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DAĞITIMLI

T.C. Çevrcve ffircilik Bakanlığı 31.08.2018 tanhi E. l50340 sayılı (2018/10 nolu)
"Kazı Güvenliği ı,e A!ınacak Önlemler" ile ilgili bir genelge _yayınlamıştır. Genelge,
24.07.2018 tarihinde İstanbul Stltltlce'de komşu parselde yapılan temel kazısı nedeniyle 4
katlı bir binanın göçmesi ve yine Temmuz ayı içinde İstanbul'da çeşitli semtlerde meydana
gelen kin i - istinat duvarları göçme Vakallaİıni müieakibeii yay ınlaılmişliİ.

Söz konusu ğenelgenin. yaymlan&ğı tarih itibariyle yürürlükte olan "Deprem
Bolgelerinde YapıIacak Binalar Hakkında Yonetmelik" ve 18.03.2018 tarih ve 30364
mükener sayıh Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.20l9 tarihinde yürürlüğe giren yeni
"Tiırkiye Bina Deprenı Yönetrne liği"'nin i.a!nayn!ayıc!5! olduğu ifıde ediIıniştir. Cenelgede
vurgulanan esaslar genel olarak sadece toprak zeminler için olup, zemin mekaniği prensipleri
dikkate alınarak sadece inşaat miüendisliği bakış açısıyla hazırlanmıştır. Aynı bakrş açısı
01.01.2019 tanhinde yilrtlırlüğe giren yeni Tiirkrye Bina Deprem Yönetrrıeliği'nde de
görülmektedir. Toprak zeminler, kaya kütlelerinin tiiıınüyle aynşmasl ve taŞırrmasl sonucunda
oluşan doğal jeolojik ortamlardır. Ru nedenle sadece inşaat mühendisliği yak'laşımı ile
değerlendirme yapmak doğru değildir. .Ieoteknik sadece zemin mekaniğinden değil aynı
zamanda kaya mekaniği ve mühendislik jeolojisi dallarından da oluşmaktadır. Bu açıdan

J€oIoJr miihendislığının d6hil olduğu çok disıplınlr bır alandrr.

TUİK verilerine bakıldığında yılda 150 ile 180 bin arasında değişen oranda yapı
ruhsatı diDenlenmektedir. Bu binaların yaklaşık %50-o/o60'Iık bölürnü yani yaklaşık 90.000
rüsat alan yapı, kaya kutleleri iizerine otunnakiadır. Bu durum göz önüne alındığnda, derin
kazı uygulamalannın çoğunluğu farklı diizeyde bozunmuş veya aynşmış kaya klltleleri
içerisinde yapılmaktadır. Bu nedenle, |itolojik açıdan tek tiir yer malzemesiyle tarumlanmış
olsa da, uygulamada etkileşilen ortam, zemin ile sağlam kaya arasında davranış gösterir ve

doğal (primeri sekonder) süeksizliklerin <ienetimin<iedir. Pratikte, sistem büyilkiüğüniln
(kazıya bağlı etkileşimin olduğu bölge) de davranrş ve dayanım iiaerinde önemli olduğu
bilinmektedir, Ru nedenle, yerin sığ kısmında, birbirinden farklı direnç ve davranışa sahip,

farklı diızeyde aynşmış ortamın, aynşma profilinin bilinmesi, üç boyutlu sayısal mil,fıendislik
jeolojisi modelinin oluşturulması, oluşturulan modelin uygulamanın adımları, süresi ve imalat
süreci dikkate a!ınarak güvenli ve gerçekçi sorgulanması, mühendislik tasarımının başansı

açısından vazgeçileıneyecek öncelikli koşuldur.

Genelge ekirrde verilen kaa ÇukurtıntrItr De§f€kıenmesı iıe iıgıı uyüııc.k Esı§ısr
incelendiğinde,

rırrou FoaoJi-ÜHENDisLERi ODASI, Anayasa,nı 135. Maddeşi,nde tanımlanan 66 ve 85 sayrlr KHK ve 7303 sayılı

v"r" iı" aJgşit oiss say ı Yasa,ya göIe kurulmuş, kimu kurumu niteliğinde bir meslek kuıuluşudur.



