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DAĞITIluLI

T,C. Çewe ve Şehircilik Bakanlığ 31.08.2018 tarihi E. l50340 sayılı (2018/10 nolu)
"Kazı GUvenliğ ve Almacak Önlemler" ile ilgili bir genelge yaymlamıştır. Genelge,
24.07.2018 tarihinde İstanbul Sütlüce'de komşu parselde yapılan temel kazısı nedeniyle 4
katlı bir binanın göçmesi ve yine Temmuz ayı içinde İstanbul'da çeşitli semtlerde meydana
gelen kazı - istinat duvarları göçme vakalarını müteakiben yayınlanmıştır.

Söz konusu genelgenin, yayınlandlğl tarih itibariyle yiiırtlırlükte olan "Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" ve 18.03.2018 tarih ve 30364
mtikerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01 .2019 tarihinde ytlırtırlüğe giren yeni
"Türkiye Bina Deprem Yönetrneliği"'nin tamamlayıcısı olduğu ifade edilmiştir. Genelgede
vurgulanan esaslar genel olarak sadece toprak zeminler için olup, zemin mekaniği prensipleri
dikkate alınarak sadece inşaat mtihendisliği bakış açısıyla hazırlanmıştır. Aynı bakış açısı
01,01.2019 tarihinde ytlirürluğe giren yeni Türkiye Bina Deprem Yönetıneliği'nde de
görülmektedir. Toprak zeminler, kaya kütlelerinin ttimüyle ayrışmasl ve taşınması sonucunda
oluşan doğal jeolojik ortamlardır. Bu nedenle sadece inşaat mühendisliği yaklaşımı ile
değerlendirme yapmak doğru değildir. Jeoteknik sadece zemin mekaniğinden değil aynı
zamanda kaya mekaniği ve mühendislik jeolojisi dallarından da oluşmaktadır. Bu açıdan
jeoloji mtüendisliğnin döhil olduğu çok disiplinli bir alandır.

TUİK verilerine bakıldığnda yılda l50 ile l80 bin arasında değşen oranda yapı
ruhsatı dtizenlenmektedir. Bu binaların yaklaşık oh5U-Yo60'|ık bölümü yani yaklaşık 90.000
ruhsat alan yapı, kaya kütleleri ilzerine oturmaktadır. Bu durum göz önüne alındığnda, derin
kazı uygulamalarının çoğunluğu farklı dtiaeyde bozunmuş veya aynşmış kaya kütleleri
içerisinde yapılmaktadır. Bu nedenle, litolojik açıdan tek ttır yer malzemesiyle tanımlanmış
olsa da, uygulamada etkileşilen ortam, zemin ile sağlam kaya arasında davranış gösterir ve
doğal (primer/sekonder) stireksizliklerin denetimindedir. Pratikle, sistem büytlklüğünün
(kazıya bağlı etkileşimin olduğu bölge) de davranış ve dayanım tızerinde önemli oldugu
bilinmektedir. Bu nedenle, yerin sığ kısmrnda, birbirinden farklı direnç ve davranışa sahip,
farklı dtizeyde ayrışmış ortamın, aynşma profilinin bilinmesi, üç boyutlu sapsal mühendislik
jeolojisi modelinin oluşturulması, oluşturulan modelin uygulamanın adımlan, stiresi ve imalat
süreci dikkate alınarak güvenli ve gerçekçi sorgulanması, mtihendİslik tasarımının başarısı
açısından vazgeçilemeyecek öncelikli koşuldur.

Genelge ekinde verilen Kazı Çukurlarrnın Desteklenmesi İle İlgli Uyulacak Esaslar
incelendiğinde,

İlgili esaslann başında konunun tarafları (proje müellifi, işveren, uzman mühendis vb.)

verilmeli ve bu kelimeler açıklanmalıür.

