şekil 9. Yusufeli Barajı ve HES inşaatı membadan genel görünüm.
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BİLİMSEL TOPLANTILAR
Uluslararası Bilimsel
Toplantılar (2018-2020):
Adı: 2nd International Symposium on
Seismic Performance and Design of
Slopes
Tarih: 22 Ocak 2020
Yer: Edinburgh/İngiltere
Web: https://www.iaeg.info/event/2ndinternational-symposium-on-seismicperformance-and-design-of-slopes/
Adı: 36th International Geological
Congress
Tarih: 4 - 6 Mart 2020
Yer: Delhi/Hindistan
Web: https://iah.org/events/36thinternational-geological-congress
Adı: Tenth International Symposium on
Land Subsidence
Yer: Delft – Gouda/ Hollanda
Tarih: 20-24 Nisan 2020
Web: https://www.tisols2020.org/
tisols2020
Adı: BSMAR 17: 17th Biennial Symposium
on Managed Aquifer Recharge
Yer: Tempe-Arizona/ABD
Tarih: 1-3 Nisan 2020
Web: https://bsmar.site/
Adı: Short Course on Water Supply
Yer: New Forest, UK
Tarih: 27-29 Ekim 2020
Web: https://www.iaeg.info/event/shortcourse-on-water-supply/
Adı: World Geothermal Congress
Yer: Reykjavik/İzlanda
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Tarih: 27 Nisan-1 Mayıs 2020
Web: https://www.wgc2020.com/
Adı: The International Conference
on Renewable Energy Systems and
Environmental Engineering
Yer: Brüksel/Belçika
Tarih: 20-20 Temmuz 2020
Web: https://www.iaeg.info/event/
rese-renewable-energy-systems-andenvironmental-engineering/
Adı: EGU
Yer: Viyana/Avusturya
Tarih: 3-8 Mayıs 2020
Web: https://www.egu2020.eu/
Adı: IWRA’s XVII World Water Congress
Yer: Daegu, Republic of Korea
Tarih: 11-15 Mayıs 2020
Web: wwc2020@exco.co.kr,
worldwatercongress2020@gmail.com
Adı: EUROCK 2020 - Hard Rock Excavation
and Support - the 2020 ISRM International
Symposium
Yer: Trondheim/Norweç
Tarih: 13-19 Haziran 2020
Web: http://www.eurock2020.com
Adı: XIII International Symposium on
Landslides 2020
Yer: Cartagena/Kolombiya
Tarih: 15-19 Haziran 2020
Web: http://www.scg.org.co/xiii-isl/
Adı: Ecology & Safety 2020 Conference
Tarih: 20-23 Haziran 2020
Yer: Burgas/Bulgaristan
Web: https://www.iaeg.info/event/ecologysafety-2020-conference/

Adı: 6th International EcoSummit
Congress – EcoSummit 2020
Yer: The Gold Coast Convention Centre,
Gold Coast, Avustralya
Tarih: 21–25 Haziran 2020
Web: https://www.iaeg.info/event/6thinternational-ecosummit-congressecosummit-2020/
Adı: 5th International Workshop on Rock
Mechanics and Engineering Geology in
Volcanic Fields
Yer: Fukuoka, Japonya
Tarih: 9-10 Eylül 2021
Web: https://www.iaeg.info/event/5thinternational-workshop-on-rockmechanics-and-engineering-geology-involcanic-fields/
Adı: SBMR2020 - 9th Brazilian Rock
Mechanics Symposium
Yer: Campinas/Brezilya
Tarih: 15-18 Eylül 2020
E-posta: layres@usp.br
Adı: 12th International Conference
on Structural Analysis of Historical
Constructions – SAHC 2020
Yer: Barcelana/İspanya
Tarih: 16-18 Eylül 2020
Web: https://www.iaeg.info/wp-content/
uploads/2019/07/sahc2020.jpg
Adı: 3rd European Regional Conference
of IAEG
Yer: Atina/Yunanistan
Tarih: 20-24 Eylül 2020
Web: https://www.iaeg.info/event/3rdeuropean-regional-conference-of-iaeg/
Adı: ARMS11 - 11th Asian Rock
Mechanics Symposium, Challenges and

