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İlgi: lZ.l0.202l tarihve 1952731 sayılı yazın:ız.

İ|giyazınızile Bakanlığınız (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından hazır|anan"Kazı
Destek Yapıları Yönetmelik Taslağı'na" ilişkin Oda görüşümüz istenilmiştir.

Odamız görüşü yazlm|z ekinde gönderilmekte olup, ilgi görüş yazımızdada görüleceği
izere, kazı ve destek yapılarına ilişkin çalışmalar farklı nıühendislik dallarının çalışma alanı
içinde olması nedeniyle multi-disipliner bir özellik göstermektir. Bu nedenle yönetmelik

çalışmasının jeoloji, maden ve inşaat mühendislerinin ortak katkıları ile yürütülmesi gerektiği
düşünülmektedir.

Aynca kazı ve destek yapıların etüt, proje, tasarım vc yapıml konusunda yapılan bir
düzenleme içine hiç ilgisi olmamasına rağmen geoteknik rızmanı ile bunun bu uzmanın
yapacağı görevler ile geoteknik uzman yetkisinin nasıl verileceği tanımlanmıştır. Söz konusu
düzenleme bu yönüyle 2547 sayilıı Yüksek Ögrenim Kanununa (YÖK) açıkça aykırıdır. Lisans
üstü eğitimin nasıl yapılacağı, hangi yeterliliklere sahip olması gerektiği gibi konular ülkemizde
YÖK'na verilmiş bir görevdir. Buna ilişkin açık yargı kararları da bulunmaktadır. Bu nedenle
yönetmelik taslağı içinde kazı ve destek yaplsmm tasarımı ve yapıml ile ilgisi olmayan ve
mühendislik alanına ilişkin uzmanlıkların nasıl ve kimlere verileceğini tanımlayan bölümlerinin
metin içinde çıkarılması gerekti düşünülmektedir.

Hüseyin ALAN
Yönetim Kurulu Başkanı

EK
Kazı Destek Yapıları Yönetmeliğine İlişkin Görüşümüz (41 sayfa)

TMM6B JEoLoJİ vıÜurNnİsLERİ ODASI, Anayasa'nın 135. Maddesi'nde tanrmlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılr
yasa ile değişik 6235 sayılı Yasa'ya göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim. ü\,Ffi



TMMoB JEotoJl MüHENolsı.rni oDAsı

Tıslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değeıiendirme

Tünı planlı ve plansız alanlatda inşa edilecek her tür yapının temel ve/veya bodrum katlannın

inşaatı için yapılacak kazılarda uygulanmak üzere; l<azı çukurlannın stabilitesi ve iksa sistemleri

ile desteklenmesi hususunda genel esa§lar, tasanm hesaplan, zemin itkisinin büyüklügü ve

dağılımı, statik analiz için genel şartlar, kazıklı iksalar için analiz 1aklaşımları, özel kazı planları,

bitişik nizam yapılarda kazılar, yeraltı suyı seviyesi altında kazıIar, yumuşak zeminlerde kazıIar,

iksa sistemine ait yapısal elemanların taşıma kapasitesinin kontrolü kazı destekleme yapılanntn

göz|enmesi ve ölçümlere ilişkin olarak projelendirme, uygulama ve kontrol birlikteliğini

sağlamaya yönelik olarak "Kazı Destek Yapılan Tasarım ve Uygulama Esasları Yönetmeliği'

taslağı Bakanlığınızca hazırlaırmış olup konuyla ilgili görüş ve değerlendirmelerimiz alınmak

üzere Odamıza tarafımıza iletilmiştir.

Mesleğmizi ve ülkemizi ilgilendiren temel konularda sağlıklı sonuçların alınabilmesi için bilim

kunıllannın oluşturulması, raporların b,azırlatılması, neden sonuç ilişkisinin irdelenmesi,

uluslararası normlara göre tebig, yönetmelik veya kanun gibi yasat merızuatln hazırlanması, ülke

gerçekleri ile intibak sürecinin değerleııdirilmesi, gerekli altyapı, yetişmiş insan gücü ve

Yönetmelik Taslağına yönelik görüş ve tekliflerimiz

a.şağıda Taslak Maddesi, Görüş ve Değerlendirme ve

Teklif tablosunda ilgili madde karşısına yazılarak

belirtilmiştir.

il'eklif



kupuriterrin h.rr.l""-r", ür"r.r-itel-rd", ,. ,lgi[ -"rl-k "d"l-ırd", 
gdrüş t"l"p -dil"r..i *

ilgili taraflann konsensusunda olgunlaştırılması arzu edilen bir süreçtir.

Kazı ve destek y,apıları günümüzde madençilik amaçlı kazılardan, baraj, yol, köprü, tıinel

inşaatlara, pe\_üzaj düzenlenmesinden, bina ve bina türü yapılara kadar birçok alanda uygulanmakta

olup, işin niteliği gereği jeolo.ji, maden, inşaat gibi farklı mühendislik disiplinlerin ortak

çalışmalanyla üretilmesi gerekli bir hizmet alanı olduğu bilinııektedir. Gerek ülkemizde bu güne

kadar yapılan çalışmalar, gerekse uluslararası uygulamalar muti-disiplineer bir alan olan kazı r,e

destek yapılarına ilişkin çalışmalan bu şekilde sürdüre gelmişlerdir. Oysa taslak tek bir mesleğe

mensup kişi/ I<işilerin oluşturduğu bir ekip tarafindanhazır|anııış olup, doğnıdan ilgili olmalarına

rağmen bu gıırup içinde ne Jeoloji Mühendisleri Odası, neden Maden Mühendisleri Odası veya

ünir.ersiteleriıı jeoxoji veya ınaden mühendisliği bölümlerinden heı,hangi bir destek alınınadığr ı,e

gurup çalışmasına dahil edilmediği görülmektedir.

Taslak dikkatli bir şekilde incelendiğinde kaya kütleleri içerisinde yapılacak olan kazılarda

süreksizlik kontrollü yenilme olasıhğı bulunması durumunda buna yönelik ınühendislik

değerlendirmelerinin bulunmadığı göze çarpmaktadır. Burıun yanı §ıra, taslak yönetmelikte

kaya kütlelerinin yeteri ölçüde değerlendirmeye alınmadığı belirlenmiştir. Oysa son yıllarda

başta İstanbul, Ankara, Zonguldak vb birçok kentimizde yerleşim alanlarında yapılan kazıirar

sonucu meydana gelen şev yenilmeleriniıı bü$k bir btilümü kaya tiirü zemin birirnleri içinde

meydana gelmiştir. 2019 yılın«la yapılan inşaat kazılarından kaynaklı olarak İstanbul, şev

yenilmeleri nedeniyle en çok heyelanın meydana geldiği kent olmuşfur,



Yine bu yönetmelik taslağının sadec,e "Geoteknik" konusunda tek bir mühendislik disiplininin

yetkili olabileceğini ve "Proje mi,ihendisi" olarak kabul edilecekleri belirtilmiştir. Bu husus, taslak

yönetmeliğin farklı bölümlerinde sık sık wrgulanmaktadır. Şev stabilite analizi, zemin

iyilt:ştirınesi, vb. konularda sadece tek bir mütıendislik disiplininin yetkili rılması

anlaşılabilir değildir. Taslak yönetmelikte kazı destek sistemlerinin hem zemin hem de kaya

ortamlar için tanıı,nlandığı dikkate alındığında; kaya mekaniği ve mühendisliği konusunda

sınınlı bilgiye sahip tek bir mühenüşlik disiplininin tek başrna sorumlu olmaları doğru

değildir. Snğlam kaya ye da kaya kütlesi ortamlarındaki ,ola§ı stabilite

sorunlarının/mekanizmalarının tanınılanması ve uygun analiz yöntemlerinin kullanrlmasr ve

sonrasrnda destek sistemleriniıı tasarrmı oldukça önemlidir. Bu nedenle. kava mekaniği ve

@ş!iğ! alaEınd? dahavetkin olduğu bilinen diğer meslekıalanlarındaki mühendisleri&

"sorumlu mühe4diş" olarak vönetmelikte yer alması gerekmektedir. Taslak yönetnıeliğin

hazrrlanması için oluşturulan komisyonda söz konusu ilgili rnühendislik alanlarındın

mühendislerin de yer alması, bu nedenle yönetmeliğin, tüIn bileşe4 disiplinlerin bulunduğu

nlr.§qld§yon tarafından te ,düzenlgrımeşi önem arz etmelıtedir,

*Genel Projelendirme Esaşları altında Özel,Durumlar olarak ele alınau

2.4,:l, c) maddesiııde'Tüm ,zemia, kaya tabakalan ve bunların sınıflandınlması ve özellikleri',

e) maddesinde 'Maden galerileri, mağaralar ve diğer yeraltı yapıları', f) maddesiırde Kazı destek

yapısl etkileşim alaru içinde bulunan kaya tabakalannın; i. Tabakalanma bilgisi,

ii. Faylar, kırıklar, çatlaklar, fisürler (çatlakların yumuşak malzeme ile dolu olup olııadığı



bilgisi), iii. Kaya kalite bilgisi , iv. Kaya bloklannın denge(qizlik) durumlan, v. Çözünme

boşluklarının mevcudiyeti ve boyutları; süregelen çözünme süreçleri 'ile ilgili bilgilerirı Geoteknik

Hesap raporunda 1er alması gerektiği belirtilmiştir.

2.6.2 Etk;ller başlığı altında Geoteknik uznlanın hesaplarda kııllanacağı etkİleri §eçtiği belirtilmiŞ

ve l maddesinde 'l) Maden velveya ttinel açma çalışmalan şonuqunda oluşan hareketler' ifadesi

kullanılmıştır,

2.1l. Geoteknik Arazi Karakterizasyonu (GAK) başlığı altındp, 2.1\I.2 maddesinde '...Kaya

ortamlarda bu sondajlar Geoteknik Uzman ve yarsa Geoteknik Danışmanın onayı altnarak birim

sürekliliğnin tespit edildiği durumlarda kaya birimine girildiktenenaz 5 m sonra sonlandırılabilir.

' ifadesi bulunmaktadır.

