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Geleneksel Jeoloji Gecesi yapıldı
Her yıl jeolojiye gönül veren meslektaşlarımı-
za ve kurultaya katılan misafirlerimize sahip-
liği yapan “Geleneksel Jeoloji Gecesi” bu yıl  
30 Ocak Çarşamba günü 19.30 The Green Park 
Hotel’de yapıldı.

Kurultayda “kent jeolojisi” günü

Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın üçüncü 
gününde, A salonunda “Kent Jeolo-

jisi” konusu üç oturumda ele alındı. 

İlk oturum Halil Kumsar ve Yılmaz 
Mahmutoğlu’nun eş başkanlığında, 
Fuat Şaroğlu’nun “Yer Değiştir(mey)
en Kent: Palu” adlı sunumuyla başla-

dı. Doğu Anadolu Fay Zonu’nun gü-
neyinde kalan Palu kentinin çok sa-
yıda yıkıcı nitelikte depreme maruz 
kaldığını vurgulayan Şaroğlu, Murat 
Nehri Vadisini terk etmemekle bera-

Selin Demircioğlu - Dilara Atak
HÜ Jeoloji Bölümü 

Kurultayın üçüncü günü ana tema olan “Kent Jeolojisi” büyük ilgi gördü. Kurultayda üç 
“Kent Jeolojisi” oturumunun yanısıra bir de “Kent Jeolojisi” paneli gerçekleştirildi. 
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ber Palu’nun sekiz kez yer değiştirdi-
ğini belirtti ve ekledi: “Bölgede yer 
alan tarihi yapılar incelendiğinde bu 
değişmelerin doğal afet kaynaklı ola-
bileceği de düşünülmektedir.” Kesin 
bir sonuca varılmaksızın bölgenin 
jeosit olarak korunmasını, açık hava 
müzesine dönüştürülmesini öneren 
Şaroğlu, bölgede bulunan yapıların 
farklı inşaat teknikleri içerdiğinden 
korunması gerektiğini ve onları ince-
leyerek daha fazla bilgi sahibi oluna-
bileceğini söyledi.

Son olarak, her seferinde yaşam şart-
larının zorlaştığı ve doğal afetler ne-
deniyle risklerin arttığı bir yerleşim 
yeri olan Palu’da hayat devam ediyor 
diyerek sunumunu sonlandırıldı.

İkinci oturum ise Remzi Karagüzel 
ve Bahattin Murat Demir eş baş-
kanlığında Çağlar Özkaymak’ın su-
numuyla başladı. Özkaymak “Batı 
Anadolu Kentlerrinde Son Yıllarda 
Meydana Gelen Asimik Yüzey De-
formasyonlarının Yerleşime Uygun-
luk Açısından Değerlendirilmesi” 
başlıklı sunumu yaptı. 

Sunum sonrası yapılan yorumlarda   
kent jeolojisinin farklı disiplinler-
le ele alınması gerektiği ve geniş bir 
kapsamı olduğu yargısı yapıldı. Öz-
kaymak, anlattığı konuyla ilgili ola-
rak bahsettiği hareketlerin devamlı 
olup olmayacağı ve yerleşkenin yapı-
laşmaya kapatılıp kapatılmaması gibi 
konulara değindi. 

Öğleden sonra ise Atiye Tuğrul, Gül-
çin Türkkan Karaoğlu eş başkanlık-
larında, Candaş Topal’ın “Kentsel 
Alanlarda Tünel Kazılarına Bağlı 
Gelişen Yüzey Deformasyonları” su-
numu gerçekleşti. Topal, Sirkeci Tren 
İstasyonu’nun yapımı, pilot tünelle-
rin sonuçları ve şaftlar üzerinde dur-
du. Japon bilim insanları ile yaptıkla-
rı çalışmalardan aldıkları sonuçların 
harika olduğunu da sözlerine ekledi. 

İkinci konuşmacı Sabah Yılmaz Şa-
hin “Kentsel Planlamada Jeokimya-
sal Unsurların Önemi” başlıklı su-
numunda günümüzde kentlerin aşırı 
derecede büyümesi ve metropol ismi 
yerine mega kent diye isimlendiril-
mesinden bahsederek konuşmasına 
başladı. Daha sonra kentlerin hızlı 
büyümesi yüzünden çevre zararı ve 
kentin zarar görmesi konusu üzerin-

de durdu. Kent jeokimyası konusuna 
da dikkat çekerek insanların nereler-
de daha fazla radyasyona maruz kal-
dığından bahsetti. 