TMM6B JEoLoJi MüHENDiSLERİ ODASI, Anayasa'nrn 135. Maddesi'nde tanmlanan 66 ve 85 saYılı KHK ve 7303 saYilı

yasa ile aegişlt oi35 sayılı yasa,ya göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğınde bir meslek kuruluşudur,



l-Giriş böliırnii,ııde 1.75 metreden daha derin bir kazı yapılması gerektiği takdirde
uygun bir açıyla şevli yapılması veya iksa sistemi inşa edilmesi suletiyle önlem alınmasının
zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte 1.75 metreden daha düştik derinliklerde bile
zemin koşullarına ve/veya çevre yapılarının mesafelerine, temel {irlerine ve hatta taşıyıcl
sistemlerine bağlı olarak daha düşiik deriniiklerdeki, kazılarda bile önlem alınması gerekebilir
veya yine zemin ve çewe yapılarının özelliklerine göre daha derin kazılarda özel bir önlem
alınmasına gerek olmayabilir. Bu nedenle kesin limit bir derinlik vermek yerine şevlendirme
veya iksa sistemi gerekliliğnin kaıarınm uıa|iz ve değerlendirmeler neticesinde konu
hakkında yetkin mühendise bırakılması daha uygun olacakiır.

2-Genelgenin GENEL ESASLAR başlığ altında tanımlanan zemin etiidü başlığnın
altünda sıralananlar, projelendirmeye temel teşkil edecek durum belirleme açısından eksiktir.
Başta bu ttir çalışmalan kimin yapacağ belirtilmemiş o|up, genelgenin belirtilen böliilnüne
aşağıdaki hususların eklenmesi ve belirtilen görüşlerin değerlendirilmesi gerekiı.

o kazr uygulaması yapılacak alan ve bu alana komşu etkileşimin olacağ bölge (saha
kenarlanndan itibaren en az kazı derinliğnin iki katı kadarlık bölge) l/1000 ölçeğnde
veya daha büylü ölçekte haritalanacak, bu sahanın ve yakın çevresinin mtıhendislik
jeolojisi haritası hazıılanacakür.

o sahada gerekli gözlem ve ölçtimler yapılaıak kazı duvarı stabilitesini denetleyen
jeolojik-jeoteknik özellikler, siireksizlik tiiırleri, konumlan ve tüm fiziksel özellikleri
belirlenecek ve mühendislik jeolojisi haritası iiaerinde standart simgelerle
gösterileceiiir.

ı zeminin stratigrafik dikme kesiti, sondaj sayısı ve lokasyonlan konusunda yetkin
jeoloji müendisi tarafindan önerilecek sondajlara dayalı olarak tanımlanacaktr.

. Araştırma sondajlannın derinlikleri planlanan kazı derinliğinin en az 10 m altına kadar
indirilmelidir.

. sondaj loglan iiaerinde, ortamın sınrflandırılması, direnç ve dawanışlan açrsrndan
zonlanmasında temel oluştuacak Zemin ttiırü kompozisyonu, Kıvam ve sıkılık, SPT
Deneyi, Kaya Türii, TCR, RQD (Deer, 1964), Siieksizlik Özellikleri, Ayrışma
Derecesi (ISRM, 2007), Q ve RMR kaya sınıflanürma sistemlerinde öngörülen
Siireksizlik özellikleri (Sıklık, Açıkhk, Piinizlülük, Devamlılık, Dolgu Malzemesi),
Yeraltısulu Seviyesi ve diğer arazi deneyi verilerinin işlenmesi zorunludur.

. Özel haller (karst boşluğu, bataklık vb.) dışında araşt[ma sondajlannda karot
veriminin en az o/o 70 olması sağlanacakiır.

ı sondaj karotları ilgili standartlarda belirtilen özelliklere sahip sandıklara manevra
derinlikleri belirtilerek yerleştirilecek, deney zonlan ve alınan örneklerin kodlan
sandıklar iizerinde gösterilecektir.