2.11,6 maddesinde zemin ortamında yapılan kazı destek sistemlerİ için gerqklİ tasarım

parametrelerinin elde edilebileceği deney tipleri tanımlanmıştır, ancak ftayalnumunesi için benzer

bir tanım lama bulunmamaktadır.

Bu,ve bunun gibi maddelerde konu,ile ilgili clarak kıya oıtamıırr temsilen seçilenınumuneler

ite ilgili deneylerin ve yürütülecek çalışmaların Kaya N'Iekaniği alanrna gireceği aÇıktır.

tanımlanmaşı gerekmektqdir. Çünkü, IVIYK taratından eğitim verİlecek olması ve yapılacak

srnavda başarı şartları bulunmaktadır. Tablo 6.1'de yeterlilik kriterleri arasında A Relgesi için

Geoteknik alanrnda Yüksek Lisans veya Doktora şartı bulunmakta,,ancak Lisans Eğitimİhin İnşaat

Mühendisi olarak tamamlanmış olması şartı aranrnaktadır. İnşaat yapısl 4macıyla yapılan kazı



işlerinde zemin olarak tanırnlanabilecek malzeme konusunda bilgiler içeren 1önetmelik taslağında

kaya malzemesi, numune almak amacıyla yapılması gereken sondajlar ve ilgili diğer konular

hakkında kısıtlı bilgi yer alnıaktadır. [lzmınlık alanı olarak zemiıı ortamında kazı işlemlerinin

İnşaat l}Iühendisliği'nin bir üsiplini olarak ele alınma§ı gerekecektir ancak konu Yapışal

Jeoloii. Mühendislik Jeol«ııisi ve kava Mekaniği gibi alanlar ile birlikte ı,ürütülecek bir

faalivettir. Bu nedenle. İnsaat Mühendisliği Bölümü mepun+ olmavan ancak bu konu$a

uzmanlasan Jeoloİi Mühendisliği gibi ileili mühendislik alpnları için de Uzman olma

olanağının tanınmasrnın daha eşitlikçi bir vaklaşım olacağı atıktır.

* Tnslak yönetmelikte, zemin ile ilgili detaylar verilıniş iken ,[«aya ortamlar içiıı ayırntıl,a

girilmemiştir. Kaya bUrunüyle aynı mekanik özelli]<lere sahip hep aynı davranışlan gösteren bir

malzeme gibi düşünütrınüşttir. Örneğin, kaya saplamalan (bulon) ile ilgili bol,utlandırnıalarda

zemin ve kaya için saplama boyutlarırun aynl seçildiği görülmektedir. Kaya mal,zemesinin kendi

içerisindeki mekanik zayflıkları ve üstünlükleri dikkate alınarak bir tasarım sunulmamıştır.

Taslağı hazır|ayan grup içerisinde kaya mekaniği ile ilgili bir uzmanın bulunrnadığı göze

çarpmaktadır.

*Yönetnıelikte yapılan yetkilendirmelerin mühendislik pratigi ve bilimsel gerçeklerle ilişkili ve

uyumlu olmaktan ziyade tek bir mühendislik disiplininin bakış açışıyla son dereqe meslekçi,

sadece tek bir mühendislik perspektifiyle bakılan ve bilimsel gerçeklikten uzak bir yaklaşım

gösterildiği anlaşılmaktadır. Tek bir mesleğin görüşü alınarak hazırlandığ düştinülen taslak



üzerinden karar oluşturulması tiim dünyada örnekleri ile var olan geoteknil«jeoteknik konusunda

uzman jeoloji mü|ıendislerinin inkarı anlarnına gelmekte olup uygtılama pratiklerine de aykırıdr.

*Bilindiği gibi; .Ieoteknik-Geoteknik kelimesinin anlamı yer tekniğidir. "Jeoteknik" yeva

"Geotelarik" kelirrıelerinin anlaıııı aynıdır. Bu anlaında hangisinin]kullanılması gerekliliğine Türk

Dil Kurumu karar vermiştir. Örneklernek gerekirse, Cografya, İhgitrizcede "Geography"

keliııesinden (okunuşu "ciografi"), Geometri İngilizcede *'Geometry" (okunuşu "ciometri"),

Jeoloji, İngilizcede "Geology''(okunuşu'lcioloci"), Jeofizik İngilizcede "GeophisycaJ." (okunuşu

ciofizikıl), Jeodezi "Geodesy" (ciodezi) kelimelerinden ttiretilnıiştir. Jeolojiye Geoloji

denemeyeceği gibi Jegteknik hilim dalına da Geoteknik §iverek ieoloii ile uzaEtan va $a
val«ndqn ilgişi olmalan bir konudan söq edivormuş gibi davranınak bilimsel olara!
ciddivetle bağdasmaz.

*Düzenlemeler arasında tinenıli bir ver tutın standartkıra ıbaktığımrz zaman Jeqtekniİ
kavramının kullanımı acısından önemli iki nqkta göze carpmaktadrr. Kuruluş Kanunu

gereğince ülkemizdeki standartlar alanında çalışmalardalbulunan T'ürk Standartları Enstitüsü

TS EN l4l99 Özel İeqtek4iL uygulamalar - Mini kazıklar,

TSI]N1536+AlÖzel iqotet$ik uygulamalar delme (fore)- Kazıklar- (yerinde dökme betonarme

kazıklar),

TSI]N Özel ieoteknik uygulamalar- Diyafram duvarlar,

TS EN ISO 22476 Jeoteknik etiit ve deneyler - Arazi deneyleri,



TS 10324 Jeoteknik deney yöntemleri - Kayaç süreksizlikleiinin doğrudantkayrrüa dayanışıınıp

yerinde tayini,

TS lEN lSO 22471-4 Jeotel«nik,inceleme ve test - Test jeoteknik yapılBr - Bölüın 4: I,(azılçların

testi: dinamik yük testi,

TSlEN 12063 PalplAnş duvarlar- Özel İeoteknik uygulaşnalar,

TSıEN 14679 Özel ieqtekııfik uygulamalar - Derin [arıştırm4.

TSlEN ISO 22471-5:2018 (Jeoteknik inceleme vettest - Test İeotelıuıi|ı yapılar - Bölüm 5:

Derzli ankrajların itesti,

TSflEN 1998:5 Dgprerne dalıanıklı yqpıların tasarımı- Bölüm 5:Temeller, istinat yapllan ve

ieoteknlk hususlar+

TSıEN 14490 Özel ieotek+ik çalışma uygulamalaç - Toprak çivllemesi

TS tEN 1538+41 Özel ieo{ekni|ı uygulamalar. Diyafrapı duvarlar

Standarülanyla yürütttlğü çalışrnalar ile jeoteknik kavramının gerek kullarumı gerekse içeriği

konı.ısunda yukancla sadece bir kaçı sıralanan ulusal nornılarr,ortaya koş,muştur.

Bu standartlardan bazılarına taslak içericinde 1.3. Atıf yanılan standart. uluslararası
yavınlar baslıkları altında ver verilmis ancak percek isimleri:

TSııEN l449q Özel ieoteknik çalışma uygulamalaqı - Toprak çivillemesi



TSI]N1536+A1

kazıklar),

İqoteknik uygulamalar delme (fore)- Kazıklar- (yerinde dökme betonarme

TS ıEN l4l99 Özel ieotek4ik uygulamalar - Mini kazıklar,

TS |EN 1538+A1 Özel ieo(ekıits uygulanıalar- Diy.afranr duvarlar

TSEN l?7l5 Özel ieqtek4ik uygulamalar - Şerbetleme

Olmasına rağnen ilgili taslakta geoteknik olarak yazı|arakJeoloji Mühendisliği ile ilgisi olmayan

bir kontıynuş gibi yansıtılmaya çalışılrnıştır. Kasıtlı veya sehverı yqpılan bu yafllışlığın

düzeltilmesi gerekmektedir

*Diğer taraftan yatırım bütçesi ve mühendislik projeleri ile ülkemizin önemli ,uygulamacı

kurumlanndan olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü organizasyon şemaslnda, ttim jeolojik ve

jeoteknik çalışmaları bünyesinde topla.yan, Jeoteknik Hizrnetler ve Yeraltısulan Dairesi Başkanlığı

adıyla bir daire başkanlığı 28 Mays 1973 taihinden beri yer almaktadry.

Ülkemizin en büyük kurumlarından olan Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'ncle

hazırlanmakta olan sıvılaşma risk hantaları yanı sıra, heyelan risk haritalan, depremlerin kaynağ

olan diri fay haritalan jeoloji mühendislerinin ağırlıkJa olduğu ekipler tarafindan haarlanmıştır.

Jeqteknik kgvramı §sdece kamu kuruın organizasyonlarda değil aynı zamanda merkezi

yönetim kuruluşlarının hazırladığı ıınevzuat düzenlemelerınde de yer bulmuştur.



Gönlldüğü gibi kamu kurumları tarafindan yönetmeliklerinde, kurumsal

standartlıırında ve eğitim prograımlannda uzun sürçdir yaygın olarak

kullanılnıaktadır.

organizasyonlarında

Jeoteknik tu*u*,

*Dünyada ve ülkeınizde toprak işleri alhnda yaplan derin kaalar, yarmalar, dolgular, temeller vb.

işlerde 2 adet ternel nıühendislik unsuru bulunması maddenin tabiatı gereği şarttır. Yeryüzü

içenisinde/tlzerinde yapılan bu işlerde yeryüzü malzemesinin tanımlamast ve fizikomekanik

özellikleri ile zemin mekaniği davranışlannı yorumlama kabiliyetine sahip jeoloji mühendislerinin

bu rioktada yok sayılması bilime ve mantığa aykın cılmaktadıı:. Bununla birlikte bu gibi benzer

zemiıı/kaya ımekaniğine yöneiik dünyada ve ülkemizde kurumsal ya§alar incelendiğinde

"jeoteknik müheııüsi" veya "yetkiii mühendis" adı altrnda yapılan tanımlamalarda jeoloji

mühendisliği de açık bir şekilde bulunmaktaür.

Örnek olarak;

StateıOf Calıfornıa Department Of Transportçtıon Trerıchış.g And Shorıng Manuql"

"Appendıx A. Article P. Definitions" bölümünde "İeoteknik mühendşLtan

acrkca mühendislik ieol,oğu bu sibi islerde vetkili nersonel olarak tarumlanmaktaür.

