
                                                                        
 

KTÜN’de, Obruk Riskini Azaltmaya Yönelik Protokol İmzalandı 

 

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile Konya Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

arasında, Konya Havzası’nda oluĢabilecek obruk riskini azaltmaya yönelik protokol 

imzalandı. Protokol kapsamında, Konya’nın baĢta Karapınar olmak üzere Akören, Çumra, 

Karatay ilçesinin doğu bölgesi, Altınekin, Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerinde yoğun Ģekilde 

görülen obruklar araĢtırılarak oluĢabilecek obruk riskine karĢı bölge halkının uyarılması ve 

afet riskinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde imzalanan protokole Rektör Prof. Dr. 

Babür ÖZÇELĠK, Konya Ġl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Yıldız TOSUN, KTÜN 

Obruk AraĢtırma ve Uygulama Merkez Müdürü ve Jeoloji Mühendisleri Odası BaĢkanı Prof. 

Dr. Fetullah ARIK, AFAD Ġl Müdürlüğü’nden Proje koordinatörü Jeo. Yük. Müh. ġükrü 

Aslan, proje sekreteri Süleyman Avcı, Jeoloji Mühendisliği Bölümü proje çalıĢmaları 

gruplarından Obruk Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Arif DELĠKAN,  Obruk Merkez 

Müdür Yardımcısı Dr. YeĢim ÖZEN, Jeoloji Müh. Bölüm BaĢkan Yardımcısı Dr. Öğretim 

Üyesi ġeyda PARLAR, Dr. Öğretim Üyesi Güler GÖÇMEZ ve ArĢ. Gör. Berkant 

COġKUNER katıldı.  

 

Proje, baĢta bölgedeki yerleĢim alanlarının obruk riski, tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerji santrallerinin güvenliği, bölgede halen 

yapılan ve yapılması muhtemel istihdam projelerinin devamlılığı bakımından bölgeye önemli 

katkı sağlayacaktır.  

 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Babür Özçelik, obruk sorununun Konya hatta çevre bölgelerde yer alan diğer Ģehirler için de 

önemli olduğunu dile getirdi. Obrukların, Konya ili için büyük bir risk olduğunu vurgulayan 

Özçelik, “Obruklarla ilgili tedbir alınması gerekiyor. Konya Teknik Üniversitesi olarak bizim 

asli görevimiz bölgedeki diğer sorunlarla birlikte obruklarla ilgili üniversitemiz bünyesinde 

T.C. 

KONYA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 

KURUMSAL ĠLETĠġĠM KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 



AFAD ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü iĢbirliği ile kurduğumuz Obruk Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi üzerinden konuyu daha organize ve daha nitelikli boyutta ele alıp projeler 

üretmek ve çözüm yollarını ortaya koymaktır. Bu konuda Obruk Uygulama ve AraĢtırma 

Müdürümüz, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Jeoloji Mühendisleri Odası BaĢkanımız Prof. 

Dr. Fetullah Arık, Müdür olarak atandıktan itibaren Merkezimiz proje üretmeye baĢladı ve 

büyük projeleri hayata geçirdi. Halen devam eden ve bitmek üzere olan büyük projelerimiz 

var. Ayrıca, Ģuan imzaladığımız protokol ile hayat geçirdiğimiz iĢbirliği ile bu çalıĢmaları 

daha da ileri götüreceğiz. Bu anlamda AFAD Ġl Müdürümüze teĢekkür ediyorum. 

Üniversitemizle böyle bir iĢ birliği yaparak ilimize, bölgemize ve ülkemize böyle bir hizmetin 

kazandırılmasına ön ayak oldular. Teknik Üniversite olarak amacımız; proje üretmek, 

ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin, problemlerine çözüm üretmek, yüksek teknolojide ürünler 

geliĢtirmek, ülkemizin kalkınmasına, geliĢmesine hem bilimsel hem teknolojik olarak destek 

vermektir. Bu vesileyle Protokolün hayırlı olmasını ve baĢka iĢbirliklerine de vesile olmasını 

diliyorum. Protokol vasıtasıyla yürütülecek projede görev alan öğretim üyelerimize, öğretim 

elemanlarımıza, diğer kurum kuruluĢ yetkililerine AFAD Ġl Müdürüne ve katkısı olan herkese 

teĢekkür ediyorum.” diye konuĢtu. 

 

AFAD Konya Ġl Müdürü Yıldız Tosun ise, “GeçmiĢte olan ve gelecekte de olması 

muhtemel obruk olayları için harita, jeoloji, jeofizik ve deprem-fay iliĢkisini inceleyen bir 

çalıĢma modeli olacak bu konuda Konya Teknik Üniversitesi’nden ciddi destekler aldık. Bu 

anlamda Sayın Rektörümüze teĢekkür etmeyi bir borç biliyorum. Çünkü, Konya Teknik 

Üniversitesi’nin bize verdiği destek doğrultusunda yapılan bu çalıĢma sadece Konya için değil 

diğer obruk riski olan diğer iller için de örnek teĢkil edecek bir çalıĢma olacak. Çıkan 

sonuçları biz AFAD BaĢkanlığımıza ilettikten sonra genel anlamda obruklarla ilgili ülkemiz 

için bir eylem planı belirlenecek” dedi. 

 

KonuĢmaların ardından Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik 

ile Konya Ġl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun tarafından protokol metni imzalandı.  