ı Alman karotların tamamı ıslak olacak şekilde, renk skalası ile birlikte, karot sandığı
dolduktan hemen soffa fotoğaflanacak ve rapor ekinde verilecektir.

ı Laboratuvar deneyi ömekleri en fazla ikişer metre aralıklarla, deney türü göz önünde
fufularak ahnacak, toprak zemin numuneleri paraiinle kaplanacak ve örselenmeyi
önl eyecek tedbiı al ı narak l aboıatuvara nakledi lecektir.

. Araşfirma sondajlan ve laboratuvar verileri ile müendislik jeolojisi haritası
zenginleştirilecek, kazı duvarlarına dik doğrulfuda ve aıkasrna doğu kazı derintiği
kadar uzayan mühendislik jeolojisi profilleri 1/1000 ölçeğinde veya daha büyü,k
ölçekie hazırlanacak ve sayısallaştırılacaktr.



. Yeraltlsuüu vaxsa, kotu, arazide ölçülecek tlzellikleri (pH, EC, sıcakhk), hidrolik eğimi
ve akım yönü belirleneceklir. Kalıcı destek yapılarında, yeraltısulannrn betona etkisi
bakımından sülfat ve klorür içeriklerinin de belirlenmesi gerekir.

o I(azının yapılacağı ortam, derinliği ve çewesel sınır koşullan dikkate alınaıak,
kazılabilirlik açısından srnıfl andınlacaklır.

. AIazi çewesiyle büttiıııleşik olacak şekilde doğal afet riski açısından
değerlendirilecektir.

o sınır şartlan ve ortam koşullarına göre hazrlanacak sayısal miüendislik jeolojisi
modeli, imalat sii,recini de kapsayacak şekilde uygun yöntemler göz öniinde tutularak
analiz edilecektir.

o Arazi ettid raporrınun son kısmrnda, elde edilen tiirn bulgular birlikte
değerlendirilecek, uygulama açrsrndan kitik olabilecek hususlar tanımlanacak sonuç
ve öneriler srralı şekilde verilecektir.

. Aynntıh mii*ıendislik jeolojisi haritası ve Mti,lıendislik jeoloji profillerini içeren
jeolojik-Jeoteknik etüt raporları yetkin bir jeoloji mıııhendisi tarafindan hazırlanarak,
imzalanacaktır.

Maddelerinin ilave edilmesi gereklidir.

3-"Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İıe iıgıı Uyulacak Esaslar'' Böliim 1.1'i
istinat yapılannın pğelendirilmesine yönelik zemin etütlerinin planlanması ile ilgilidir.
Büyük ölçekli jeolojik yapılar (fay, tabaka diiızlemleri, ezilme zonlan vb.) stabiliteyi önemli
ölçüde kontrol ederler. Bu nedenle "zemin etütlerinin planlanması aşamasında stabiliteyi
etkileyebilecek bir jeolojik yapının bulunup bulunmadığnrn değerlendirilebilmesi için 1/1000
veya daha biiytl& ölçekte birjeoloji haritası kullarularak zemin etütleri planlanmalıdır" ifadesi
bu bölii,ıne eklenmelidir.

4:Kazı Çukurlarrnrn l)esteklenmesi İle İlgll Uyulacak Esaslar" Bölüm 1 . 1.3
maddesinde yer alan "(sağlam/az aynşmış-ayrışmamış kaya hariç)" ifadesinden orta derecede
aynşmış bir kayada SPT yapılabileceğ düşiirıcesi çıkartılabilecek olup, bu deneyi kaya
özelliği gösteren bir zeminde yapmak doğru değldir. Bu şekilde bir ifade yerine residüel
zemin (W6) için de SPT yapılabileceğini belirtmek daha doğru olacaktır.

