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Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan 19 A¤ustos
2008 tarihinde, yay›nlanarak yürürlü¤e giren “Planl›
Ajanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i”nin 57. Maddesi d f›kras›n›n
1,2, 3. bendleri ile statik projeye esas teflkil edecek
zemin etüdü (geoteknik etüt) raporu haz›rlanmas›na ilifl-
kin olarak yeni düzenlemeler getirilmifltir.
Yeni düzenlemenin bilimsel ve evrensel mesleki gerçek-
lerle ba¤daflmamas› sebebiyle, Zemin Mekani¤i ve Temel
Mühendisli¤i Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu 9/10/
2008 tarihinde toplanm›fl ve afla¤›daki görüfllerin inflaat
Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na iletilme-
sine karar vermifltir.

• Yap›lan düzenleme, tüm dünyadaki üniversiteler, mes-
leki kurulufllar›, bilimsel ve uygulama birimleri taraf›ndan
kabul edilen ve inflaat mühendisli¤inin bir ihtisas dal›
olan Geoteknik Mühendisli¤ini inkar etmektedir. Ayr›ca,
Avrupa Birli¤i normlar›yla tariflenen (Euorocode 7 ve Euro-
code 8) Geoteknik Mühendisli¤inin kapsam ve yetkileriyle
ba¤daflmamaktad›r. Avrupa Birli¤i normlar›nda, Geoteknik
Mühendisi, özel ihtisas sahibi bir inflaat mühendisidir.
Geoteknik uygulamalar›n›n, inflaat mühendisinin sorumlu-
lu¤unda yap›lmas›ndaki esas ve de¤iflmez unsur, hizmet
verilen yap›lar›n, inflaat mühendisli¤i yap›lar› olmas›d›r.
Örne¤in, her tür bina, sanayi yap›lar›, ulaflt›rma ve su
yap›lar›, yeralt› yap›lar›, enerji santralleri, spor ve kültür
tesisleri, al›flverifl merkezleri ve benzeri bu kapsamda
olup geoteknik mühendisli¤i hizmetini verecek meslek
insan›n›n inflaat mühendisli¤i diplomas›na sahip olmas›
gerekir. Konunun, inflaat mühendisli¤i lisans diplomas›n›n
ötesinde ilave ihtisas  gerektirmesi nedeniyle tüm dünyada
oldu¤u gibi, ülkemizde de bir çok üniversitemiz geoteknik
mühendisli¤i alan›nda ihtisas yapm›fl ‹nflaat Yüksek

Mühendisi yetifltirmek üzere yüksek lisans programlar›
açm›flt›r. Nitekim, Zemin Mekani¤i ve Temel Mühendisli¤i
(ZMTM) Türk Milli Komitesi, Uluslararas› Zemin Mekani¤i
ve Geoteknik Mühendisli¤i (ISSMGE) kuruluflunun üyesi
olup ülkemizdeki tüm geoteknik mühendisli¤i konular›ndaki
e¤itim, araflt›rma, yay›n, uluslararas› bilgi al›flverifli ve
ortak flartnamelerin gelifltirilmesi konular›nda Yüksek
Ö¤retim Kanunu (YÖK) uyar›nca faaliyet göstermektedir.
• Bütün bu hususlar göz önünde bulunduruldu¤unda;
söz konusu yönetmelik, inflaat mühendisli¤i diplomas›
olmayan (jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi ve benzeri)
meslek mensuplar›na yetki vermesi nedeniyle uygulamada
telafisi mümkün olmayan fahifl mühendislik hatalar›na
sebep olaca¤› aflikard›r. Bunun sonucu olarak, toplumun
can ve mal güvenli¤ini tehdit eder bir konumdad›r.
• Yönetmeli¤in bu haliyle uygulanmas› durumunda, yuka-
r›daki aç›klamalar çerçevesinde, Anayasanm “toplumun
can ve mal güvenli¤ini korumas›n› düzenleyen maddesine”
ayk›r› bir durumun ortaya ç›kaca¤› aflikard›r.