İlgili esaslann başında konunun taraflan (proje müellifi, işveren, uzman mühendis vb.)
verilmeli ve bu kelimeler açıklanmalı&r.

t-Giriş bölümünde 1.75 metreden daha derin bir kazı yapılması gerektiği td<dirde
uygun bİr açıyla şevli yapılması veya iksa sistemi inşa edilmesi suretiyle önlem ahnmasının
zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte 1.75 metreden daha düşiık derinliklerde bile
zemin koşullanna velveya çevre yapılannın mesafelerine, temel tilrlerine ve hatta taşıyıcı
sisteııiieriiıe'uağii oiaı-ak &luı ıiüşiiıii derinj iLieıdeki, kaziiaida'uiie öiıleıı,i aliiıiiası gerekebiiir
veya yine zemiı ve çevre yap{annln özelliklerine göre daha derin kazıWda özel bir önlem
alınmasına gerck olmayabilir. Bu ncdcnlc kcsin limit bir dcrinlik vermck ycrine şevlcndirme
veya iksa sistemİ gerekİİliğinin karannın analiz ve değerlendirmeler neticesinde konu
hakkında yetkin mi,üendise bırakrlması daha uygun olacaktrr.

2-Genelgenin GENEL ESASLAR başlıgı altında tanımlanan zemin etüdü başhğnrn
altında sıralanan]ar, projelendirmeye temel teşkil edecek durum belirleme açısından eksilrlir.
Başta bu ttir çalrşmalan kimin yapacagı belirtiimemiş oiup, genelşnin bel-irtilen böliimtinğ
aşağıdaki hususlann eklenmesi ve belirtilen görüşlerin değerlendirilmesi gerekir.

. K,.azz, uygulaması yapılacak alan ve bu alana komşu etkileşimin olacağı b<ilge (saha
kenarlanndan itibaren en az kazı derinliğinin iki kaı kadarlık bölge) l/l000 ölçeğnde
veya daha btiyii,k ölçekte haritalanaeak, bu sahanın ye yakrn çevresinin mii*ıendis}ik
jeolojisi haritası hazırlanacaktır.

o sahada gerekli gözlem ve ölçümler yapılarak kazı duvan stabilitesini denetleyen
jeolojik-jeoteknik özellikler, süreksizlik tti,rleri, konumlan ve tiırn fiziksel özellikleri
belirlenecek ve mühendislik jeolojisi haritası iDerinde standart simgelerle
gexterilecekıir.

. zeminin stratigrafik dikme kesiti, sondaj sayısı ve lokasyonları konusunda yetkin
jeoloji mühendisi tarafindan önerilecek sondajlaıa day a|ı olarak tanımlanacaktır.

. Aıaştırma sondajlannın derinlikleri planlanan kazı derinliğinin enaz |0 m altına kadar
indirilmelidir.

. SgndQi i,oghn iuerinde, of.arnın srnrflandrrrlması, direnç ve davıanşiafl aç§lndaıI
zonlanmasrnda temel oluşturacak Zemin tilrü kompozisyonu, Krvam ve sıkılık, SPT
Deneyi, Kaya Türü, TCR, RQD (Deer, 1964), Süreksizlik Özellikleri, Ayrışma
Derecesi (ISRM, 2007), Q ve RMR kaya sınıflandırma sistemlerinde öngörülen
Süreksizlik özellikleri (Sıklık, Açıklık, Püriizlülük, Devamlılık, Dolgu Malzemesi),
Yeraltısuyu Seviyesi ve diğer arazi deneyi verilerinin işlenmesi zorunludur.

ı Özel haller (karst boşluğu, bataklık vb.) dışında anştıIma sondajlarında karot
veriminin en az % 70 olması sağlanacakfir.