i-"|(azı Çukurlarrnın Desteklenmesi ire iıgılı Uyutacak Esaslar'ın Bölüm
1.1.4'tiırıde "kohezyonlu zeminlerde açılacak sondaj kryulan içinde Standart Penetrasyon
Testleri'ne ek olarak düşeyde en çok 3,0 metre arayla Presiyometre veya Kuyu İçi Veyn
(Kanatlı Kesici) deneylerinin yapılması zorunludur." ifadesi bulunmaktadır. Menard
Presiyometre deneyi kuyu cidarırun örselenmesine ve kuyu çapına oldüça hassas biçimde
bağh olan bir deneydir. Bu nedenle örselenmenin ve kulu çapınrn prob çapından izin verilen
seviyeden daha fazfa olması durumunda deneyden sağlıklı veri elde etmek mii,rnkilrı
olmamaktadır. Presiyometre deneylerinin bu deney için özel olarak açılmış alırı bir kuyuda
yapılması SPT'ler ile aynı kuyuda yapılması durumunda ise örselenmenin minimuma
indirilmesi ve uygun çapta kuyu oluşturulması için azami özenin gösterilmesi gerehnekiedir.

Ayrıca "En çok 3.0 m arayla presiyometre veya Kulu içi Veyn (Kanath Kesici) deneylerinin
yapılması zorunludur" ifadesinde iki deney birbirinin muadili şeklinde verilmiştir. "veya"
ifadesi yerine "ve" ile birleştirmek daha uygun olacaktır. Presiyometre deneyi deformasyon
modültıınü belirlemek için kullanılırken, Veyn deneyi ise yumuşak killerin drenajsız
makaslama dayanımınr belirlemek için kullanılmaktadır.



6Kazı Çukurlarrnın l)esteklenmesi ile İlgilİ Uyulacak Esaslar'ln Bölüm 1, 1.8.

maddesinde konsolidasyonlu drenajlı (CD) üç eksenli sıkışma dayanımı ve konsolidasyonlu
drenajlı (CD) direk makaslama deneyleri birbirinin muadili olarak verilmiştir. Bu iki deney
het zaman birbirinin yerine kullanı|amaz, Üç eksenli sıkışma dayanımı deneyi ile sadece pik
dayanım parametreleri elde edilmekte iken, direk makaslama dayanımı deneyinde ise hem pik
hem de residüel makaslama dayanım parametreleri belirlenebilmehedir. Örneğn eski heyelan
alan gibi residüel değerlere düşmüş bir ortamda üç eksenli sıkışma dayanımı deneyinin
yapılması uygun olmayacaklır. Bu iki deneyi birbirine alternatif koyarken bu aynm göz
öniinde bulundurulmalıdır.