Kent jeolojisi oturumlarındaki diğer 
sunumlar ise şöyleydi: Sabri Karado-
ğan tarafından “Kuruluş Yeri Açısın-
dan Diyarbakır Kentinin Sitüasyonu 
ve Jeoloji-Jeomorfoloji İlişkileri”, Ha-
lil Kumsar tarafından Sillyon Antik 
Kent Alanındaki Kütle Hareketlerine 
Neden Olan Faktörlerin İncelenme-
si, Gülçin Türkkan Karaoğlu tarafın-
dan İstanbul-Beylikdüzü, Gürpınar 
Bölgesi Kıyı Kesiminde Görülen 
Heyelanların Kent Jeolojisi Tarafın-
dan Değerlendirilmesi, Savaş Demir 
tarafından Kentsel Alanlarda Yeraltı 
Kazılarından Kaynaklanan Oturma 
Sorunu: Esenler-İkitelli Metro Hattı 
Örneği.
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Eski zamanlarda yerleşim alanları je-
olojik özellikler dikkate alınmaksızın 
seçiliyordu ve uzun vadede bunun 
deprem, taşkın, toprak kayması gibi 
can ve mal kaybına neden olabilen 
ağır sonuçları olduğunu gören in-
sanlar artık bu konuda daha dikkatli 
davranmak zorunda olduklarını an-
ladılar. Özellikle son yıllarda ekono-
mik kayıplar nedeni ile de kent plan-
laması ve tasarımında mühendislik 
jeolojisi artan bir önem kazanmakta-
dır. Bu doğrultuda yapılan oturum-
larda fikirlerini belirten katılımcılar 
yerleşim alanları seçilirken mühen-
dislik jeolojisi ve genel jeoloji bilim-
lerinin birlikte çalışması gerektiğini 
öncelikle risklerin belirlenip sonra 
inşa yapılması gerektiğini belirttiler. 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Baş-

kanı Orhan Sarıaltun, TMMOB Jeo-
loji Mühendisleri Odası-İzmir Şube 
Başkanı Alim Murathan, Pamukka-
le Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil 
Kumsar, Gazi Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesinden Doç. Dr. Şule Tüdeş, 
İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümün-

den Prof. Dr. Nilgün Okay’ın pane-
listliğinde “Yerleşime Uygunluk ve 
Kentsel Dönüşüm, Doğal Kaynak 
Yönetim ve Kentleşme” konuları, 
moderatör Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Bahattin Murat Demir eşli-
ğinde ele alındı.

Kent Jeolojisi Paneli Yapıldı
Selin Demircioğlu - Rüveyda Parlak
HÜ Jeoloji Bölümü 
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Bu gazetede yer alan yazı ve fotoğraflar emeğe saygı 
çerçevesinde kaynağı açık bir şekilde gösterilmek 

kaydıyla serbestçe kullanılabilir...

Kurultayda, sunumlardan sonra Prof. 
Haluk Özener ile konuştuk. Özener; bize 
müdürü olduğu Kandilli Rasathanesi ile 
ilgili bilgiler verirken Türkiye’de bekle-
nen depremler hakkında da aktarımlar-
da bulundu.