. son<iaj karotları ılgili standartlarda be]irtilen tizeiiii<iere sahıp sanciıkiara manevra
derinlikleri belirtilerek yerleştirilecek, deney zonlan ve altnan ömeklerin kodlan
sandıklar tizerinde gösterilecektir.

o Alınan karotlann tamamı ıslak olacak şekilde, renk skalası ile birlikte, karot sandığı
doldukian hemen sonra fotoğraflanacak ve rapor ekinde verilecekiir.

o Laboratuvar cieneyi ömekieri en iaz|a ikişeı metre araiıkiaria, deney türü göz öniirı<ie
tutulara]< alınacak, toprak zemin numuneleri parafinle kaplanacak ve örselenmeyi
ön|eyecek te.dbir alınarak laboratuvara nakledilecektir-

. Araştlrma sondajları ve laboratuvar verileri ile mühendislik jeolojisi haritası
zenginleştirilecek, kazı duvarlarına dik doğrultuda ve arkasına doğru kazı derinliği
kadıır ıızayıırı niiiiıerüisiik jeoiojisi profiiieri iii000 öiçğğinde Veya datıa tıüy ük
ölçekls hazırlanacak ve sayısallaştrrılaçakırr.



Yeraltısuyu varsa, kotu, arazide ölçülecek clzellikleri (pH, EC, sıcaklık), hidrolik eğimi
ve akım yönü belirlenecektir, Kalıcı destek yapılannda, yeraltısulannrn betona etkisi
bakımın<İan süiiat ve kiorür içerikierinin de beliıienmesi gerekir.

o kazının yapılacağ ortam, derinliği ve çevresel sınır koşullan
kazılabilirlik açıslndan slnıflandınlacakhr.

ı Arazi çevresiyle butıiııleşik olacak şekilde doğal afet

dik*ate ahnarak,

riski açısından
değerlendirilecektir.
Sınır şartiarı ve ortam koşuiianna göre hazırlanacak sayısai mühendisiik jeoiojisi
modeli, imalat stiçecini de kapsayacak şekilde uygun yöntemler gaız önünde tutulaıak
analiz edileceitir
Arazi etüd raponınrın son kısmında, elde edilen tti,rn bulgular birlikte
değerlendirilecek, uygulama açısrndan kitik olabilecek hususlar tanımlanacak sonuç
ve öneriler sıra|ı şekilde i erilecekıir.
Ayrıntü mühendislik jeolojisi haritası ve Mll*ıendislik jeoloji profillerini içeren
jeolojik-Jeoteknik etüt raporlan yetkin bir jeoloji müendisi tarafindan hazırlanarak.
imzalanacaktır.

r,^,.l,{-l_;-;h ; l6.,6 _n;lh-.; d^r^|,|;A;r

3-uKazıÇrl.r.l".,o]o Desteklenme§i İle İlgll Uyulıcık Esıslır" Bölüm 1.1'i
istina1 yapılanmn pğeleııdirilmesine yönelik zemin etiltlerifiin pianlanması ile i}gilidir.
Büyiik ölçekli jeolojik yapılar (fay, tabaka diialemleri, ezilme zonlan vb.) stabiliteyi önemli
öIçüde kontrol ederler. Bu nedenle "zemin etütlerinin planlanması aşamasında stabiliteyi
etkileyebilecek bir jeolojik yapının bulunup bulunmadığının değerlendirilebilmesi için l/l000
veya daha büyiik ölçekte birjeoloji haritası kullanılarak zemin etütleri plan|anmalıür" ifadesi
bu böltıçne eklenmel idır.

L"Kan ÇukurIırının Desteklenmesi İle İlgli Uyulacak Esaslar" Bölüm 1.1.3

maddesinde yer alan "(sağlamlaz aynşmış-aynşmamış kaya hariç)" ifadesinden orta derecede
ayrışmış bir kayada SPT yapılabilecegi dtlştlrıcesi çıkartılabiiecek oiup, bu deneyi kaya
özelliği gtistererı bir zerninde yapmak doğru değildir. Bu şekilde bir ifade yerirıe residiiel
zemin (W6) için de SPT yapılabileceğini belirtrnek daha doğru olacaktır.