7-Kazl Çukurlarının l)esteklenmesi ile ilgili Uyulacak Esaslar'ın Böliirn 1. 1.9

kısmrnda: "kaya tilrü birimlerde kaya kalite göstergeleri belirlenerek çatIak dt|zeyi
belirlenmelidir. Kaya birimlerde klasik pressiyometre deneyinin basınç diiaeyi yeterli
kalmayacağı için dilatometre ve hyperpack pressiyometre (yüksek basınçlı kaya
pressiyometresi) deneyi yapılmalıdır" ifadeleri bulunmaktadıı. Bölüm 1-1.9, söz konusu
diızenleme içerisinde kaya tilrü zeminlerin ifade edildiği tek böliiırndilr. Ancak burada da
terminolojik ve teknik hatalar bulunmaktadır. Yii,ksek basınçlı presiyometre kullanılsa dahi
kaya kütlesinin sadece deformasyon modülü ve limit basıncı belirlenebilir. Durayhlık
analizleri için kaya kütlesinin ve/veya siireksizlik yüzeylerinin makaslama dayanımlannın da
belirlenmesi şarttır. Yüksek basınçlı presiyometre kullanılarak siireksizliklerin makaslama
dayanımı belirlenemez. Kaya kiitleleri çok sayıda sii,reksizlikle kesildiğnde veya çok
ayrıştığnda toprak zeminlere benzer biçimde dairesel yenilme tilrü şev duraysızlığ
gösterirler. Bununla birlikte kaya kütlelerinde devamlılığı yilksek sii,reksizlikler bulunduğunda
ve bu süreksizliklerin birbirleriyle velveya şv yiizeyiyle kesişmesi durumunda serbest bloklar
oluşabilmekte, serbest kalan bu kaya bloklannın stabilitesi, mühendislik jeoloji veya
jeoteknikle kinematik ve limit denge analiz yöntemleriyle çöziiırnlenmektedir. Bu nedenle çok
parçalanmış veya çok ayrışmış kaya kiıtlelerinin makaslama dayanımlarırun belirlenmesi için
kaya kütlesi srnıflandırma sistemleri (GSI, RMR, Q sistemi vb,) kullanılmakta, diğer kaya şev
duraylıhğ problemlerinde ise (örneğn diizlemsel kayma, kama tipi kayma, devrilme tiirü
yenilme) duraylılığ kaya kütlesinin değil sllreksizlik ytiaeyinin makaslama dayanrmı
belirlemektedir. Bu nedenlerle kaya kütlelerinin duraylılığının değerlendirilmesi ve iksa
sisteminin projelendirilebilmesi için öncelikle uzmaı bir jeoloji mtihendisinin kaya kütlesinde
süeksizlik etiidleri yaparak kaya kütlesi srnıfinı, kaya kütlesindeki lııikim siireksizliklerin
yiizey koşullannl, yönelimlerini Vb. (tilr, sayl, aralık, açlklık, dolgu malzemesi, püriızlülük,

dalgalılık, devamlılık, blok boyutu, su koşulları) detaylı olarak Ölçmesi gerekmektedir_ Bu
aşamadan sonra elde edilen veriler kullanlarak gerekli duraylılık ve iksa analizleri kinematik,
limit denge veya sayısal analiz yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Kaya kütlesi
değerlendirmeleri için kullanılabilecek bazı önemli kaynaklann listesi yazı ekinde
verilmektedir (EK- l ).

&Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle ilgiıi Uyulacak Esaslar'rn Bölüm '1.1.9"
da: "kaya kalite göstergeleri belirlenerek çatlak dl:aeyi belirlenmelidir" ifadesi bulunmaktadır.

Öncelikle "çatlak diiaeyleıi" ifadesi yerine "süreksizlik değerlendirmeleri" gibi bir ifadenin

kullanrmı daha uygun olacaktır.

Jeoteknik alanında kaya kalite değeri veya göstergesi (rock quality designation, RQD) kaya

kiitlesinin dayanımının tahmin edjlmesinde kııllaıı.labilecek paıiımetrelerden sadece biridir-

Kanrmızca tu ifade ile anlatılmak istenilenin kaya kütle srnıflandırma sistemleri kullanılarak
kaya kütlesinin dayanımlnın belirlenmiş olduğu düşünülmektedir. Bu tür eksik ifadeler,



miihendislerin kaya kütlelerinde duıaylılık analizleri ve iksa tasanmın basit olarak
algılamasına ve güvensiz tasanm yapmalanna neden olabilecektir. Esasen 24.07.2018
tarihinde İstanbul Sütlüce'de göçen temel kazısının zayıf kaya kiitlesi tizelliği gösteren zemin
içerisinde açıldığ anlaşılmıştır. Buna 1laveten 23.09.2018 tarihinde Bartın Devlet Hastanesi
temel kazısı şevinde meydana gelen g<içük olaynda bir iş makinesi ve bir kamyon göçük
alhnda kalmış ve kamyon siır'ücüsü hayaünl kaybetmiştir. Göçiık fototsaflan incelendiğinde
kazrnrn Batr Karadeniz bölgesinde yaygrn olan zayıf kaya kütlesi tlzelliğinde fliş formasyonu
içerisinde açı|dığı anlaşılmaktadır. Batı Karadeniz bölgesinde yiizeylenen flişler eğimli tabaka
diZlemlerine, çok zayıf kiltaşı tabakalarına sahiptir ve anizotropik yapıdadırlar. Kaya kütlesi
gentl olarak sağlam olsa bile ikincil sii,reksizlik ve tabaka düzlemlerinin kazı içine doğru
eğimli ve düşti,k makaslama dayanımına sahip olmalan durumunda şev göçmeleri sıkhkla
gözlenmekiedir. Dolayısıyla şev ve derin kazı duvarlannü karşılaşılan stabilite sorununun