Kandilli rasathanesinin müdürü ol-
mak nasıl bir duygu, size yüklediği so-
rumluluklar hakkında bize neler söy-
lemek istersiniz?
Çok önemli bir soru, elbette böyle köklü 
bir kurumda müdür olduğum için mut-
luyum. Kandillinin 150 yıllık tarihinde 
ilk kez uzmanlığı jeodezi olan bir bilim 
insanı Kandillinin müdürü oldu. Jeode-
zinin depremle çok önemli bir ilişkisi 
var. Jeofizik bilimi, Jeoloji bilimi ve Je-
odezi bilimi yer bilimlerinin temellerini 
oluşturuyor. Özellikle Jeodezide son yıl-
larda gerçekleşen uydu teknolojilerinde-
ki gelişmeler,  deprem öncesi yer fiziğini 
anlamak adına çok önemli girdiler veri-
yor. Kandilli müdürü olmak büyük bir 
sorumluluk. Bu 150 yıllık kurum sadece 
depremle ilgili bir kurum değil, kurum-
da üç tane ana bilim dalını (jeodezi, je-
ofizik, deprem mühendisliği) içeren on 
tane farklı bilim bulunmakta. Master ve 
doktora seviyesinde akademik eğitim 
yapılıyor. Üç tane merkez var; Bölgesel 
Deprem-Tsunami İzleme Değerlendir-
me Merkezi, İznik Deprem Zararlarını 
Azaltma Merkezi ve Ankara’da bulunan 
Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme 
Merkezi. Kurumumuz, Türkiye Cum-
huriyeti Devletini hem tsunami hem 
de nükleer izlemeler konusunda ulusla-
rarası camiada temsil ediyor. Ayrıca üç 
tane laboratuvarımız var. Biri aralıksız 
gözlem yapan Meteoroloji Laboratuvarı. 
1868 yılında Kandilli kurulurken zaten 
bir meteoroloji rasathanesi olarak ku-
ruluyor. Bir de Astronomi Laboratuvarı 
var. Şu an Türkiye’deki mevcut en eski 
teleskop bizde. Güneş patlamalarını ka-
yıt altına alıyor. Diğeri de Jeomanyetiz-

ma Laboratuarı; yer manyetik alanında-
ki değişimleri izliyoruz. 
Kandilli’nin en büyük özelliği, Türkiye 

hem araştırma hem eğim hem de göz-
lem yapan tek kurum olması. Dolayısıy-
la bu da büyük bir sorumluluk getiriyor. 
2015 yılında dört aday içinden seçilerek 
rasathane tarihinde seçimle bu mevkiye 
atanan ilk müdür oldum.

İstanbul’da beklenen büyük deprem ile 
ilgili neler söylemek istersiniz?
Tüm bilim insanlarının hemfikir olduğu 
bir konu var ki büyük bir deprem ola-
cak. Neden olacak? KAF 1939’da Erzin-
can’dan başlayan bir deprem silsilesiyle 
kırılarak geldi ve şu an da Marmara’da 
sismik bir boşluk var. Değişik senaryo-
lar olmakla birlikte oluşacak depremin 
büyüklüğü en az 7.2 olacak, belki de peş 
peşe birden fazla deprem olacak. Bu bir 
bilimsel gerçek. Bundan sonra yapıla-
caklar önemli; sade bir vatandaş ken-
di önlemini alacak, deprem anında ne 
yapması gerektiğini planlayacak, sağlam 
binalarda oturacak. Burada devlet bü-
yüklerine de büyük iş düşüyor. Özellikle 
deprem beklenen bölgelerde yedi milyon 

beş yüz tane depreme dayanıksız alan ol-
duğu söyleniyor. Gerekli önlemler alın-
malı. Depremi önleyemeyiz, bu bir doğa 
olayı fakat risklerini azaltabiliriz.

Kuzey Anadolu Fayı dışında Türkiye’yi 
tehdit eden başka büyük faylar var mı?
Tabi ki var. MTA’nın diri fay haritasında 
deprem üretme potansiyelinde olan beş 
yüzden fazla fay hattından bahsediliyor. 
Doğu Anadolu Fayı, Ege Açılma rejimi 
gibi hareketli alanlar da var. Biz Mar-
mara’da deprem beklerken Erzincan’da, 
Yedisuda, Ege’de bir deprem olabilir. Bu 
coğrafyada 1900 yılından başlayan is-
tatistiklere göre her altı buçuk yılda bir 
deprem oluyor. En son büyük deprem 
2011 yılında Van’da oldu. Umarım ista-
tistikler yanılır, yakın zamanda bir dep-
rem yaşamayız.

MTA’nın yeni düzenlenen deprem teh-
likesi haritası ve AFAD Deprem Tehlike 
Haritası hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çok farklı görüşler var, bu konuda uz-
man değilim ama tüm yerbilimleri ca-
miası tarafından kabul edilmediği ko-
nuşuluyor. Bu haritaların yeni ve farklı 
tekniklerle yeniden düzenlenebilinece-
ğini düşünüyorum.

“Depremin risklerini azaltabiliriz”
Dilara Atak - Rüveyda Parlak
HÜ Jeoloji Bölümü 