• Konunun do¤rudan ‹nflaat Mühendisleri Odas›’n›n yetki
ve sorumlulu¤unda olmas› nedeniyle, yukar›daki aç›klama-
lardan hareketle, 19 A¤ustos 2008 tarihinde yay›nlanarak
yürürlü¤e giren “Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i”nin
57. Maddesi d f›kras›n›n 1, 2, 3. bendleri ile statik proje-
ye esas teflkil edecek zemin etüdü (geoteknik etüt) rapo-
ru haz›rlanmas›na iliflkin maddelerinin iptal edilmesi do¤-
rultusunda her türlü giriflimin bafllat›lmas›n›n ‹nflaat Mü-
hendisleri Odas› Yönetim Kurulu’ndan talep edilmesine
9/10/2008 tarihinde yap›lan ZMTM Türk Milli Komitesi
yönetim kurulunda oy birli¤iyle karar verilmifltir.
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Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan 19/8/2008 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Planl› Alanlar
Tip ‹mar Yönetmeli¤i”nin 57. maddesi d f›kras›n›n 1,2,3. bendleri ile statik projeye teflkil edecek zemin etüdü
(geoteknik etüt) raporu haz›rlanmas›na iliflkin k›s›mlar›nda yeni düzenlemeler getirilmifltir.
Yeni düzenlemenin geoteknik uzmanl›k alan›m›z› ihlali nedeniyle, Odam›z taraf›ndan geoteknik konusunda
uzmanlardan ve üniversitelerin inflaat mühendisli¤i bölümü geoteknik ana bilim dal›ndaki ö¤retim üyelerinden
görüfl talep edilmifl ve gelen görüfller do¤rultusunda yönetmeli¤in iptaline iliflkin dava aç›lm›flt›r.
Konu ile ilgili Zemin Mekani¤i ve Temel Mühendisli¤i Türk Milli Komitesi taraf›ndan Odam›za gönderilen yaz›
afla¤›dad›r.



‹STANBUL BÜLTENgeoteknik uzmanl›¤›

23say› 98/2008

Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› tara-
f›ndan 19 A¤ustos 2008 tarihinde
yay›nlanarak yürürlü¤e giren “Planl›
Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i”nin 57.
Maddesi d f›kras›n›n 1, 2, 3. bend-
leri ile statik projeye esas teflkil ede-
cek zemin etüdü (Geoteknik Etüt)
raporu haz›rlanmas›na iliflkin olarak
yeni düzenlemeler getirilmifltir. Geti-
rilen yeni düzenlemeler Jeoloji ve Jeo-
fizik Mühendisli¤i ile ‹nflaat Mühen-
disli¤i aras›nda öteden beri süre-
gelen mesleki alan kesiflme ve çat›fl-
malar›n› içinden ç›k›lmaz boyutlara
getirecektir. Bunun ötesinde inflaat
mühendisli¤i hizmetlerinin do¤ru
ihtisas alanlar›n›n birikimleri ile ya-
p›lmas› bak›m›ndan bilim ve mühen-
dislik dünyas›nda son 100 y›lda
elde edilen geliflme ve dünyaca ka-
bul edilmifl ve standartlaflm›fl ger-
çekleri görmezden gelir niteliktedir.
Yap›lan düzenleme tüm dünyadaki
üniversite, mesleki kurulufllar, bilim-
sel ve uygulama birimlerinde yerini
alm›fl olan ‹nflaat Mühendisli¤i için-
de yer alan Geoteknik Mühendis-
li¤ini inkâr etmektedir. Geoteknik
mühendisi sadece inflaat mühen-
disi de¤ildir. ‹nflaat mühendisli¤i
birikimini zemin, temel, zemin yap›-
lar› gibi zeminlerle ilgili genifl bir
anlay›flla birlefltiren Geoteknik konu-
sunda yüksek lisans yapm›fl veya
bu konudaki uygulamalar› ile  yetkin
oldu¤u tan›mlanm›fl olan inflaat
mühendisidir.