çözümiiünde jeolojik ortamın özenle gözlemlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması
goektiği tmutulmamalıdır.

9-Kazı Çukurlarrnın Desteklenmesi İle İlgiti Uyulacak Esasl,ar'ın Madde 1.1.13'de
Zemin ve Temel Ettidtl Raponı/Veri Raporu ile Geoteknik Rapor ayınmı yapılmıştır. Bu
raporlann hangi meslek gruplan tarafindan hazıılanacağından söz edilrnemiştir. Ayrıca,
Genelge'de "Uzman Mlüendis" kawamından da $z edilmiştir. Umıan mühendis,
mühendislik sorunlannın anal.izi ve çözii,rnünde, konuya ilişkin verilerin temsil gücü ve
niteliğ açısından güvenliginden birinci derecede sorumlu olan, mühendislik çözti,rnlerine
yönelik olarak ulusal ve uluslararasr geçerliliği olan hesap/analiz yöntemlerini kullanarak
amaca yönelik çözii,rn iiüıeterı./tasarlayan kişidir Bu bakımdan veri raporu ve jeoteknik raporu,
projenin uzmaı müendisler tarafindan bütti,rıcül olarak değerlendirilmelidir. Ülkemizde
Jeoloji mii,tıendisleri eğtiminde (temel jeolojik dersleri yanı sıra, matematik, statik, dinamik,
mukavement, jeomekanik, sondaj tekniği, arazi deneyleri, zemin mekaniği, kaya mekaniğ,
hidrojeoloji, mühendislik jeolojisi) ve mesleki uygulamalan ile kazı çukurlannın güvenliğ
konusunda, Genelgede sözü edilen "Zemın ve Temel Ettidü Raporu" ve "Jeoteknik Raporu"
konusunda uzrrıarı,/yetkin bir meslek grubu olarak uzun yıllardan bu yana hizmet vermektedir.

lGKızı Çukurlarrnın Dcsteklenmesi İle İlgll Uyulacak Esaslar'ın 1.2.3

maddesinde özellikle belirtilen 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 olarak uygun yöntemler seçilebilir" şeklinde
bir ifadeyle geçmek daha doğru bir yaklaşım olacaklır.

ll-Kazı Çukurlarrnrn Desteklenmesi İle İrgll Uyulacak Esaslar'ın 1.2.7.

maddesiıde belirtilen "en elverişsiz duruma göre" ifadesi yerine "pğenin özelliği,
malzemenin tii,rti ve ortam koşullan dikkate alınarak ne ttiır bir stabilite koşulu (kısa ya da

uzun) çrektiriyorsa deçrlendirmeIer o şekilde yapılmalıdır." şeklinde bir ifade daha doğnı

olacaktır.

l2_Kızı çukurlarının Desteklenmesi iıe ilgııi Uyulacak Esaslar,ın 1.2. 14.

maddesinde yer alan deplasman değerleriyle ilgili olarak; "...her biri kendi stabilitesi

açısından izin verilebilir değerlerle karşllaştınlaıak bu değerlerden küçiik olduğu

g6ste.lıecektlr" lfadesi yer almaktadır. Burada betirtilen izin verilebilir değerlerin net bir

ğekilde belirtilmesi ya da bu değerlerin geçtiği şartname, yönetmelik vb. dökii,rnanlara atıfta

bulunulması gerekmektedir.