Eunqıı gibi birçok gelişmiş üllıede (Kapada, Avusturalya vb.} derin kazılçra şit

şartname|erinde "Qompetent perşon (yetldli kişi)" qlarakyapılan tanımlamalarda, bu

gibi kazı ve toprak işlerinde statik pı:ojeler ve ieotelıııik işlqri vanabilecek de4evimli

ve uzmanıkişi olarak bahsetmekle birlikte meşlek avrııır vapmamaktadır.



. ulkenıizde karayolları Genel Müdürlüğülgibi öncü ve referanş noktaşı bir kurııluşta,

Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı Zemin Mekaniği ve Tüneller Şutıe

lllüdürlüğü k4psamında derin kazı işlerine borızer yapıdaki tünel ve/veya geoteknflk

tasarım (derin l<azı, dolgu, yarma) projelerinde; ilünel Projeleri Konusunda

Deneyimli Jeoloji Mühendisi ve/veya Zemiıı Mekaniği ve Temel Mühendisliği

Konusunda Deneyimli,reolo_ii_!4ühandi§i an

4rannıaktadır.

Jeotekniğin (geotekniğin) bilgi ve deneyim yapılanmasını tek bir meslek disiplinine odaklayan

yaklaşıınların meslekler arası dayanışmayr yıpratarak 'irneslek şc,venizmini" körüklemekten ve

mühendislik etiğini zedelemekten başka bir anlamı olamaz.

*YÖK tarafından tanımlanmış ve tanınmrş "geoteknik mühentlisliği/geoteknik ıızmanı" aü
altında bir disiplin olmamasını rağınen, altvapısı müşait nıeslçklerin vülısek lisaı_ıs. doktora

calrşmalarıvla ve sahada uvsıılamanın icinde bulunarak kazanalıilecekleri bir uzmanlık

alanı olan İeoteknik (geoteknik). tekçi ve pastadan daha fazla pay ılmak isteyen bir şnlayış

içine hapsedilmeye çalışılmaktadır. Mühendislik disiplinlerinin eğitirn ve öğetim nnüfredatla.rı

incelendiğinde, tek bir mesleğe ıııal edilemeyecek bir uzmanlıık alanı olan j§oteknikJeeo{ekni]lü)

için gerekli olan "zemin mekaniği. kaya mekaniği ve sondai tekniği vb." gibi derslerin

taınamının ieoloii mü hentlisliği bö|ümlerinde ahndığı eörülmektedir.



*Ayrıca Ülkemizcle 34,58 saylı Mülrendislik ve N'Iimarlık Hakkındaki Kanun l|e ,6235 sayılı

TMMOB Kaırunun 37. Maddesi gereğince " Yüksek mühendis, yüksek,ınimar, ınühendis ye

mimarlar kanunen kendilerine verilmiş olan usvandan başka herhangi bir rınvan kullanamazlat''

hühnü çerçevesin<ie kişileriın kendilerine YÖKJkan$nu qerce]vesi4de vprilıTıiş u{ıvan|ar 4şında.
tüım dünvada fırklı mühendislik üsinlinlerin ortak alanı icerisinde ver alan t" ieoteknik.........,......,.'..,.!'-

uzmanı/ seoteknik uzmanı "ünvanını kullanarak inza vetkişi bulunmamaktı oluo. buna

-

ilişkin Danıştay Sekizinci Daire P:2006/5861,§":2008/75,56 trle Danıştay ,Sekizinci Daire

E:2005l4337 , K:2007 11697 . karurlar mevquttur.

*Sonuç olarak; Zemip iyİleştirue,,şev stabilite aıaliai, üst yapıdan akt4rılan yüfulerin uygun

zemin birimlerine,aktarılması,kazı destek,yapışr, kazı çukurlarının stabilitesi vp iksa sistemleri

ile desteklenınesi huspsunda genel esaslar, tısarım hesapları, zemin itkisinin büyükliiğü ye

dağılıml, stqtik ınalıı içip genel ş6rtlar, kirı,zıklı ikşalar için şnaliı yaklaşımlaı,ir, özpl kazı

planları, bitişik ııizam yapılarda kazı|nr, yerafiı suyu reviyesi aühnda kazılar, yugnuşşk

zeıninlerde kazılşr, ilıısa sişteıqlne q{it yapısal eleıpanlırrn tışıma kqtrıasitesinin kqntro|ü kazı

destekleme yapılarınp gtiplenpesi ve ölçüııılere iilişkin olarak projelendirme, uygulama ye

kontrol}birliliteliğini sağlqma vb. aşnacıyla lıazırlandığı bglirtilen ilgili ı,FnetpeliF taslağııTn

vönelik,multidisinlinsr calışma serektir,en konuları icerdiği asliür. Bu sibi calışmalar tüm

dünvadı zemin-zemin. zemin-temeil ve temel-vanı etkilesimine davanan multidişinliner bir

AğFstos 1999 4epremi sonr?sın4a vsşanılan,acılarla tek bir,mühendlslik,di§lpJ!4lpe



bırılulmamısı gerelğiği anlaşılan multidisipliner calışınaların. tek bır nıeslek di§iDlini

icerisine sılastırılmaItra§t eerekmektedir.

Ayıiıca yapılpn düzenleme ile geoteknik uzmanı, bu uzmanın yapacağı giirevler ile geoteknik

uzrnan yetkisinin 1nasıl verileceği tanımlalmış{ır. Söz konusu düzgnleme bu yönüyle 254Tl sayılı

Yüksek Ögrqnim Kanununa (YÖK) açıkça aykırı olup, Lisans üstü eğitimiln nasıl olacağ, hangi

yeterliliklere sahip olması gibi ftonular ülkemizde YÖK verilmiş bir görevdir. Kazı ve destek

yapılarının tasanqra ilişkin olmamasına rağneş Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda <ılmayan bir

konuda iinşaat mühendisliğinin,çalışma a,[anmı, jeoloji mühendişlerinin alehine olacak şekilde
geflişletşıesi amacını taşıdığı düşünülen bu düzenlemeni{ı kazıve destek yapıları ile ilgili olmayan

bölümlerinin yönetmetrik içinden çıkqıılması gerektiği düştlntllmektedir.



Taslak Maddesi Görüş ye Değerlendiçme iteklif

1.3. Aııp vArIL-AN STANDART,
ULUSLARAÜİAŞI YAYINLAR

TS EN 14490 Özel geotekıık çalışma

uygulamaları - Toprak^çivilemeşi

TSt]Nl536+A1 Özel geoteknik

uygulamalar delme (fore)- Kazıklar-

(yerinde dökrne betonqı:me kazıklar),

TS ıEN l4l99 Özel geoteknik uygulamalar

- Mini kazıklar,

TSlEN 1538+A1 Özel geoteknik
uygulamalar- Diyafraın duvarlar

TSEN |?7l5 Özel geoteknik uygulamalar

- Şerbetleme
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trS EN |4490 Özel ieoteknik çalışma uygulamalan -

foprpk çiı,ilemesi

[SEN1536+A[Öze1 ieoteknik uygulamalar delpe

(fore)- Kazıklar- (yerinde dökme betonarme kazlklar).,

[S EN I4l99 Özel ieptekTik ııygulamalar - Mini

kazıldar,

FS EN r§38+A.1 Özel ieoteknik uygulamalar-
Diyafram,duv4rlar

ESEN W71^5 Özel ieqtekn]ik uygulamalar

Şerbetleme

Olarak aslına uygun şekilde düzeltilmelidir.



TÜRK STAı|DARDı
TURXİSH STANDARO

7s EN l4l99

özL[ffi\İx tactL\um, ]dİı ffi §
. rilcao9lba

TÜRK STAİ{DARDİ
İuRXlsH 3TANoARD

Ts EN 153E+A1

lci sm

özİL JEomİı( IaG(LL\ALAı. DtYffı DLa,AııAı
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Ts EN 12715

özEL JEoTEt§itc I,ırGçLA\ıALAR _ şERBETLEıIE
Execuılon o' 3p.cı.l goobchn|cll wo.t . croutlQe

Standar{lann orijinal isimlerinde Jeotekıik ibaresi
geçmes|ıre rağmen ıtaslal$a geotcknik olarak
Standart ismi yanlış yazılmlştır

TÜRK STAİ{DARDİ
TURKlSH STANDARD



1.4.2. Geoteknik Uzman: İılsa edilecek ya da
mevcut yapıya ilişkin qlarak her türlü zemiıı
iyileştirnre, şev stabilite analizi, üst yapıd4n
aktarılan yüklerin uygı{ın zemin birinolerine
aktarılması, kazı destek yaplsı, vb.
hususlar{,a, ruhsat aluırnasına esas geoteknfk
hesap ve geoteknik proje hazırlaya\y
kontrovdenetleme hizrnetleilni yürüten, ğu
konularda iilgili kategqrisi dahilinde
danışmallık hizmeti verebilen IM
mltlıe ndİşidir. İhtiyaç halinde kontrol e ttitleri
ve illave ettitlqr yapar ya da yaptırlr.

GeotekniV Jeotekuik içinde farklı mühendislik
dallannın olduğu disiplinler arasl bir çalışma
alanıdır. Bu alanda master ve doktora yapmışıbir çok
Jeoloji Mtilhendisi olmasına rağmen sadece tek bir
ınüherıdisliğin tanınrlannıası çalışmaları tek bir
alana sıkıştırmaktadır. Bu alanda etkin bir şekilde
çalışan master ve doktorasını yapmlş Jeoloji
Mühendisleri bulunmaktadır. Dünyada ve

ülkemizdeüoprak işleri altında yapılan derin kazılar,
yarmalar, dolgqlar, temeller vt,. İşlerde 2 adet temel
ınühendislik unsuru bulunması maddenin tabiatı
gereği şarttır. Yeryüzü içerisinde/üzerinde trapılan
bu işlerde yeryüzü malzemeşinin tanımlalşasl ye
fizikomekanik özelliklerj ile zemin mekaniği
davraşışlartnı yorumlama kabiliyetine sahip jeoloji
ryühendislerinin bu noktada yok salrlması bilime ye
rşantığa a}4kırı olmaktadır. Brlnunla birlikte bu gibi
benzer zqmin mekaniğ işlerinde dünyada ve

ülkemizde kıırumsal yasalar incelendiğinde
'Jeoteknik mühendisi" veya "rvetkiüi mühendis" adı
altında yapılan tanıno lamalarda j eoloj i ınüherıdi sliği
de açık bir şekilde bırılunmaktadır. Örnek olarak;

o state of calıtornıa Departmeşt of
Tr4nsportatıon Trenchıng And Shorıng
Maııual" "Appendıx A, ı\rticle 2.