!'Kızı Çukurlarının Desteklenmesi İle İlglll Uyulacak Esıslar'ın Bölüm
1.1.4'ünde "kohezyonIu zeminlerde açılacak sondaj kuyulan içinde Standart Penetrasyon
Testieri'ne ek oiarak <itişey<ie en çok 3,t] ünetre arayia Presiyometre veya Kuyu İçi Veyn
(Kanath Kesici) deııey}erinin yapılmasl zorunludur." ifadesi bulunmaktadır. Merıard
presiyometre deneyi kuyu cidannın öıselenmesiııe ve kuyu çapına oldukça hassas biçimde
bağlı olan bir deneydir. Bu nedenle örselenmenin ve kuyu çapının prob çapından izin verilen
seviyeden daha fazla olması durumunda deneyden sağlıklı veri elde etmek miıİnkti,İı

olmamakiödıt. Presiyomelre dtneytednin bu deney için Özcl olarak açılmış ayil bir kuy uda

yapılması SPT'ler ile ayru kuyuda yapılması durumunda ise örselenmenin minimuma
iıdirilmesi ve uygun çapta kuvu oluşturuiıasr için azami özenin gösterilııesi gerekmeİlediı-

Aynca "En çok 3.0 m arayla presiyometre veya Kuyu içi Veyn (Kanatlı Kesici) deneylennin
yapılması zorunludur" ifadesinde iki deney birbirinin muadili şcklinde verilmişlir. "veya"

ifadesi yerine "ve" ile birleştirmek daha uygun olacakiır. Presiyomeİre deneyi deformasyon

modültiırıü belirlemek için kıllanılırken, veyn deneyi ise yumuşk killerin drenajsz
maka_slama dayanım ını bel irlemek için kullanı lmaktadır.



GKazı Çukurlırının Desteklenmesi ile ilgili Uyulacak Esaslar'ın Bölüm 1.1.8.
maddesinde konsolidasyonlu drenaj h (CD) üç eksenli sıkışma dayanımı ve konsolidasyonlu
dıenajlı 1CD; <iirek makasiama cieneyieri birbirinrn muadilı oiarak veriimiştir. Bu ıki deney
heı zaman birbinnin yerine kullarıılamaz. Üç eksenli sıkışma dayanımı derıeyi ile sadec.e pik
dayanım parametreleri elde edilmekte iken. direk makaslama dayanrmı deneyinde ise hem pik
hem de residüel makaslama dayanrm parametreleri be|irlenebilmektedir. Ömeğin eski heyelan
alanı gibi residüel değerlere düşmüş bir o(amda üç eksenli sıkışma dayanımı deneyinin
yi.iDılmasi uygtın olmayaüaklıı. tsu iki dğnğyi birbirinc alir:maiif kuyatkcn bu aynm gOz
önünde bulundurulmalıdır.

7-Kazı Çukurlarınrn Desteklenmesf İte İlgili Uyutacak Esaslır'ın Böliıün l. 1.9
kısmında: "kaya tii,rü birimlerde kaya kalite gösteıgeleri belirlenerek çatlak drlzey i

belirlenmelidir. Kaya birimlerde klasik pressiyometre deneyinin basınç dliaeyi yeterli
kalmayacağı için dilatometre ve hyperpack pressiyometre (yiüsek basınç|ı kaya
pressiyometresi) deneyi yapılmalıdır" ifadeleri bulunmaktadır. Bölüm 1.1.9, söz konusu
ditzenleme içerisinde kaya tiirii zeminledn ifade edildiği tek bölümdff. Ancak burada da
terminolojik ve teknik hatalar bulunmaktadır, Yiid<sek basınçlı presiyometre kullanılsa dahi
kaya kütlesinin sadece deforma_syon modülü ve limit ba_sıncı belirlenehilir, Duraylılık
analizleri için kaya kütlesinin velveya süreksizlik ytiaeylerinin maka^slama dayanımlannın da
belirlenmesi şarttır. Yii4<sek basınçlı presiyometre kullanılarak sUreksizliklerin makaslama
dayanımı belırlenemez. Kaya ktit}e}eri çok sayıda stueksız}ikle kesı}diğinde veya çok
aynştığında toprak zeminlere benzer biçimde dairesel yenilme tiiırü şev duraysızlığı
gösterirler. Bununla birlikıe kaya kütlelerinde devamlıhğı yii,ksek siireksizlİkler bulunduğunda
ve bu süreksizliklerin birbirleriyle ve/veya şev ytizeyiyle kesişmesi durumunda serbest bloklar
oluşabilmekie, serbest kalan bu kaya bloklannın stabilitesi, muhendislik jeoloji veya
jeoteknikte kineınatik ve limit denge analiz .vönteınleriyle çöziiırnlenmeklcdir. Bu nedenle çok
parçalanmış veya çok aynşmış kaya kütlelerinin makaslama dayanmlannın belirlenmesi için
kaya kutlesi sınıflandırma sistemleri (GSI, RMR, Q sistemi vb,) kullanılmakta, diğer kaya şev
ciuraylılığı probiemlerincie ise (örneğin <İiiaiemsei kayma, kama iipi kayma, devrilme ti1rü