Söz konusu düzenlemedeki sorun-
lar› irdelemek için öncelikle inflaat
ve jeoloji mühendisli¤i e¤itimi ile
ne tür formasyon kazan›ld›¤›n› ince-
lemek gerekir. ‹nflaat ve Jeoloji Mü-
hendislerinin e¤itim süreçlerinde
edindikleri formasyonun yap›s› han-
gi konularda e¤itildiklerine bak›larak
daha iyi anlafl›labilir.
‹nflaat Mühendisi statik, dinamik,
mekanik, ak›flkanlar mekani¤i, to-

pografya, inflaat jeolojisi, zemin
mekani¤i, temel mühendisli¤i, gö-
mülü yap›lar, ak›flkanlar mekani¤i,
hidrolik, su yap›lar›, malzeme, kons-
trüksiyon tip, yöntem ve süreçleri,
yap› analizleri, yollar, ulaflt›rma sis-
temleri, ulaflt›rma alt ve üst yap›lar›
konular›nda e¤itilmifltir ve uygula-
malar›nda çal›flm›flt›r.
Jeoloji Mühendisi ise dünyan›n ev-
rimi, kayalar, mineraller, fosiller,
jeolojik yap›lar, ak›flkanlar›n etkileri,
çökelme, alterasyon ve çökelme
ortamlar›, deprem ve tektonik olay-
lar, mineraloji, petrografi, jeokimya,
topografya ve harita bilgisi, kaya
mekani¤i, maden yataklar›, sondaj
bilgisi, hidrojeoloji, zemin mekani¤i,
mühendislik jeolojisi konular›nda
e¤itim almaktad›r.
Her türlü inflaat zemine dayan›r,
yüklerini zemine aktar›r, zeminle
paylafl›r veya do¤rudan zeminin
içine yap›l›r. Bu sebeple de mühen-
dislik projelerinin tasar›m›, konstrük-
siyonu ve operasyonu sürecinde
zemin ve/veya kaya ortam›n›n ve
yer alt› suyunun özellikleri ve yap›-
lacak yap›yla birlikte nas›l davra-
naca¤› bilgisine inflaat mühendis-
lerinin ihtiyac› vard›r. Bu ifade ayn›
zamanda Geoteknik Mühendis-
li¤inin tan›m›d›r.
Yukar›da ifade edilen inflaat mühen-
disli¤i ve jeoloji mühendisli¤i e¤itim
içeriklerinin analizi ile kolayca anla-
fl›labilece¤i gibi zemin ortam›n›n
nas›l olufltu¤u ve ne tür süreçlerle
hangi katmanlardan meydana gel-
di¤i, bu katmanlar›n fiziksel özellik-
leri gibi bilgiler jeoloji ve mühen-
dislik jeolojisi birikimi ile elde edi-
lebilir. Ancak ‹nflaat mühendisli¤i
uygulamalar› için zemin ortam›n›n
bu kapsamda ve bu anlay›flla yo-
rumlanmas›n›n yeterli olmad›¤›
1900’lü y›llar›n bafl›nda ve özellikle
de yüksek yap›lar›n ve önemli alt

yap› projelerinin yap›lmaya baflla-
mas› ile ortaya ç›km›flt›r.
‹nflaat mühendisli¤i projelerinin bo-
yutlar›n›n artmas› ile birlikte afl›r›
muhafazakâr tasar›mlar›n veya do¤-
ru uygulaman›n yap›lamamas›ndan
kaynaklanan göçmelerin önüne geç-
mek güvenlik ve ekonomi anlay›fl›
bak›m›ndan gerekli olmufltur. Bu ba¤-
lamda, inflaat mühendisli¤i disiplini
içinde inflaat mühendisli¤i hesap
yöntemleri ve anlay›fl› ile ba¤daflan
ve zeminlerin mekanik tepkisini
(davran›fl de¤iflimini) say›sal olarak
ifade edebilen, kurallar› ve siste-
mati¤i net olarak ifade edilmifl bir
bilim dal›n›n (Geoteknik Mühendis-
li¤i) do¤mas› kaç›n›lmaz olmufltur.