Opportunities in Rock Mechanics
Yer: Beijing/Çin
Tarih: 23-27 Ekim 2020
Web: https://www.isrm.net/conferencias/
detalhes.php?id=5246&show=conf
Adı: Fifth World Landslide Forum (WLF5)
Yer: Kyoto/Japonya
Tarih: 2-6 Kasım 2020
Web: https://www.iaeg.info/event/5th-worldlandslide-forum/

Ulusal Bilimsel Toplantılar
(2018):
Adı: 73. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji
Kurultayı
Tarih: 6-10 Nisan 2020
Yer: MTA Genel Müdürlüğü Ankara
Web: www.jmo.org.tr, http://jeolojikurultayi.
org
Adı: Ulusal Hidroloji ve Su Kaynakları
Sempozyumu
Tarih: 18-20 Haziran 2020
Yer: Kutlubey Yerleşkesi/Bartın
Web: https://hidro2020.bartin.edu.tr
Adı: Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu
Tarih: Eylül 2021
Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi MF
Maden Mühendisliği Bölümü Isparta/Türkiye
Web: http://kayamek2019.sdu.edu.tr
Adı: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik
Sempozyumu
Tarih: Ekim 2021
Yer: İTÜ Süleyman Demirel Kongre Merkezi
Maslak/İstanbul/Türkiye
Web: http://mühjeo2019.itu.edu.tr
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ÜYELER

Mühendislik Jeolojisi Derneği Üyeleri
Derneğimizin üye sayısı Aralık 2017 itibariyle, 146’sı asil ve 2’si onursal üye olmak üzere, toplam 148’e ulaştı. Bu üye
sayısıyla Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)’ne üye Avrupa ülkeleri arasında Türkiye üye sayısı itibariyle
4. sıradaki yer almaya devam ediyor. Derneğimize üye başvuruları devam etmekte olup, üye olarak katkı veren meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
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Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Dr.
Dr.
Jeo. Yük. Müh.
Doç. Dr
Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Araş. Gör. Dr.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Doç. Dr
Jeo. Müh.
Doç. Dr.
Araş. Gör. Dr.

YER MÜHENDİSLİĞİ

55

ÜYELER

56

AD

SOYAD

ÜNVAN

Gürhan Rahmi
Mehmet
İhsan
Hüseyin Hüsnü
Emine Mercan
Candan
Hakan Ahmet
Hakan
Murat
Candan
Ömer Faruk
Selman
Sinem
Seyfettin
Ertan
Seyfi
Mete
Dilek
Muharrem
Serhat
İsmail
Atakan
Evrim
Özkan
Fazıl
Kaler
Aykut
Ahmet
Ersin
Mesut Gökhan
Merve
Sina
Serhat
Selçuk
Melis
Fatma
Meral
Eylem
Mete
Erkil Onur
Onur
Mehmet
Aydın
Muhammet Oğuz
Murat
Sabri Cansu
Zülfü
Mustafa Özgehan
Serdar

KOÇBAY
MESUTOĞLU
ÖZKAN
AKSOY
ÖNÜR
GÖKÇEOĞLU
NEFESLİOĞLU
TANYAŞ
BEREN
ALPTEKİN BİLEN
APAYDIN
ER
ERİŞİS
ATMACA
ER
KULAKSIZ
ALBAYRAK
KARAPINAR
İNANLI
DEMER
DİNÇER
SÜLER
SOPACI
COŞKUN
KIRAN
SÜMERMAN
AKGÜN
ORHAN
KOLAY
GÜMRÜK
ŞAHİN
KİZİROĞLU
DAĞ
ALEMDAĞ
ALDEMİR
GÜLTEKİN
ERDOĞAN
GÖKYAY
GÜRLER
TARI
ÖZDEMİR
BAŞALMA
ALPTEKİN
SÜNNETCİ
KARAHAN
AKBAY
GÜROCAK
ÜNAL
ERDOĞAN