Defınitions" bölümünde 'Jeoteknik
mühendisi tanımında açıkça rııühqndislik
jeoloğu bu gibi işlerde yetkili personel
olarak tanımlanmaktadır.

o Bunun gibi birçok gelişmiş ülkede (kanada,
Avpsfuralya vb.) derin kazı|ara ait
şartnamelerinde "corrlpetentperson (yet(ili

nşa edilecek ya da mevcut |/apıya ili.şkin olarak hqr

türlü zer4in iyileştirme, şov stabilite anal,izi, üst

yapıdan aktarı[an yüklqrin uygun zemin birirrılerine
aktarılması , kr.rzı destek yapışı, vb. huşuslarda, ruhsat

alınmasına esas ge<ıteknik \esap ve geoteknik proje

},ıazırlayan, kontro l/denetleme hizçıetlqrini yürüten, bu

konularda ilgili kategorisi dahilinde danışmanlık

hizmeti verebilen, jeotpji mühendişi voya inşaat
mühendişidir.

Şeklinde düzenlenrnelidin.



kişi)" olarak yapılan tanınılamalarda, bu gibi
kazı ve toprak işlerinde statik projeler ve
jeoteknik işleri yapabilecek deneyimli ve
uzman kişi olarak bahsetnrekle birlikte
ıtrıe sle k ayrımı yapmamaktadıı,.

Buna ek ülkemizde Karayollan Genel Müdürlüğü
gibi öncü ve referans noktası bir kuruluşta,
Araştırqıa Geliştirme Dairesi Başkanlığı Zemin
Mekaniği ve Tüneller Şube Müdürlüğü kqpsaınında
derin kazı işlerine beırzer yapı<iaki tıinqJ ve/,veya
geoteknik tasanrn (clerin kazı, dolgu, yarma)
proljelerinde; Tüne Proieleri Konusunda Deneyimli
Jeoloji Mühendisi ve/veya Zemin Mekaniği ve
Temel N{ühendisliğ Konusunda Deneyiqıli Jeoloji
Mühendisi anahtar personel olqrak tüm pğeılerde
aranmaktadır



Tıblo 1.$. Tabto 1,2. Açıklama NQtlarr

(8) Kazıkların önündtı yuzey kaplamaşı
yapilarak uzun vadelj süJı geçirimsizliğ;i
sağlanması ve ek yerlerindeki mulıtemel
kusprlar nedeniyle ltazıfuların, arasıııdan topral<

döktilmeşinin önlenmqsi kaydıyla kalıcı
kullanım mümktin{ür. ,\ynı tedbir rrıekanik
grable yapılan diyafram f uvar uygq.Lamalarınğ a

da 4lınacaktır.

Su geçirimsiızli$, zemin }aplsüna ve tasarıma göre
destek şistenıinin ekqtra gerilrnelere neden olabi[ir.
Deştek yaplşırun arkaşında su biriknıesi, boşlrık suyu
başncırlı ar$tırarak slestek sisteminin daha fuz|a

zorlanmasına neden o1rır. Geçiriqnsiztrd kten ziyade ilgili
keşimde yapılaşrna olm4:masr durumunda, suyun
bölgeden uzaklaştıracak drenaj tedbirleri alınabiüir.
Ayrıca geçilrimsiz yeraltı perdelErinin ye4altı su

seviyesinin yükselmesine nedpn olup olrrlayacağı
araştırılqnalı, :imalat ve,§onrflslnda gergktiğinde $ruyqlar
açı|arak sürqkli ypraltl su seviyesi ölçülmesi öneiilir
(özelliktre yerleşirpı alanlarırrıda lbu dıırum büyük risk
oluşfurrş,aktadır, Bazı binalanrı bqdrurn katlan ve
temelle4i su altıqda kalmalkta, yera|,h su seviyesinin
sürekli değişimi4e bağlı olarak ğinalarda 1otüfmo,
donatılarda korozyon meydana gelmekte$r).



t.49 Kazı Deıstek Yaprsı Kategorileri

1.4.9 ,6 Destek yapısmn kalıcı ya da geçici
olup olmadığına, üst yapınm ilgili
bölümlerinin yapım stiresi, yük alma
kapasitesi ile destek yapısmın servis süreşi
göz önünde bulundurularak bu yönetmelik

çerçevesinde s;tatik proje müellifi, geqteknik
uzman, varsa geoteknik danışman ve ilgili
idare tarafindan karar verilecektir.

Genel Yaklaşım 2.2.6
Geoteknik Uzınan, hangi göçıne durum]aruılıı
incelenmesi gerektiğine karar verirken madde
2.3',de venilen hususları tek tqk
değerlendirmelidir.

İlgili kategorilqr değerlendirilirken tek bir ıneslek
gıubunun ıızmanlığma göre değil bir çok ıneslek
ğisiplininin birlikte çalışıuası esas afiınarak
değerlendirilmetridir. Özellikle kategori 1

i4celendiğinde üstyapı alanında çalışmak yeterli
g«irülnıüştiir. Çoğu yeni/en destekleme yapısmın
(istinat dı,ıvarı vb.) bu deı:inlikler de olduğu
dflişünüldüğünde iistyapı çalışqıış bir inşaat
rp.üheşdisi tek başına yeterli olmayacağı aşi\ardır.

Yöne{ınelik taslağı kapsamında ttim göçme
ınekanizm?lannın incelenmesi ve değerlendirilmesi
konusunda Geotekn{k U zlnan yetki l i kılınmaktad,ı r.

Bilindiği izere üilkemizin.j eolo;| isi oldukça değişken
kaya, kaya - zemin geçişlerinin olduğu kesimler de
de derin kazı projeleri yapılrnaktadır. Süreksizlik
kontrollü yenilmeler },e kaya dayranışı bu
yönet4nelik taslağı kapsamında görmezden
gelinmektedir. Bu hususlarla ilgilenen ıneslek
gıuplarının da belirtilmesi uygun olacak.tır. (Jeoloji
ınühendislçri). Sadece geoteknik uzulan olarak
tarifleıren ldşilerin ttim yenilnıe rnekanizmalannın
belirleyerek değerlendinnesi ve buniara uygun
çtizür4ler bulması yeterli olmayaca|<tır.



2.3.t1 Bu yö4etmelik kapsqmında yqr al4ır
Kazı Destek Yaüıılannın tasarım rapoqu
(hesap), proje, etiit ve uypglaınasının her
aşanlasr, destek yapısının kategorisine göre
uygun İıelge s4hibi lnşqal mühendtşi
tarafi nda4 haz ırlanınalıdır.

GeotekniV Jeoteknik içinde farklı rnühendislik
dallannın olduğu disiplinler a4sı bir çalışma
alanığır. Bu alanda master ve ğoktora yapmışıbir çok
Jeoloji Mtlhendisi olmasına rağmen sadece tek bir
rnühendisliğin tanırırlanınası çalışmaleırı tek bir
alana sıkıştırmaktadır. Bu alqnda etkin bir şekilde
çalışan rqaster ve doktorasını yap{ılış Jeoloji
Mühendisleri bı+ılunmaktadır.

1.3.1 Bu yönehnelik kapsamrnda yer a|an Kazı Desteli
f,apılarının tasanm raporu (hes3p), proje, ettit ve
uygulıımas ının her aşamaşı, deştek yapıstrnln kategorisine
göre ııyguç belge sahibi inşaat mülıenılisi vdveya jeoloji
ryıühe ndisi tarafından hazırlaııımalıdır.

2.3.3 İlgıli İdare veya ilgili kurçm/kgruluş,
bünyesinde kazı destek yap§ınm kategorisine
göre uygun belge sahibi inşaat mühendişi
bulçnmadığı hallqrde; geotpknik pğe ve
tas4rım hesaplannın kontrolü için hizmet
satın alabilir.

|.3.3 Ilgili [dare veya ilgili kururrvkuruluş, bünyesinde
kazı ,destqk yap§ırun kptegqıisine göre uygun belge
şahibi inşaat mühenılisi veya jeoloji mlühenılisi
hulurınnadığı hallerde; geoteknik proje ve tasarım
hesaplarının kontrol{i için hizı4et satın alabilir.



2.4. ÖZF"L DuRUMLAR

2.4,I. sadece drenajsız veya sadece ğrenajlı
kabul yapılarak da ıtasarım yapılabilir.

Drqnajh koşullar, zanıaniffi
gelişmekted ir. Zewıın çıaraı4etre lerindeki b,elirşiizlik ve
imallattaki akşamalar (kçzının uzun süre açık kalnnası vb.)
nedeniyle özellikle kohezyonlu zeminlerde drelıaj
koşiullannın ne zaman oluşacağı kesin olarak
bilinmemektsdir. Bu sebeple iiim kazı kategcırileıfnde her
iki duruma göre $e analizlerin yapılBrak ıl<ritit durum
senaryoşu tasanm da değerlEndirilmelidir.

]

]

]

]

i



Geoteknik hesap raporları aşağıda listelenen
başlıklarla ilgili gerekli iıilgileri içerir.
a) Dikkate aliınan yükiler (etkiler) ve kazı
destek yap$ı arkasinda iziı verilen
maksimum siirşarj yükü.

b) Dikkate algnan yera|tı su seviyesi,
c) Tüm Zemin, kaya tabakaları ve bıınların
sıru{landırılmasl ve özellikleri,
d) nğimli tabaka düdqmleli,
e) Maden gçlerileri, mağaralar ve diğer
yeraltı yapıları,
f) Kazı destek yapı§ı etkileşim alan içinde
bulunan kayç tabakalarınışı;
i. Tabakalanma bilgisi,

ii. Faylar, kırıklar, çatlaklar, fısürler
(çallakların yumuşak rnalzenre ile dolıı olup
olmadığı bilgisi),
iii. Kaya kalite biEisi,
iv. Kaya bloklarının denge(sizlik)
duıııımları,
v. Çözünme boşluklaı:ının mevcudiyeti ve
boyutları; süregelen çözün4ıe süreçleri.