Jeoloji Zemin Mekani¤ini destek-
leyen temeldir ama onun üzerine
kurulan “Geoteknik Mühendisli¤i”
zeminlerin mekanik tepkilerini yük
ve zamana ba¤l› olarak tan›mlayan,
bu mekanik etkileflimi içine veya
üzerine yap›lan yap› ile birlikte yo-
rumlayan, sadece yap› yap›lmadan
önce de¤il yap› yap›l›rken ve sonra-
s›nda kullan›l›rken de zeminin yap›
ile birlikte nas›l davranaca¤›n› ana-
litik yöntemlerle öngören ‹nflaat
Mühendisli¤i disiplinidir.
Zemin Mekani¤i ve Temel Mühen-
disli¤i’nin kurucusu Karl Terzaghi
1934’te Londra’da ‹nflaat Mühen-
disleri Odas›’nda yap› mühendis-
lerine verdi¤i konferansta yap›n›n
temelden ve temel zemininden ayr›
olarak analiz edilemeyece¤ini an-
latm›fl ve o tarihte ad›n› koymadan
da olsa zemin-yap› etkilefliminin
önemini belirtmifltir.
Geoteknik Mühendisli¤i ‹nflaat Mü-
hendisli¤i içinde yer alan bir ihtisas
alan›d›r. Buna karfl›l›k Jeoloji/Jeoloji
Mühendisli¤inin Mühendislik Jeo-
lojisi Anabilim Dal› vard›r ve ‹nflaat
mühendisli¤i ile jeoloji mühendis-
li¤inin birbirleri ile ba¤lant›s› bu iki
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alan›n birbirlerini tamamlayan çal›fl-
malar› ile gerçekleflir. Geoteknik
mühendisi ilgilendi¤i projenin tip,
yer ve önemine ba¤l› olarak de¤iflen
kapsamda mühendislik jeolojisi bil-
gisine ihtiyaç duyar ve mühendislik
jeologlar› ile birlikte çal›fl›r.
Ayn› ba¤lamda Geoteknik mühen-
disli¤inin yerin fizi¤i ile ilgili bilgi ve
ölçümlere de ihtiyac› vard›r. Bu ifl-
levi yerine getirmek üzere ihdas
edilen bilim alan› ise Jeofizik mü-
hendisli¤idir. Bizim ülkemizde ayr›
bir mühendislik dal› olarak yap›lan-
m›flt›r, buna karfl›n dünyan›n ço¤u
ülkelerinde ve tipik olarak Amerika
Birleflik Devletleri’nde Jeoloji bilim
alan›n›n içinde bir ihtisas alan› du-
rumundad›r. Jeofizik mühendisleri
yerin ve zeminlerin fiziksel özellik-
lerini ölçmek üzere e¤itilmifllerdir.
E¤itimlerinde hiçbir flekilde yap›la-
cak yap›lar›n yerin do¤as›n› nas›l
etkileyece¤i hususu yer almamak-
tad›r. Zeminin yap›lardan nas›l et-
kilenece¤i, yap›yla iletiflim halinde
iken gerilme-deformasyon ve sta-
bilite durumlar›n›n nas›l de¤iflip ge-
liflece¤i ve benzeri analizleri yapa-
cak bilgi birikimine sahip de¤illerdir
ve bu amaç için yetifltirilmemifller-
dir. Zaten bu durum jeofizik ölçüm-
lerle elde edilen elastik parametre-
lerle ifadesi mümkün olmayan bir
husustur. Bilindi¤i gibi zeminin ya-
p›yla birlikte davran›fl›n›n elastik s›-
n›rlar içinde yeterli, güvenli ve eko-
nomik bir flekilde ifade edilebilmesi
mümkün de¤ildir. Bir benzetme yap-
mak gerekirse t›p alan›nda radyoloji
uzmanlar›n›n görev alanlar› ne ise
Jeofizik mühendisli¤inin Geoteknik
mühendisli¤i ile ilgili uygulamalar-
daki ifllevi ayn›d›r. Bilindi¤i üzere
t›p alan›nda radyoloji uzman›n›n
yapt›¤› ölçümler teflhise giden yolda
veya yap›lacak tedaviye ya da ame-
liyata karar verilmesinde hayati
öneme sahiptir. Ancak radyoloji uz-
man›n›n teflhis koyma veya ameli-
yat yapma yetkisi yoktur. Di¤er di-
siplinlerin uzmanl›klar› do¤ru yerde
kullanmak ad›na gösterdikleri dikkat

ve itinay› ‹nflaat Mühendisli¤i uygu-
lamalar› gibi toplumun can ve mal
güvenli¤ini, ülkenin ekonomisini
do¤rudan etkileyen bir alanda gös-
termemek hiçbir bilimsel ve etik
anlay›flla ba¤daflmaz.