13-Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle İlgili Uyulıcak Esaslar'ın 1.2. 19.

maddesinde yer alan "Toptan göçme analizlerinde, limit denge şev duraylılık analizleri
yapılarak kısa ve uzun dönem şev/yamaç güvenlik sayılannm yeterli/güvenli olacağ
(uluslararası standartlaıdaki minimum güvenlik sayılarının sağlanacağr) gösterilecektir" genel
ifadesi yerine bu genelge kapsamında hangi uluslararası standartlardaki, hangi güvenlik
katsayısının kaç alınması istendiği açıkça belirtilmelidir.

l4-.Kazı Çukurlarınrn Desteklenmesi İle İlgll Uyulacak Esaslar'ın Bölüm 1.5'de
Kazı çukurlan çewesinde arazi ve mlüendislik yapılannda teknik girişim öncesinde
deformasyon ve deplasmanları izlemek amacıyla ölçüm ağının kurulması, kazının her
ewesinde olası deformasyon ve deplasmanlann izlenmesi, olası olumsuzluklara karşı erken
uyan sisteminin kurulması gerektiğne değinilmiştir. Bu sistemin en önemli aşaması Ölçiiüın

noktalan yerlerinin seçimidir. Yer seçiminde belirleyici olan kazı çukuru ve etkileşim al
anındaki yapılar ve kazı ortamının jeolojik, jeomekanik, hidrolojik-hidrojeolojik, mühendislik
jeolojisi modelleridir.

1S-Kaa Çukurlarının Desteklennıesi İle İgil Uyulacak Esaslar'ın 1.5.16.

maddesinde yer alan "YASS'nin ytiıksek olduğu" ifadesi yerine "YASS'nin bulunduğu"
ifadesini kullanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

|6-Kızı Çukurlarrıın Desteklenmesi İrc İlgll Uyulacak Esaslar'ın Bölüm 1.6.

Uygulama Kontrol Esaslan bölii,rnti,rıün 1.6.6. maddesinde ".-..farklı zemin koşulları ile
karşılaşılması halinde proje müellifi derhal haberdar edilecek ve gerirse yeni duruma göre
proje revizyonu yapılacaktır" ifadesinden uygulama sırasında sahada jeoloji müendisinin
bulunmasr gerektiği anlaşılmaktadır. Süada bulunacak jeoloji mühendisinin imalatın her

aşamasrnda imalata bağlı jeolojik harita ve kesitleri hazırlaması/rapor etmesi beklenmektedir.
Ancak, bu suretle, imalat aşamasında ve sonrasnda olası performans yetersizliklerinin nedeni

belirlenebilir ve gerekli proje revizyonu teknik olarak doğru ve ekonomik bir şekilde
gerçekleştirilebilir. Bir başka ifade ile derin çüur kazılanna ilişkin olarak araştırma, iksa
tasarrm, imalat ve performansrn ölçümü aşamalannda projeden sorumlu bir uznan jeoloji
mühendisinin de yer alması gerekir.

11-Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle İlgili Uyulacak Esaslar'ın 2.3 maddesinde

yer alan "uluslararası nonn ve standartlarda belirtilen minimum şev güvenlik katsayılan

İağlanacaktır" ifadesi çok genel bir ifadedir. Güvenlik katsaylsının kaç alınması gerektiği

verilnelidir.

l&Kazı çukurlarının Desteklenmesi İle İlgll Uyulacak Esaslar'ın Böltitn 2.5'inde
"derin temeli bulunmayan yapıların yakınında şevli kaa yapılmayacak, şev üst kenan ile bina

temeli arasında şev altı ile şev üstü arasındaki kot farkının (toplam şev yüksekliğinin) en az

1,5 katı kadar yatay mesafe bulunacaktır." ifadesi yazılmıştır. Gerçekte emniyetli mesafe

zemin koşullanna ve şev açısına bağhdır. Bu nedenle yine kesin bir limit değer vermek yerine

karannm analiz ve değerlendirmeler neticesinde konusunda yetkin mühendise brrakılması

daha uygun olacaiiır.