Madde 2.4.3'te geoteknik uzman tar4findan
hazırlanan geoteknik hesap raporundp listelenen
başlık|arda gerekli bilgilerin bulunacağı
belirtilmesine karşın bu bilgilerin hangi
ınühendislik disiplinleri tarafindan elde edileceği
belirtiİmerniştir. Bu verilerin değerlendirilmesi çok
disiplinli bir süreçtir

"f'bendinde "kaya tabakası" altında verilen "i" 'li alt
başlıklar kaya malzemesi v€ kütlesini yeteriqce
tanımlnmamaktadır. Özeilikle "iii. I(aya Bilgisi" neyi
ifade etmektedir tam aıılaşıIınamaktadır.

1'f' bendi yeniden düzenlenmelidir. Kaya mqkaniği

çalışrş,alarında özellikle; Mekanık Dayanışılar, ICR, RQD,
Sürekı;izlilqler Arası 1Mesq.[e, Şiirekş.izlikler Aıası Durunı
(bozuııma, pürüzlülük, açıklık, devqmlılı}r, dolgu),
Süreksizlik Konurqlan, Yeraltı Su Durumu gibi
parametreler di\kate ç.lınmaktağ ır.

Durum|ar 2,4.3



2.6.2 Ethiler 2.6.2.|, başlığı altında verilen "a| Zemino kpya ve suwn
ağırlıkları" ifadesi yqterince açık ve teknik bir ifade
değildlr. Bı4:ada belirtilen ağırlık "özgü1 ağırlık" mıdır?
Yoksa yapı elemanışa ZeminlKayaYer4ltı şu},unun
yüksekliğine ve özgı]il ağırlığı4a dpyalı oluşiuracağı
diişey gerilnıe midir?

2".6,2.ü. başlığı altında verilen :'a\ Zemin, kaya ve isu).un
pğırlıkları" ifadesi yeşiden tanımlanrpalıdır.

2.1+.3. Diğer Hususlaı, Geçici y4pıların tamaml içi, imatrat 4şaması
deprepleriırin «iikk4te aiınması uygun olpcaktı.r.
Özellikle ı;ismik a|<tivitesi yüksek hölgeiler de

depreçıleriıı tekrarlçınma sık|ığının fazla olduğu
bğlgeler için kriıtik o[acaktır.

2.1f Hidroli|i Heşaplar ve Stabilite Geoteknik uzman stiz konustı maddede belirtilen
değer|endirmelerin tek başına yapılmasında yeterli
oflmay,acak olup çok,disiplinli 1bir çalışma yapılması
gerekr,gıektedir. Bu çalışmalard4 jeolc,ji
rşüheadisleri aktif bir şekilde bulupmalıdır.



2.13. TAMAMLAI\tMAYAII YEYa IGeçici biı destek sist€mi içiı 4 ıl ıızun bir sSf€ l E!zrC!-a!!.da,6 4ü(en fada2J!_büls L!l]_\_a !!,L

DtiRDURULA]ll KAZILAR lo|makla berab€ı bu hiterin hangi,un§ırılar dikkate | @,ülcn ıürc:
alınarlkkoyulduğuqnlaş4lamamışhr.Geneldebutip Iyçy4 beıızeri bir ibare ile de

2.13.4.Geçici olarak tasar[anmlş bir kazı 
| vuR,larau eeçici 

-anhaj 
sistemleri kuııanııma\ta v; l ;ffi&"destek yapıslnı{n desteklediği kazı 

| 6ok,rrıu gerek duyuılmarnaktadır. Eğer 4 yl gibi
çu\urunun dört yıtrldan daha uzun sürp aç4k I u;zun bir şüre açık |kalması ğuruıpıunğa (ihale ile
kalp,ıasıpa hiçbir şurette izin verllmez I il,gili sıkıntılar. yüklerılici ile şıkıntılar, Proje

revizyon ,mecburiyeti, imar değişiklikleai, ön
görülemeyen jeoloji} koşullar vb) 4nkraj ve benzeri
destek sistemleri kalıcı olarak şeçilmeli ve periyoğik
bakımı yapılmaüıdır.



3 / 3.2.fuıkrqilı Sistem|er Bu gİbİ çok 1,tiksek izin verilebilir ytilçler ite
tasarrçırn yapılclığı |,:aya zemfn oı]tamltırda, zemİn
il,e çimento şerbeti arasındaki sürtünnıe kcıntrolü
yant sı.ra, ankraj ten,Con ıbaşları ile tenclonlar arası
si.irtünme ve kaya süreksizliklerine lıağlı "kaya kiitle
yenilrnesi" denetimlerinin ve ayrıca tendonla,rın test
yükü ve çalışma yükü altpda kopma denetimlerinin
de yapılrnası zqrunlçdur. Bu denetimlerin
yapılrnaması durımunda, teorlk olq,rak 4aten sağlq:m

dayanımlı kayo ortamda çok y.ilksek ze,ınin

çİmerıto (gout) sürttinrne değerleri hesaplanan

durumlarda, arpkaraj haüatlarının fizitr:sel olarak
yetersiz kalarak kqpmaşı, çimentodan sıyı,ılması
velveya kaya ortamda yaşanabilecek kütlesel
yenilmeler gözlenebilecektir. Bu nedenle bu tip
yüksek yüklerde bahsi geçen denetiınlerin de hesaba
el<lenpıesi bir seçenek değil gerekliliktir.

Bahsi geçen ek denetim|er dünya da benzer işlerde bu

şekilSe kullarşlmakla birlikte, kabul gören ğnemli
|raynpklarda da ta4ıımlamaları ve hesap yöntemleri

tizerirıde genişçe dı,ırulmaktadır. Bahsi geç@n literatür

ömekleri aşağıdaki gibi olmaktadır;

l. BS 8081:1989 Brirish Standard Codeof
Practice forGroundAnc hora ge s

2. Xanthakos, 1991. GrcıundAnchors and
AnchoredStructures. John Wlley and Sonso

New York.

Maılde3.2.2.3.Köh Tçsarımı/iii-Kay,n
Fo!ınasyonlqpındş Ankraj Taşıırp
Kapasitesi: Kaya formasyonlard;ı yapılacqft
ankrajlar için nihai çeper sürhirlmesi B.3.9
bağıntısı kullanılarak hesaplanır. Nihai çeper
sürtiinmesi f r için tahmini değerler Tablo
3.3]de verilmektedir.

T f =ıt. D.[,tb.t f=rr. D . Ltb ımaks (B. 3. 9)



3.3.3.3. İç stabilite tahkikleri
b) Limit denge yöntemiyle iç stabilite
tahkiklerdnde Bishop'un ,Cilim yönter4i
kullanılabilir. Bu yöntemde anıliz edilen
ktitle kenarları dik olan parçalara (diliınlere)
bölıilntlr. Basi,tleştirilmiş Bishop 1,öntqmindo
dilirnler arast kesme kuvvetleri dikkate
alınınaz. He s ap aşamas ında aşağığa be l irti lqn
tahkikleıp n yapılması gereklidir.

Limit denge yöntemiyle iç ştabilite tahkilderinde
Bishop yöntemi yerine hem kuwet hem de ryomqnt
dengesini dikkate alan Spenceüı: yada Morgenstern -
P,şic e gibi yönteml eri n kul lanı |ı,nası uygıJ n o lac aktaır.

3.5.2. 1 Tasanım Kriterleri İlgili ınaddede tek sıra ve kazık içipr 7m deriırlikten
fqz|a yapı|mamasr öneri]irken Tablo 3.25',de Em
oıl arak belirtilmektedir.



GeotekniV Jeoteknik içinde farklı nıiihqndislik
dallannın oldugu disipı|inler ar4sı bir çalışma
alanığr. Bç ala4da master ve doktora yapmış hir çok
Jeoloji Mülıendisi olmasına r4ğm9n sadece tek bir
ınühendisliğin tanı4ılanryıası çalışmalan tek bir
a|ana sıkıştırmaktadır. Bu alqgıda etkin bir şekilde
çalışan Jeoloj i N{ühendisleri bulunryıakt7dır.

Plroje kapsamında; litoloji, yatatr/düşgy jeolojik
değişim, yçpı ttirü, yük, hesap metodolojisi dikkate
alınarpk ilgili deneyler üzerinden isüatistilki veri elde
edimi yapılması önerilir.

4.1.3. İlgili İdare veya kuruluş, bünyesinde
kazı destek yqplsıqın kategorjsine göre ıuygl]ill
belge sahibi tıışaü mtlhendisi bulunmadığı
hallerde; uygulama kontrolü fçin hizmet satıır
alabilir.

4.1.ü. Bu yönetmelik }<apsamında yer alan
Kazı Destek Yapılarıgıın tasarrm rapoiu
(hesap), proje, ettitlerine uygun şekilde
uygulamasının her aşaması, ,destqk yapısm$l
kategorisine göre uygun belge sahibi ,inşaqt
mü|ıe ndisi talafinğan kçntrol edilryıe li, aletsel
ölçümler ve görsel incelemelerle kalite
kontrolü yapı[malığır.

Bu yönehnelik kapsarrşnda yer alan Kazı Destek
f,apılannıçı tasanm raporu (hesap), proje, ettitlerine
üüygua şekilde uygularçasının her aşaması, clestek
yap$ının kategtırisirpe gğre uygun belge satıibi Jeoloji
ı,e/voya İnş.rt Mühendisi tarafindan konhol edilmeli,
eletsel ölçiimler ve görsel incelemelerle kalite kqııtrolii
yapılqralıdır.

. tlgilli [ğare veya ku4ıluş, bünyg5in6. \azı destek
yapısınm kategorisine göre uygun belge ğeoloji ve/veya
Inşaat Mühendisi bulunmadığı hallerde; uygulama
kontrolü için hizmet satın alabilir.