yenilme) durayhlığı kaya kütlesinin değil stlıreksizlik yiizeyinin makaslama dayanımı
belirlemektedir. Bu nedenlerle kaya kütlelerinin duraylılığnın değerlendirilmesi ve iksa
sisteminin projetendirilebitmesf için öncelikle uzman bir jeo[oji miifiendisinin kaya kütlesinde

süreksizlik etüdleri yaparak kaya kütlesi sınıfinı, kaya ktitlesindeki lııikim süreksizliklerin
yiiaey koşullanni, yÖnelimlerini vb. (t;r, sayı, aratık, açlklık, dolgu malzemesi, püriızlülük,

dalgalılık, devamlılık, blok boyutu, su koşulları) detayh olarak ölçmesi gerekmektedir. Bu
aşamadan sonra elde edilen veriler kullanılarak gerekli durayhlık ve iksa analizleri kinematik,

limit denge verla saj/ ısal aflaliz yöfltefiıleri kullanflarak yaprlabitir. kaya küflesi
değerlendirmeleri için kullarulabilecek bazı önemli kaynaklann listesi yazı ekinde
verilmektedir rFK-l )

E-Kazı Çukurlırtnın De§tektenme§i İle İtgili Uyulacık Esaslır'ın tsölüm "1.1.9"

da: "kaya kalite gtisterge}eri belir}enerek çatlak di\zeyi be}irlerrnetidir" ifadesi bulunmaktadır.

Öncelikle "çatlak diizeyleri" ifadesi yerine "sti,reksizlik değerlendirmeleri" gibi bir ifadenin

kullanrmı daha uygun olacaktır.

Jeoteknik alanında kaya kalite değeri veya gdsteıgesi (rook quality designaİi<ın, RQD) kaya

ktitlesinin dayanımının tahmin edilmesinde kullanılabilecek parametrelerden sadece biridir.
Kanımızca bu ifade ile anlatılmak istenilenin kaya kütle sınıflandırma sistemleri kullanılarak

kaya kütlesinin dayanımının belirlenmiş olduğu düşunülmektedir. Bu tür eksik ifadeler,



mlüendislerin kaya kütlelerinde duraylılık analizleri ve iksa tasanmını basit olarak
algılamasına ve giivensiz tasanm yapmalanna neden olabilecektir. Esasen 24.07.2018
tarihinrie isianbul SütIüce'de göçen temei kazısının zayıf kaya kütlesi özelliği gösteren zemin
İçerisinde açıldığ anlaşılmışür. Buna ilaveten 23.09.2018 tarihinde Bartın Devlet Hastanesi
temel kazısı şevinde meydana gelen göçük olayında bir iş makinesi ve hir kamvon göçük
aftında ka[mış ve kamyon sii|rücüsü hayatını kaybetmiştir GOçUk fotoğraflan ince[endiginde
kazının Batı Karadeniz bö|gesinde yaygın olan zayıf kaya kütlesi <lzelliğinde fliş formasyonu
içensinde açıldığ anlaşılmaktadır. Batı Karadeniz kilgesinde yilzeylenen flişler eğimli ..abaka