Jeo. Yük. Müh.
Mad. Yük. Müh.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Jeo. Müh.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo.Müh.
Dr.
Jeo.Müh.
Jeo. Müh.
Jeo.Yük.Müh.
Prof. Dr.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Doç. Dr.
Jeo.Müh.
Dr.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Yuk. Müh.
Prof. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Doç. Dr.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
İnş. Yük. Müh.
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Jeo. Müh.
Prof. Dr.
Jeo.Yük.Müh.
Hidrojeo. Müh.
Hidrojeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Dr.
Jeo. Müh.
Prof. Dr.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
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E-POSTA
gur@gurmuhendislik.com
mehmetmesutoglu@selcuk.edu.tr
ozkani@selcuk.edu.tr
haksoy@hacettepe.edu.tr
mercanonur@yahoo.com
candan.gokceoglu@gmail.com
hanefeslioglu@gmail.com
htanyas@hotmail.com
murat.beren@istanbul.edu.tr
candanalptekin@gmail.com
omerfaruk.apaydin@hotmail.com
selmaner@gmail.com
sinemerisis@gmail.com
seyfettin.server@gmail.com
ertaner@gmail.com
seyfi@hacettepe.edu.tr
info@istanbulmuhendislikltd.com.tr
dilekkarapinar@yandex.com
m_inanli@hotmail.com
serhatdemer@gmail.com
idincer@gmail.com
atakansuler@gmail.com
evrimsopaci@gmail.com
coskunozkan@yahoo.com
fazilk@stfa.com
aykut.akgun@ktu.edu.tr
ahmet.orhan@nevsehir.edu.tr
ersin.kolay@bozok.edu.tr
mg-gumruk@hotmail.com
mrvesahn_@hotmail.com
sina.kiziroglu@gmail.com
serhatdag@gumushane.edu.tr
selcukalemdag@gmail.com
melisaldemir@jemas.com.tr
fatma@ktu.edu.tr
erdoganmer@itu.edu.tr
eylem.gokyay@suyapi.com.tr
metegurler@gmail.com
erkilonur@gmail.com
oozdemir.muh@gmail.com
mehmetbasalma@gmail.com
aydinalptekin@mersin.edu.tr
moguzsunnetci@ktu.edu.tr
muratkarahan21@gmail.com
s.cansu_akbay@hotmail.com
zgurocak@gmail.com
muozgehan@gmail.com muozgehan@dsi.gov.tr
serdarerdogan25@hotmail.com

AD

SOYAD

ÜNVAN

Meryem
Semih
Murat
Pınar Damla
Serdar
Gizem
Burcu
Emin Alper
Gaye
Sitem
Ezgi
Sefer Beran
Mahir
Erdi
Ramazan Haslet
Ali Bahadır
Aydın
Engin Merter
Mehmet Önder
Uğraş
Erkin
Hüseyin Baykal
Ahmet
Taylan
Buse
Doğukan
Tamer Yiğit

BAŞARAN AKTÜRK
ÇAKICI
SARIDEDE
ANLAR
AYDOĞAN
ŞENOL UYSAL
SELEN
TEKYILDIZ
ALAN JATTA
ALDOĞAN
GÜLBAR
ÇELİK
VARDAR
Avcı
DİLLİ
YAVUZ
DURUKAN
BİNLGİN
ATAY
YILMAZ
TOPUZ
YAŞAR
BARDAKÇI
USTA
ÖZMEN
HALICIOĞLU
DUMAN

Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Hidrojeoloji Müh
Jeoloji Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Doç. Dr
Prof. Dr.
Jeoloji Y. Müh
Jeo. Müh.
Prof. Dr.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Dr.

E-POSTA
meryem@sumermuhendislik.com.tr
semihcakici@egetemel.com
saridedemurat@hotmail.com
danlar@gulermakyse.com
saydogan@emay.com
gizemmsenoll@gmail.com
burcu.selen@emay.com
eatekyildiz@emay.com
galan@emay.com
saldogan@emay.com
ezgigulbar@gmail.com
scelik@pau.edu.tr
mahirvardar@gmail.com
erdiavci@istanbul.edu.tr
haslet@geoteknikmuhendislik.com.tr
bahadir.yavuz@deu.edu.tr
adurukan@gmail.com
embilgin@dsi.gov.tr
monderatay@dsi.gov.tr
ugrasyilmaz@jemas.com.tr
erkintopuz@jemas.com.tr
huseyinyasar@jemas.com.tr
ahmetbardakci@jemas.com.tr
taylan_usta@yahoo.com
buseozmen@jemas.com.tr
dogukan.halicioglu@gmail.com
duman.tamer@gmail.com