2.7.2.9



3.2 Ankrajlı Sistemler Ankrajlı kazıklı sistemler ile ilgili tas4ım esaslqıında
kazıklann düşey eksenel geoteknik kapasitelerinin
incelenmesi sıııu dçrumçna yönetı1elik ftapsamın{a yer
verllmes i uygun olacaktır. Ankraj öngerrşıe kur.ııetlerinin
düşey bileşeni ve kazık ağırlığından kaynaklanan eksenel
yük altında kazpk ucunun düşey yönde taşıma
kapasiteşinin yeterli olup olmpyacağı ve oturma du,ıumu
irdqlenmelidir.

An|,:rajlı sİstemlerin tçsanr,rıında inqelenecek sınır
durumlaga a|t güvenlik saylannın ve incelenecek
sıryr durumların tablo halinde verilmesi uygun
olacaktır.

{}ıl \'§ıı:ııı/ *Lsçııçl k,ıpıııis
ns,Jçnıı lç r ı.nılıııı:

TS 8853 atıfta bulunınası uygun olacaktır.

Yönetrıpeliğin ekler ü<ısmına r]tasanm ve uygul4ma
esasları bildirilen başlıca siştemler için, (konsol
duvarlap,, ankrajilı kazı, ,strutülı kazı, zemin çivili
siştemler vb.) birer adet örnek çözümlemelerin
eklenmesi işleyişi ve {asarı4mı kolaylaştıracakiır.



3.2.2 Ankrajüı Sistemlerin Tasarlanması lgili Ana başlık altında kök ile zemin arası
stirttinme ve ankrajin kopma dayanımı hususları
irdelenmiş ancak halatın enjeksiyondan sıyrılması,
enjeksiyon halat arası sürttinme kapasitesi
kontrollerirıe yer verilmemiştir. Özellikle kayacla
yapılacak ankrajlarda halatın enjeksi1,ondan
sıynlması sınır durı,ımu kitik olabilmektedir. Bu
nedenüe ilgili kontrol durumu için hesap ve
değerlendirme esaslanna yer verilınesi uygun
o[acaktır.

1.1 oııüııııı5ı ııtılıı
l.ı"ı 6rrarll, *htlı {ııtt ıı ı't sİtrığ|btr İrığıl.ıı oİ
ıaloıııııııoır ıv§t* 6aİr.şnc üa ,rrrchılrril ol boad
t aıti*a, *ı ıiç iıı}ıl ol ıçıılqod a.rd paatfasad oortcıü!.,
iİ ;t ca.*İİrırı thıı l'ıurrı nrf. ıır,dY iı aİıığığ m üı
'irl* 

ot rğJflüıOdıotrıçı, The ıırü.ı or tı*ıfİ ol 1 çndoıı
üoitıd ıııo üı çoırt cİ ıı ın üt(ı rarid ıı<noııgı ııııy
ba alııırıır|ı to İ|ıat o' üı ııııbıı tırllqJı iıt ur.d ın
sclç,ıta ıağıağı.İıY ıırd tıoııl İtriüı ,ioİl boad üııı rı
ot{ıdı|ü iı iıı lçııtçg Gşi. ıh. çğrı ıı ııı..ılly aı h(€ıoır,
İnaİıı üJ.ğ!ı ı ıt5d..d bo^d Fİı. !ııt .ı brı. cl ü*
ırroiridaı cgrcrri ,* ia ççııı9ııııoır. lrr İotnd
ıırsİığıııı üıa.ılorı, üıı ıııııiıııiuıı o' ğoııd Eıioır
ürfarrdı gı üı tııçcıtvı ı{ıııic ıııgü$ı rt üa ııaaı ııd
ıfoırı caıIüftı çouıl,ıırıdaıt bgıü uı}ııı İti.t ı hıtr Eırı
anıpıo"ad o, ııgıııırııÖd t.t pa*ışA üıı ıılrırı İr! ıa§r,
İİ ıo İ {oı İar. nıı ı.rd ıtr.ad rrıdoa lı.. o"ı|
a"Lİ ııGüaJç oı w, Tııl lJİİırııİü ba.rd ıııçril
garrrrad ıo fı ıııılrıı ol.ütı üa ııı{çıı boııd *ngü
Jıqr|d ıİoı ö.ğıad:

tı} l "0 ülınııı fq. a*+an !ütıı ıüt o. ,*}n bı. ;

ib} 1,6 lüiııçrı |g ciışr Gıt ı§ tş..
{cl 2.0 }llııııı tg d*ın ıl?ııd o. darğıııd bi.
tdl t.O l{fıanıl lot iççirv noÖd ıtrındı liıııv. |İlİl.

Tha ığoY. u$ıııı ııı ııİıd oö a,rıifiltİrarr ırorrı aarrPıİıır$ı
ılıçqih ol S }a/rrrrnl oıığ to ılıtü,nl. Tlııy ,ığ ba
ıOaıd ıo }ürca ırrlı taf{ğr. ğİd ıo İ?dH rır.ılıi.uür
tÇndo,ır. Eo,rİüid ıİııı üa c*ııİ İ$İiüt lı ıtoı İrı $rşı
5 ışıı lirıışı te7!; Oııüıı leii},, ior nü ığftdı ııd
tüıdo,ıı ıriaı aı.t irö|ııa ıııığııııicıi ıaürloaı ğ rrra
thaı. rİraeİlth o| ıhı goııı. t t lnı.nr*rrıİri rİrinı ğılarıcrr
do.i ılot ıo§ıü
f r ııııııorıı çoirtl t tıınıta bond rılüa ılrorrıd ba
ot{ıirııd lı*ıı Jro*nl üİİıı ln thı $ı,acı oa r.taİınl
{İü§ıirrrl,d tıtı üıta.



3.2.2.2 Serbest Boy Seçimi ili kesinıde verilen Şekil 3.3 aktif kaına bölgesini
kazı tabanından i(ibaren göstermekte ve ankraj
şerbest boyunıın şek,ilde verilen kayma kamasından
2 m veya kazı derinliğinin l/5 i kadar uzun olması
gerektiği beliıtilmektedir. Ancak birçok farklı
}aynakta aktif kanıa bölgesi kazık veya desfek
elemanınıır alt uculıdan itibarerı çizilerek
gösterilmekteğir. İlgili şekilde aktif bğlge
göstqrimi{üin destek eJemaııı ucundan itibaıpn
verilnıesi uygun olacaktı,r.

ıİ|tlod ı M.tod ı

ıüil 1 l 
^*rry 

ığ}İm Mffiıİ* ıcığl*İffirğ

a

Fıpc l| }iülıam of lghu ıclıt adpııınr bğııOüıd pcrrıığ
foı ı ıııod ııııun_ç ıtil.



3.2;?.2 Serbost Bgy Seçimi ("a) I(aya ıe zeıninlorde yapılan öngermeli arlkrajlann
şerbest boyu, halatlı ankrajlarda 4.5 m ve çubuk (bar) tipi
pnkrajlarda 3.0 nı'den kısa olamaz." İfadesi
kullanılmaktadır. Zemin ortamr için burada ifade editen
tıoylar yeterli olabilir Aılcak, kaya 4ıeka4iği
prensipleriııe göıe yeraltı v,ı: yeriistti kazıları içi4 yapılan
kaya saplamalan (bı,ılon) ite tahkinıat çalışmalannda
şaplaçıa boylan ve aralıklan, kaya kritlesinin ınekaıik
özelliklerine dByalı olarak amprik ya da sayısal
1,aklaşımlar ile belirlenmektedir. Örqeğin RMR (0-100)
şınıflama sf sterrlj ne dnyalı ıiaklaşımlalrda RMR= l OO için
kaya saplamasına çoğu kez gerek duyçlmanıaktadır.
Buna mukabil RMR değeri azaldıkça kaya saplama
boyları bülümekte ve aralıkları sıklaşmaktadır. Burada
belirtilen kaya nnalzeçresi tıangi sınrrlar içerisinde kqbul
edilecektir. Bu açık değildir.

Burada ifade edilen şaplama boylan kaya ortam için gözden
geçirilmesi yerinde olacaktır. Kaya malzcmesinin zayıftan
sağlama doğru farklı davranışlar sergilediği dikkatlerden
kaçır,ılmaıpralıdır.

3,2,?,j.I{ök Tasarımı }laya için bir üst satırda vqı,ilen 1bilgiler burası için de
geçerli.

Kaya için ıbir üşt satı5da verilen bilgiller bçrası için de
geçerli.



9'kaya bulonu" ifadesi yeraltı madencilik çalışmalannda

a.3) Galvaniz }i,aplqma Başlık altında sunulan eşitlikte UCS değeri kaya
kıitlesi serbest basınç dayanırnı olarak
adlandınlrnıştır. UCS, kaya kütlesinin değil, kaya
ınalzemesinin tek eksenli basınç dayanımını ifade
etmektedir.

"rock bolFkaya saplaması" olarak ifade edilmektedir.

Taslak metinde i-Bulon4(aya Saplaması" şekli ile yer

alabilir.

q'dak" yerine "dk" kullanılsa iyi olur,Tablo 3.9-3.10-3.1 1 -3.12-3.13-3.14-3.15

sf 49-Kaya Formasyon|ann{aAılkraj
Taşpma Kapasitesi

UCS: Kaya htitlesinin şerbest basınç
dayanırrlı

Bu baş|ığın altında verilen "h" bendinde "Masif iyi kaya"
ifadesi yer almaktadır. Mühendislik açısından bu tanım
yeterli değildir. Sayısal qlarak veya kaya mekaniği

çglışmalarında yaygın olara}ı kabul gören yaklaşıınlar ile
ifade edilmesi yerinde olur.

Kaya Kütlelerinde" olarak düzeltilmelidir.

UCS: Kaya mafizemesini+rı tek eksenli basınç dayanımı

3.3.S.6. Çivi sıyrılışası (ü.]LS) başhğın{a "h"

"Masif iyi kaya" ifadesi yaııında paranlez içerisinde
UCS>l0OlVlPa, RMR280, Q:40 GSIz7O gibi biı,

mühendislik ifadesi olması yerinde o|ur.