diialemlerine, çok zayıf kiltaşı tabakalanna sahiptir ve anizotropik yapıdadırlar. Kaya kütlesi
genel olarak sağlam olsa bi|e ikincil siiçeksizlik ve tabaka dtizlemlerinin kazı içine doğru
ğğiffli ve düşük ınakas]aff a dayar,lıfiırıa sahip olmalan durumunduı şev göçffieleri slkhkla
gözlenmelctedir. Dolayısıyla şv ve derin kazı duvarlannda karşılaşılan stabilite sorununun
çözümünde jeoloİİk ortamın özenle gözlerılenmesi, ana!ız edilmesi ve yorumlanması
gerekti ği unutuknamalıdır.

9-Kızt Çukurlarmu lksteklennesi İle İtiıiüi Uyulaeak Esıslır'm Madde t. }. t3'de
Zemin ve Temel Etiidü Raporu/Veri Raporu i|e Geoteknik Rapor ayırımı yapılmıştır. Bu
raporlann hangi meslek gruplan tarafindan hazırlanacağından söz edilmemiştir. Avnca,
Genelge'de "Uzman Mühendis" kavramından da söz edilmiştir. Uzman miüendis,
mühendis[ik sorunlarının ana|izi ve çözümii,ırde, konuya ilişkin verilerin temsil gücü ve
niteliği açısından güvenliğinden birinci derecede sorumlu olan, mühendislik çözümlerine
yönelik olarak ulusal ve uluslararası geçerliliği olan hesap/analiz yöntemlerini kullanarak
amaca yönelik çözüm üreteı/tasarlayan kişidir Bu bakrmdan veri raporu ve jeoteknik raporıı,
projenin uzman mühendisler tarafından bütllncül olarak değerlendirilmelidir. Ulkemizde
Jeoloji mühendisleri eğiliminde (temel jeolo;ik dersleri yanı sna, matematik, statik, dinamik,
mukavcrncrıt, jcomckanik, sondaj tcknigi, arazi dcncylcri, zcrnin mckaniği, kal,a mckaniği,
hidrojeoloji, miüendislik jeolojisi) ve mes|eki uygulamalan ile kazı çukurlannın güvenliği
konusunda, Genelgede sözü edilen "Zemin ve Temel Etudu Raporu" ve "Jeoteknik Raporu"
konusun<ia uzmarv'yeikin bir mesiek grubu oiarak uzun yıiiar<ian bu yana hizmei vermekiedir.

lO-Kaz Çukurtırının Desteklenmgsi İle İlglll tJyulıcık Eşaslır'ın l,2,3
maddesfnde özellikle belirti[en jetgrout yöntemine altematif başka iyileştirme yöntemleri de
(deep mixing vb.) bulunmakta olup; burada doğrudan bir iyileştirme yöntemi önermek yerine
"zeminin özelliklerine ve ortam koşullanna bağlı olaıak uygun yöntemler seçilebilii' şeklinde
biı ifadeyle geçmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

İİ-İ(,İzI Çukurtanrm De§tekİenfiİesi iıe iıgııt Uyuİacek E§,İ§İİı"m 1.2.7.

maddesinde belirtilen "en elverişsiz duruma göre" ifadesi yerine "projenin özelliği,
malzemenin ttirü ve ortam koşullan dikkate alınarak n9 tür bir stabilite koşulu (kısa ya da

uzun) gerektiriyorsa değerlendirmeler o şekilde yapılmalıdır-" şeklinde bir ifade daha doğru
olacaktır.

|Z-Kan Çukurlarının Desteklenmesi İle İlglll Uyulıcak Esaslar'ın 1.2.14.

maddesinde yer alan deplasman değerleriyle ilgili olarak; "...her biri kendi stabiliıesi
açısın<ian izin veriiebiiir cieğerlerie karşıiaştırıiarak bu <ieğeriercien küçiik oiduğu
gösterilecektiı" ifadesi yer almaktadır- Burada belirtilen izin verilebilir değ,eılerin net bir

şekilde belirtilmesi ya da bu değerlerin geçtiği şartname, yönetmelik vb. dökümanlara atıfta

bulunulması gerekmektedir.