Ayr›ca vurgulanmas› gereken bir
husus da, Geoteknik mühendisli¤i-
nin ‹nflaat mühendisli¤i içinde yap›-
lanm›fl olmakla birlikte inflaat mü-
hendisli¤i formasyonu ile jeoloji ve
jeofizik mühendisli¤i alanlar›na ait
bilgileri ba¤daflt›ran ve bu bilgilerin
inflaat mühendisli¤i kapsam› içinde
kullan›lmas›n› sa¤layan bir ihtisas
alan› oldu¤udur. Dolay›s›yla, geotek-
nik alan›nda ilave bir ihtisas yapma-
m›fl veya bu alanda yetkinleflecek
uygulamalar›n› belgelememifl inflaat
mühendislerinin Geoteknik uzman›-
n›n yerine geçemeyece¤i aç›kt›r.
Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› tara-
f›ndan 19 A¤ustos 2008 tarihinde
yay›nlanarak yürürlü¤e giren “Planl›
Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i”nin 57.
Maddesi d f›kras›n›n 1, 2, 3. bend-
leri ile statik projeye esas teflkil
edecek zemin etüdü (Geoteknik
Etüd) raporu haz›rlanmas›na iliflkin
olarak yeni düzenlemeler getirilmifl-
tir. Getirilen yeni düzenlemelerin
yukar›da k›saca özetlenen bilim ve
ihtisas alanlar›n›n kapsam ve ifllev-
lerini iyi tan›mamaktan kaynaklanan
önemli hatalar içerdi¤i görülmek-
tedir. Bilimin ve uygulaman›n tüm
dünyada kabul edilen gerçeklerine
ayk›r› olan görev tariflerinin yap›lma-
s› uygulamalarda ihtisas alanlar›n-
dan do¤ru yararlan›lmamas›n›n do-
¤uraca¤› hata ve kay›plara yol aça-
bilecektir.
Yönetmelikteki düzenlemenin 1.
maddesinde jeofizik mühendisle-
rince yap›laca¤› ifade edilen tafl›ma
gücü, oturma, s›v›laflma gibi davra-
n›fllar›n de¤erlendirilmesi yap›-zemin
etkileflimi kapsam›nda anlaml›d›r,
bu da zemin bilgisinin yan› s›ra yap›
bilgisi gerektirir, mekanik ve hidrolik
kurallar›n iyi bilinmesini ve malzeme
rijitli¤i de¤iflimi bilgisine sahip olun-
mas›n› gerektir. Ayr›ca bu kavramlar›

zeminin fiziki özellikleri olarak ifade
etmek do¤ru de¤ildir zira yap›dan
ba¤›ms›z tafl›ma gücünden, oturma-
dan bahsetmek anlams›zd›r. Bilin-
di¤i üzere tafl›ma gücü yap›n›n te-
mel alan›na, oturma ise temel tipine
do¤rudan ba¤l›d›r. Ayr›ca zeminin
s›v›laflma kapasitesinin üzerine yap›-
lan yap› ile de¤iflece¤i bilinmektedir.
Tüm bunlara ek olarak ve en önem-
lisi söz konusu davran›fllardan hiç-
birisi zeminin bafllang›ç özelliklerinin
fazla bozulmad›¤› elastik davran›fl
s›n›rlar› içinde kalan davran›fllar
de¤ildir. Bu anlay›flla yap›lan çözüm-
ler tek bafl›na de¤erlendirildi¤inde
ve bu formasyonla yetiflmemifl bir
alan›n mensuplar› bu iflle görevlen-
dirildi¤inde en bafltan kavram ola-
rak bilimsel yanl›fl yap›lm›fl olur.