3.3 Zemin Çivili Sistemler Zemin çivili sistemler ile ilgili korozyon koruma
şeviyelerine ve tasarrm eşaslarına yer verilmesi uygun
olacaktır. Örneğin '!F'HWA Soil Nail WalsReferance
Manuel" de A, B, C olnıak {izere üç f4rklı seviycde
koro4yon koruma tanlmı yapılmış ve detaylarlna yer
verilmiştir. Önlem alı,pmayan dçrum ile ilgili "sacrificial
şteel" tanı4rı yapılaralk prgje öryrünce kaybedilecek çivi
kalınl,ığınış hesaplarda dilgkate 4lınması öperilrpiştir.

i l ı Aü ıd ııl kı ıt ıEd E h rFld d rlıl ıir şo pcıc u at cb
ııtıa kııl lıııd hciı.

X{$ıı) .,f,Ot}uıı.v!} . ı..|l'

f4ıuıion 7.1: üicloe*ı of ıacrifici1l rteel.

d,*, =d* -2X

Eqııation 7.2: Repaining bar {iameter.

Tıblı '!Jı Cıırosioı Proe*ioo lçırlı ioı lıil §ıik

Clıtı
pıotcctioı

Pronftiffi
}iıüodı t'ıedi'

('oıüiüır/R.ınrLr

.\ I n.ıpıui.ılı.ın

Agıtıııvc sil lı ıdıoaı cmcgı pacıııd
Nooggıtıııt soıl cuiııoos *,iü hı rşi
tohııcc
ltıu u ür hücı 1ıı.l $cd ın pçcğcc;

io*,n,cr. ıı trtsmc §ıüıiur, cngıO§ütıOı
cıı lt cooüiııtd çidı 6por! ooınrş ff
ptvııizıio

lj
fpoıy ('oıiı6 r
üih,üıaom

Noı-aggrrsırt ıot cooöııoıu rıü
ınıcıışduıc r hışh nıt ıokııncc

(, Bırü! Sığc| Tcrı&il
{§nnliüıı| §lcğll

. No,ıglıtıciıt.roil ğodiıioftı $ü h$ ıi.*
obrıct



3.4. Destekli sistemler lgili losınıda yer alan çeiik strut elemanlarının yapısal
tasanmı ve çelik bçğlantı detayları ile ilgili hususlar
04102120l]6 tarjhli ve 29614 sayılı Resıni Gazete de
yayıç,ılanan "Çelik Yapıların Tasarıpı, Hesap Ve Yapım
Esaslarına Dair Yönetmelik" kapsamında
değerlendirilmeli ilgili çelik yöıetmeliği referqns olarak
alınrnası uygun olacçktır. dlgili yönetmelikte burkulma,
toptan göçme, bağlanh elerrlanlannrn [asarımlna ait
detaylar yük ve güvenlik katsayıları, stabilite
hesaplarında kullanı]acak P-A ve P-ö ikincil mertebe
etkileri tanıamına detaylı olarak yer verilmiştir.)

Simetrik olmayan toprak itkjsi durumunda moment
alabi|en bağlçntıla,ıa sahip içten clestekli ştrut
elemanlarının kullanılmaşı duıiıımupda kazı çtıkurunun
her iki yanında yer alaç deştek elemanlarının farklı
seviyelerde yatayldüşey deformasyonundan dolayı
geoteknik yükleme kay4aklı oluşacak ek moment
tesirterini4 dikkate alınması veya çsimqtrik geoteknik
yükleme koşulunda ştrut eleınanlarının tqrcih
edilınemeşine yönelik bilgileadirme yapılması uygun
olacakiır,

Kalıcı str,ııt kçllanllan pğeler ile ilgili yönetmelik
kapsBmın{a bahsedilmenıiştir. Bu tip projelerin bakım,
onaqm yöntemlerinin yönetmelik kapsamına dahil
edilmesi uygun olacaktır.

"i" bendinde ('Sert kayglarda darbeli delgi yöntemi
kullq,,nılır." ifadesi yer almaktadır. Blırada "sert kaya" ile
ne ifade ediliyor beliıtilmelidir.



4.2. 8. Öngermeli Apkraj Uygulamalarında
Dikkat Edilecek Hususlar

ISRM tarafindan 1979 yılında ilan edilen kaya dayanım
sınıfı (ISRM 198l, 2007):

1-25 MPa Çok Düştik -Düşük Dayanım

25-50 MPa Oıpa-Düşük Dayapım

50-100 MPa Orta Dayanım

100-200 MPa Yüksek Dçyanım

200-700 MPa Çok Yüksek Dayanını.

4.2.9. Zemin Çivisi Uygulamalarrnda Dikka t
Edilecek Huspslar

Burada "a" bendinde ".... kayada yapıldıklannda bulon
ismi ile qııılırlpr." İfadesi yer almalqtadır.

"kaya bulonu" ifadesi yeraltı nradeqıcilik çalışmalarında
"rock bolFkaya saplaması" otarak ifade edilrpekte$ir.

Taslak metinde "Bulon/Kaya Saplaınası" şekli ile yer
alabilir.



4.4 iVladde c) İnklinoınetre ölçürnleri
düşeyde her 50 cın'de bir yapılmalıdır

Bölüın l'de 1.4.t].l Maddesinde clhaztipine göre 50
cm ve l00 c4ı olarak tanımlarda belirtilmişlu.
Bölüın 4.4 Madde c 'de aynı şekilde yazılması
uygun olacaktır.

Bölüm l'de 1.4.8.1 Maddesinde cihaz tipine göre 50
cm ve l00 cm olar4k tanımlarda beli(i.lmiştir. Bölüm
4.4 Madde c ode aynı şekilde yazılması uygun
olacaüiır.

6.1,. xapsann
Kazt destek yapısl geoteknik prcıjesi4i
hazır\ayacak olan inşqat ntlheııdislBünin
sağlaması gereken lreter|ilik kriterleri ve buna
bağlı olarak Bakanlık tarafından verilecd<
"Geoteknik Uzman Belgesi"nin alrnnrasqa
ilişkin ilke ve esaslar bu bölümde
beliıtilmiştir.

Geoteknik/ Jeoteknik içinde farklı mühendislik
dallannın olduğu disiplinler arası bir çalışma
alanıdir. Bç alanda master ve doktora yapmışlbir çok
Jeoloji Mtihendisi olmasına rağmen sadece tek bir
nıüheadisliğin tanılılanryrası çalışmaları tek bir
alana sıkıştırmakiadır. Bu alaııda etkin bir şekilde
çalışan master ve doktorasınl yapnış Jeoloji
Mühendisleri bıılunmaktadır.

Kazı destek yaplsl geoteknak projesini hazırlayacak olan
|nşaat ve/veya Jeotoji Mühendlslerinin sağlaması gereken
yeterlilik kriterleri ve buna bağlı olarak Bakanlık
tarafından verilecek "Geoteknik Uzman Belgesi"nin
alınmasına ilişkin ilke ve esaslar bu bölıümde
belirtilmiştir.



6.2.L. Geoteknik Uzmanlık hizmeti; kazı
destek yapılarının sınıfina göre; Bakanlıktaı
aldığı belge ile çalışan fnşaqt
Mühendislcrfrıce gerçekleştiıilir.

Geoteknik/ Jeotek4ik içinde farklı mtihqndislik
dallannın olduğu disipiinler arası bir çalışma
alanıdpr. Bı+ alanda master ve d,okiora yapmışbir çok
Jeoloji Miitıendisi olmasına rağmon sadece tek bir
ınühendisliğin tanınılanrnası çalışmalan tek bir
alana sıkıştırmaktadır. Bu alanda etkin bir şekilde
çalışan master ve doktorasını yapmış Jeoloji
I\Iühendi s leri bçlunmaktadır.

Geoteknik uzmanlık hizmeti; kazı destek yapıları4nn
sınıfina göre; Bakanlıktan aldığı belge ile çalışan İnşaat
ve/voya Jeoloji Mühendislerince gerçekleştirilir

6.2.4. Geoteknik Uzman tarafindaı
hazırlanan ettit, hesap, rapor ve projenln
tasaııım qamglarında 3 yıldan az tecrübeye
sahip öiı iışagt m$hendisi yardımcı elemapı
yetiştirilçıesi, pğeler tizerinde yardımc,ı
inşaat ınühendisi imzasının da bulunmaşı
gerekir.

Geoteknik Uzman tarafindan hazırlanan etiit, hes ap, rapo1
ıe projenin tasflnm aşarrplarında 3 yıldan az tecnıibeye
sahip bir inşaat ve/veya Jeoloji nühenclisi yardımcı
elemanı yetiştirtilmesi, projeler tizerinde yardımcı inşaat
ve/veyq Jpoloji mtğhenıIisi 1imzasının da bulqnması
gerekr.

6.3.ü. Geoteknik Uzmanlık fç.aliyetinde
bulıınacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar
aranır:

Q İışaaı müftendiıi olıııo§L

Daha önce de bahsedildiği üzere nasıl ki bir inşaat
ımühertdisi beton mafizemesi k«ınusunda bilgi sahibi
ve yetkin ise, yeryüzü üzerindeki tiim miihendislik
projelerinde ise yerytizü malzqmesi konusun(a bilgi
sahibi ve yetkin eş önemli mesflek olan jeoloji
ınühendisinin burada olınaması mantığa ve bilime
aykın olacaktır.

Geoteknik Uzmanlık faaliyetinde bulunacak gerçek
kişilerde aşağıdııki şartlar aranlr:

a) Inşaat veya Jeoloji Mühendisi olınası

Meşleki Yeterlilik Kuruınunca (MYK) eğitiın
veriferek yapılac4k sıüravda başarılı olan
inşaat wllhendişlerlııden Tablo 6.1'de
beliıtile n sürefl erde fi ilen çal ıştıklarına i liş ki,n
olar.ak ilgili kurum ve lç,uruluşlardan allnac4k
belgeler.