l3-Kaz. Çukurlarının Desteklenmesi İle İlglli Uyulacık Eşaslar'ın 1.2. l9.
maddesinde yer alan "Toptan göçme analizlerinde, limit denge şev durayhhk analizleri
yapıiarak kısa ve uzun ciönem şev/yamaç güveniik sayılannın yeteriilgüvenii oiacağı
(uluslararası standartlardaki minimum güveı,ılik sayılannın sağlanacağı) gösterilecektir" genei
ifedesi yerine bu genelge kapsamında hangi uluslararası standartlaıdaki, hangi güvenlik
katsayısının kaç alınması istendiği açıkça belirtilmelidir.

l+Iü.zi Çukırlırının Deiiteklcnmğiı iıe İıgnı Uyüııcık Esaslır'ın B6lüm i.5'de
Kazı çukurlan çevresinde arazi ve miüendislik yapılannda teknik girişim önceşinde
deformasyoı ve deplasmanlan i2lgmgft ımaçlyla ölçiim ağnın kuulmast, kazının her
evresinde olası deformasyon ve deplasmanlann izlenmesi, olası olumsuzluklara karşı erken
uyarı sisteminin kurulması gerektiğne değinilniştir. Bu sistemin en önemli aşaması ölçüm
noktılan yerlerinin seçirnidir. Yer seçiıninde belirleyici olan kazı ç,;kuru ve etkileşirn al
anındaki yapılar ve kazı orlamının jeolojik, jeomekanik, hidrolojik-hidrojeolojik, mühendislik
jeolojisi modelleridir.

lS-Kızı Çukurlırının Desteklenmesi İle İlgli UyuIıcak Esaslar'ın 1.5.16.
maddesinde yer alan "YASS'nin yüksek olduğu" ifadesi yerine "YASS'nin bulunduğu"
ifbdesini kulianmak <iaha <ioğru bir yakiaşım oiacaktır.

lLKaz. Çukurlırının l}estekbnmesi he İlgili Uyulıcık Egıslır'ın Bölüm 1.6.

Uygulama Kontrol Esaslan böltimünün 1.6.6. maddesinde ",,..farklı ;emin koşullcırı ile
karşılaşılması halinde proje müellifi derhal haberdar edilecek ve gerirse yeni duruma pçöre

proja |evivlriu yuprlucukıir" ifıdesinden uygulama sııi§ıiid,iı sahaüı jcııloji milhcndisinin
bulunması gerektiği anlaşılmaktadır. Süada bulunacak jeoloji milhendisinin imalatın her

şamasında imalata bağlı jeolojik harita ve kesitleri hazy|amaqı/ıapoı stmesi beklenmektedir.
Ancak, bu suretl'e, imalat aşamasında ve sonrasında olası performans yetersizliklerinin nedeni
belirlenebilir ve gerekli proje revizyonu teknik olarak doğru ve ekonomik bir şekilde
gerçekleştirilebilir. Bir başka ifade ile derin çukur kazılanna ilişkin olarak aIaştırma, iksa
tasanm, imalat ve performansın ölçümü aşamalarında pğeden sorumlu bir uzınan jeoloji
müendisinin de yer alması gerekir.

17-Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle İlglll Uyulacak Esaslar'rn 2.3 maddesinde
yer alan "uluslararası noITn ve standartlarda belirtilen minimum şev güvenlik katsayılan
sağianacaktır" ithOesi çok genel bır ıt'aciedır. Güveniık kaısayısırun kaç aiınması gerei«igi
verilrnelidir.

1&Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle İlgll Uyulacak Esıslır'rn Bölilıın 2.5'inde
"derin temeli bulunmayan yapıların yakırında şevli kazı yapılmayacak, şev üst kenan ile bina
iemcii aı,iisinda şğv alıı ilğ şev üsiü afastndaki kot farkınln (ıtıplam şev yiiksekliğinin) cn ız
1,5 katı kadar yatay mesafe bulunacaktır." ifadesi yazılmıştır. Gerçekte emniyetli mesafe

zemin koşullanna ve şev açısına bağıdır. Bu nedenle yine kesin bir İmit değer vermek yerine

karannrn analiz ve değerlendirmeler neticesinde konusunda yetkin mühendise bırakılması
daha uygun olacaktır.