Bölgenin depremselliği, al,tif faylann uzunluğu ve üretebileceği deprem büyüklüğii,

depremlerin tekrarlanma periyodlan aynntılı olarak jeoloji mühendisleri (Yerbilimciler)

tarafindan çalışılmaktadır. 7emin ve kaya ortamlannın statik ve dinamik koşullar altındaki

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

basıncı, yamaç zemini 
've 

kaya ortamlndaki süreksizlik yüzeylerinin makaslama



dayanımındaki değişimlere bağlı olarak farkhlıklar gösterecektir. Bu çahşmalar jeoloji
mühendislerinin de ilgi alanı içerisindedir.

Söz konusu genelge içerisinde "geoteknik" ibaresi kullanılmıştır. Bugüne kadar
konuyla ilgıli, TSE tarafından ülkemize kazandırılan uluslararası standartlarda ve kurumsal
yapılanmada kullanılan birimlerde "jeoteknik" kawamı kullanılmaktadır. Terminolojide
yapılan bu seçimin iş ve işlemleri tek bir mühendislik a|anıyla sınırlama amacı taşıdığ
dt§ünülmektedir.

Yukandaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yer kabuğunun sığ kısmındaki teknik
etkileşimlerin planlanması ve pğelendirilmesi için jeolojik ortam özelliklerinin temel teşkil
edeceği açıktır. JeoIojik ortamın yaptsının, daranımının ve dawanışının belirlenmesi, ortamda
geçerli sınrr koşullarını ve uygulama açısından kitik durumun ortaya çıkarılması gerekir. Bu
hususun jeoloj,i mtüeındisinin doğudan uygulama alanı içerisinde kaldığ açıktır. Bu nedenle,
sıralanan hususlar teknik ve bilimsel açıdarı jeoloji mühendisliğ uygulama alanı içerisindedir.

|9-Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle İlgill Uyulacak Esaslar'ın farklı
bölümlerinde Proje Disiplinleri'nden söz edilmektedir. Ülkemizde özellikle son dönemde,
kazı çukurlanna yönelik temel araşttrma ve tasanm konusunda farklı disiplinlerin görev
tanımıntn yapılmamış olmasından kaynaklanan projelendirme, uygulama ve denetim
hatalarından dolayı can ve mal kaybıyla sonuçlanan hasarlarda bir artış görülmektedir. Bu
nedenle, Genelge' ye farklı meslek gruplarının görev tanımlarırun da eklenmesi gerekir.

Sonuç olarak, yukanda sıralanan nedenlerden dolayı genelgenin bu haliyle
uygulanması durumda hayati öneme sahip bazı olumsuzluklann ortaya çıkabileceği, bu
nedenle genelgenin acilen diizenlemesi gerektiği, yine 2018 yılında İstanbul başta olmak
iüzere şov yenilmelerinden kaynaklanan çok sayıdaki olayda, can ve mal kayıplannın
yaşaııması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması önemli bir eksiklik olarak görülmekle

birlikte, bundan sonra bu ve benzer diizenlemeler yapılırken ilgili meslek odalan ile birlikte
bu alanda yetkin ve farkh meslek disiplinlerinin katılımı ile gerekli dtlzenlemelerin yapılması
önemlidir. TMMOB Jeoloji Mühendisleri odası olarak toplumun can ve ma| güvenliğni
ilgilendiren bu konuda yapllacak her tiirlü çalışmaya gereken katkıyı vermeye hazr
olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bilginizi ve gereğni arz ederim.
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