Mesleki Yeterliilik Kurumunca (MYK) eğitim verilerek
yapılacak şınavda başarılı olan İnşaat vo/veyg Jeoloji
mühcndislerinden Tablo 6. 1' de belirtilen stirelercle
fiilen çalıştıklanna ilıişkin olarak ilgili kıırum ye
kuruhışlar$an alınacak bqfl geler.



e) Başvuru tarihi itibariyle bir kamu
kuruluşunda çalışmakta olaıı inşaal
mllhendlslerinin sahip oldukla:ı ınesleki
deneyimleri ve çaiışma süreleri belirtilece[<

şekilde görev yaptıkları kurunılardan alınaca[<
belgeler ile be lgeloırdiril ir.

$ Serbest olqrak veya özel sektörde çalışan
inşaat mfiheıf,islerini4 meşleki oleneyimleri
ve çalışma süreleri, çalıştı}lan öze|
hınıluşlardan alın4n ve çalışma alanı ile ilgiili
kaııiu \urum ve kunıluşl4rı veya kanıu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannoa
onatrılana6ı belge ile belgelenSirilir.

g) \ıerilen ya da yenilenen belgeler beş yıl
için geçerlidir. Bu sürenin so4unda vize
edilıneyen denetçi belgesinin kullanımına izirıı
veriii.mez.

h) İnşqol Mlthendislerinlp belge alma
aşanrasında gerçeğe aykırı belge
diizenlendiğinin belge verildikten son{a
anlaşılması hölinde, belgesi derhal iptal edilir
ve Türk Ceza Kanununun resçıi belged,e
sahtecilik. suçuna ilişkin hüküm[erine göıe
cezalandırılır.

Geoteknik/ Jeotek4ik içinde farklı mühendislik
dallannın olduğu disipüinler arası bir çalışma
alanıdır. Bu alanda master ve doktora yapmışibir çok
Jeoloji Mütıendisi olmasına rpğmqn sadece tek bir
ınühendisliğin tanınılanrnası çalışmaları tek bir
alana sıkıştırmaktadır. Bu alanda etkin bir şekilde
çalışan master ve doktorasınl yapnış Jeoloji
Mühendisleri bulunmaktadır.

e,f ve h maddelerinde '.... inşaat vB/veya jeoloji
mühendislerinin....' şeklinde diizenlenınelidir.



6.3.2. Geoteknik Uzmanlığı belge sınıflan
Tab,lo 6.1 'de belirtilmiştir.
a) Kategori 1 Geoteknik Uzmanı olma
şartlarl (C belgesi;:
i. Geoteknik r.eya üstyapı (s,tatik/betonarme)
alanında proje ve rapor üretertr resrrıi veya özel
kurumlar,da btı konuda (tasarım, itrıcelqme ve
kontrol) en az 3 yıl çalışmış olmak veya
Universitelerin Geoteknik Aııabilim Dalında
en az3 yıl eğirim veriyor olınak.

b) 1lfutqgori 2 Geoteü<nik Uzınanı olın6
şartları (B belgesi):
i. Geoteknik alanında proje ve rapor üreteır
resmi veya özel kıırumlarda bu konuda en az
5 yıl çalışmış olrnak veya Üniversiteleriıı
Geoteknik Anabilim Dalın$a en az 5 yıl
eğitim veriyor olmak,

ii. Mesleüki Yeterlilik Kurumunca Kategori 2
için yapılacak sınavdan enaz70 puan 4lmak,
iii. Tablo 6.1. de bolirtilen proje
deıleyirıı:ine sahip olmak ve
belgelendirınek
c) ffategori 3 Geote|<nik Uznranı olmn
şartları (A belgesi):

i. Geoteknik alanında en üz yüksek lisans
yapnış olmak
ii. Geotel<nik alanında proje ve rapor riretq,n
resnıi veya özel kqrumkırda bu konuda en az
l0 yıl çalışmış o|mak veya Üniversitelerin
Geoteknik Anabilim Dalında en az l0 yıl
eğitim veriyor olmak.

Geotekniv Jeoteknik içinde farklı mühqndislik
dallannın olduğu disiplinler arasl bir çahşma
alanıdor. Bıı alanda master ve d,oktora yapmışbir çok
Jeolojı Mtihend,isi olmasına rgğmen sadece tek bir
ım.üherndisliğin tanınrlannıası çalışmaları tek bir
alana sıkışlırmaktadır. Bu alanda etkin bir şekilde
çalışan master ve doktorasını yapmış Jeoloji
Ir,fühendi sleri bq lunmaktadır.

6.3.2. Geoteknik Uzmanlığı belge sınıflan Tablo 6.1'de
belirtilmiştir.
1) Kategori l Çeoteknik Uzmanı çlma şart|arı (C
belgesi):
i" Geoteknik/ı[eoteknik ve Mühen(islik Jeotojisi
alanrııda proje,etüt ve rapor üreten resmi veya özel
kurumlarda bu konuda (tasanm, incelemp ve ftontrol) en
az 3 yıl çalışmış olmak veya [İniversitelerin Geoteknik/
Jeoteknik. Uygularrlalı Jeoloji Anabilim Dalında grıaz3
yıl eğtim veriyor olnıak.

b) Kategori 2 Geoteknik Uzı4anı olma şartları (B
belgesi):
i. GeotekniVJeotekRik ve M*ihendistik Jeolojisi
ılanında proje,etüt ve rapor üreten resrni veya özel
kurum]arda bu konuda enaz5 yıl çalışn4ş olmak veya
Üniversitelerin Geoteknild Jeoteknik - Uygulamalı 

-

Jeoloji Anabilim Dalında en az yüksek lisans vapmış
olmak yada 5 yıl eğitim veriyor olmak,
ii. Mesleki Yeterlilik Kurumunça lkıtegori 2 için
yapılacak sınav<lan enaz?0 puan almak.
iii. Tablo 6.1. de beliirtilen proje deneyimine sahip
çlmak ve belgelendirmek.
c) Kategori 3 Geoteknik Uzmanı olma şartları (A
fuelgesi):
i. Geçteknik/ Jeoteknik - IJygıı,tamaiı Jeoloji alarunda en
az yüksek fiisans yapınış olmak.
ii. GsotekııiVJeoteknik ve Mühendislik Jeolojisi
alınında Brojeretüt ve rqpor üreten resıni veya özel
kurumlarda bu konuda en az |0 yıl çalışmış olmak veya
Üniversitelerin Geoteknikı Jeote-knik - İJygulamalı



iv. Mesleki Yeterlilik I(urumunca Kategori 3
için yapılacak sınavdan en az70 puan almak.

v. Tablo 6.1. de belirtilqn proje dqııeyi4rine
sahip olmak ve belgelendirmek.

Jeoloji Anabilinı Dalında en az 10 yıl eğitim veriyor
olmak.
iv. Mesleki Yeterlilift Kurıımunca Kategori 3 için
yapılacak sınavdan enaz70 puan a|mak.
r,,. Tablo 6.1. de belirtilen proje deneyimi6ıe sahip olmak
ve belgelendirrnek.

Tablo 6.il. Geoteknik U-zmanlığı Yeterlilik
krirerleri

C belgesi İnşaat ve/veya.Ieoloji Müh.3 yıl tecrubeli
R belgesi Geoteknikte/Uygullmatı Jeolojid e en az
yüksek lisans yapmış İnşaat ve/veya Jeoloji Müh. 5 yıl
tecnibeli
A belgesi Geoteknikte Uşggul4malı Jeolojide en az
yüksek lisans yapmış İnşaat ve/veya Jeoloji lvlüh. 10 yıl
tecnibıeli

2 A.5.2. İmalat Metodo[oj isi: "şert kaya" tanımı yetersiz. ISRM tarafından |979 yılında ilan edjlen kaya dayanım
sınıfi (-ISRM 19E1, 2007):

l -25 ivlPa Çok Düşük -Düsük Dayarum

25-50 MPa Orta-Düşük Dayanını

50-100 MPa Orta Dayanım

l00-200 MPa Ytiksek Dayanım

200-700 MPa Çok Yüksek Dayanlm.

1.4.5.5. Kuyıı perıde
Burada "madenci şaftı" tanıpnı yerine i'düşey maden
kuyu acma tekniğine göre" ifadeşi kullanılsa iyi olur.

f,eraltı madencilik çalışmalarında sıkııkla kullanıları
kuyular sı,rası ile düşey, eğik, yatık, l«rık kuyular ve
düz galeri olarak şınıfl4ndınlmaktadır. Bqrada ifade
edilmeye çalışıl4n düşey kuyular oftduğtı
anlaşılmaktadır. Bunun için "madenci şaftı" {anımı
yerine "drişey maden fuuyu açma tekniğine ,göre''
ifadesi kullanılsa iyi olur.



4.2.17. Kuyu Perde (Madenci şafh tekniği)
uygulamalarında dikkat edilecek hususlar

2A.§. Kuyu Perde (Madenci şafh tekniği)

Başlıkta geçen "($\ıladenci şaftı tekniği )'' yeı"ine'i(Düşey
maden kuyu açma tek4iği)" kullanılmpsı yoıinde olur.

i$adencilik çalışmalannda düşey kuyuların boylagı genel
olarak 1500-2500 nn deıinliklere ulaşabilmekted;ir.
Ülkerqizde 1300 m ı+ılaşan düşey kuyular meycuttı/r.
Kuyu kesiti, gerilmeler nedeni ile çok bü}iük önem arz
etmektedir. Genel olarak 80-100 metreden dalıa kısa
l«ıyulqıda kesit kare ve dikdıırtgen seçilirken l0O
metreden daha uzun kuyularda daire veya clips kesitler
tercih edilrpekteçiir. Burada sadece kuyu boyutlannın
genell!İ<le 1.5rnX3rç olabileceği belirtilmekteğir.
Derinlik hakkında bilgi verifunemektedir. Taslağın
hazırlqnmas4nda Ma{en [{ühendisl;iği disiplpnindıın
destek alınrnasınSa yarar vardır.

Veraltı madencilik çalışmalarında sıklıkla kullanılan
kuyular sırası ile düşey, eğik, yatık, kırık kuyular ve
$üz galeri olarak şınıflandınlmaktadır. Burada ifadtı
edilmeye çalışılan düşey kuyular o[duğu
pnlaşılmaktadır. Bunun için "madenci şaftı" tarumı
1erine "düşey maden kuyu açma tekniğine göre"
ifadesi kullanılsa iyi olur.