Bölgenin depremselliği, aktif faylann uzunluğu ve üretebileceği deprem btıyti,kluğıı,

depremlerin tekrarlanma periyodlan aynntılı olarak jeoloji mühendisleri (Yeöilimciler)
tarİfindın çahşılmaktadır. Zemin ve kaya ortamlannın statik ve dinam'ik koşuİtar altındaki

stabilitesi zeminin su içeriği, süreksizlik yiizeylerinin ıslak veya kuru olması, gözenek suyu

ba_slncı, yamaç zemini ve kaya ortamındaki süreksiz|ik yüzeylerinin maka_slama



dayanımrndaki değişimlere bağlı olarak farklılıklar göstereceklir. Bu çalışmalar jeoloji
müendislerinin de ilgi alanı içerisindedir.

Söz konusu genelge içerisinde "geoteknik" ibaresi kullanılmıştır. Bugüne kadar
konuyla ilgili, TSE tarafından ülkemize kazandınlan u|uslararası standartlarda ve kurumsal
yapılanmada ku[[anıfan birimlerde 'Jeoteknik'' kavramı kuflanılmaktadır Termino[ğide
yapılan bu seçimin iş ve işlemleri tek bir miüendislik alaıuyla sınırlama amacı taşıdığı
lr',_Jr-riı*^ı+^l:_ıJui!ılrıı|ırtç^tr/uır,

Yukandaki açıklamalardan da anlaşılacağ iizere yer kabuğunun sığ kısmındaki telnik
eıki§imlerin planlanfırasf ve projeleıüdirilıfiesi için jeotojik oram özeiliklerinifl temel reşl(il
edeceği açıktır. Jeolojik ortarnın yapısrnın, dayanımının ve davranrşının belirlenmesi, ortamda
geçerli sınır k_oşullarını ve uygulama açısından kJitik durumun ortaya çıkanlması gerekir. Bu
hususunjeoloji mlüendisinin doğrudan uygulama alanı içerisinde kaldığı açıktır. Bu nedenle,
sıralanan hususlar tekıik ve bilimsel açıdan Jeoloji mlüendisliği uygulama alanı içerisindedir.

l9-Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle hglll Uyulacak Esıslar'ın farkh
bölümlerinde Pğe Disiplinleri'nden söz edilmektedir. Ülkemizde özellikle son dönemde,
kazı çukurlarına ytineiik temei araştınna ve tasarım konusunda iarklı dısıplınJerın görev
tanlmtntn yapılmamış olmasından kaynaklanan projelendirme, uygulama ve denetim
hatalarından dolayı can ve mal kaybıyla sonuçlanan hasarlarda bir artış göriilmektedir. Bu
nedenle, Genelge' ye farkh meslek grupIannın görev tanımlannın da eklenmesi gerekir.

Sonuç olatak, yuliaİıda sıralaRail nedğnierden dolayı genelgeiiin bu haliyle
uygulanması durumda hayati öneme sahip bazı olumsuzluklann ortaya çıkabileceği, bu
nİdenle geııelgenin acileı dtizenlemesi gerehiği, yine 2018 yılında İstanbul başta olmak
lızere şev yenilmelerinden kaynaklanan çok sayıdaki olayda, can ve mal kayıplarınn
yaşanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alrnması önemli bir eksiklik olarak göülmekle
birlikte, bundan sonra bu ve benzer diızenlemeler yapılırken ilgili mesIek odalan ile birlikte
bu alanda yetkin ve farklı meslek disiplinlerinin katılımı ile gerekli dilaenlemelerin yapılması

önemlidir. TMMOB Jeoloji Mtüendisleri odasl olarak toplumıın can ve mal güvenliğini

itgitendirerı bu konuda yap]lacak hel türliİ çakşmaya gereken katkryı vermeye hazır

oIduğumuzu belirtrnek isteü.
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