Yönetmelikteki düzenlemenin 2.
maddesinde tan›mlanan “labora-
tuar deneylerini ihtiva eden zemin-
yap› etkilefliminin analizinde kullan›-
lacak temel-zemin, zemin profili ve
zemini oluflturan birimlerin fiziki ve
mekanik özelliklerini konu alan ça-
l›flmalar…” ifadesi de yukar›daki
sebeplerle eksik ve hatal› yönlendir-
me yapmaktad›r. Sondaj çal›flmalar›
ve zemin, kaya birimlerin tan›nmas›
bak›m›ndan geoteknik mühendisi
jeoloji mühendisleri ile birlikte pro-
jenin özelli¤ine ba¤l› olarak de¤iflik
kapsamlarda çal›flabilir.
Yönetmelikteki düzenlemenin 3.
maddesinde yap›lan tan›mlama ise
tek kelime ile 100 y›ll›k geliflmenin
inkâr›d›r.
Yukar›da özetlenen görüfl ve bilgile-
rin ›fl›¤›nda söz konusu 1, 2, 3.
maddelerde yap›lan düzenlemeler
e¤er Geoteknik Mühendisli¤i 100
y›l kadar önce özel bir bilim ve ihti-
sas dal› olarak ‹nflaat Mühendisli-
¤inin çat›s› alt›nda oluflturulmasayd›
ve bütün dünya taraf›ndan bu yap›-
lanmayla kabul edilmeseydi geçerli
veya en az›ndan bir ölçüde anlaml›
olabilirdi. Günümüz dünyas›nda bu
yanl›fl›n ülkemizde yap›lmas›n› ka-
bullenmek mümkün de¤ildir.
Sayg›lar›mla.
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Bu makalede, genel olarak mühen-
disli¤in tan›m›n› yapt›ktan sonra,
jeofizik mühendisli¤inin faaliyet
alanlar›n› özetliyece¤im. Bilahare,
zemin etüdlerine mahsus bir geo-
teknik projede ifl ak›fl› ve mühendis-
lerin görev da¤›l›m›n› tarif edece¤im.

Mühendisli¤in Tan›m›. Hans Oersted,
1820 y›l›nda, elektrik ak›m›na ma-
ruz kalan bir manyetik kompas i¤-
nesinin hareket etti¤ini keflfetmiflti.
Bu heyecan veren gözlemin izah›
için birçok fizikçi yar›fl›rcas›na labo-
ratuar deneyleri yap›yor, sonuçlara
istinaden teoriler gelifltiriyorlard›.
Is›nm›fl bir hava kütlesinin afla¤›dan
yukar›ya hareket ederek tornadoya
dönüfltü¤ü gibi, Michael Faraday,
yine afla¤›dan yukar›ya seyreden
bir elektrik ak›m›n›n da etraf›nda
devridaim bir manyetik rüzgar olufl-
turaca¤›n› ve bu rüzgar›n etkisindeki
bir manyetik i¤nenin hareket ede-
ce¤ini tahayyül etmiflti. Bu hipotezi
test için, Faraday, laboratuar›nda
bir deney düzeneyi gelifltirmek üze-
re haftalard›r u¤raflm›flt›. Nihayet,
1821 Eylül ay›nda, Oersted’in kefl-
fine mahsus s›rr› çözecek bir deney
yapmay› baflarm›flt›. Önce, bir man-
yetik çubu¤u bir ucundan bir a¤›rl›¤a
ba¤lay›p, onun bir civa haznesi için-
de, yüzen bir ‘buoy’ gibi, dik durma-
s›n› sa¤lam›flt›.  Sonra, civa havuzu-
nun ortas›na yine düfley konumda
bir tel yerlefltirip, içinden afla¤›dan
yukar›ya seyreden bir elektrik ak›m›
göndermiflti. Faraday, bir keflfin
bafllang›c›n› yafl›yordu - - - manyetik
çubuk elektrik telinin etraf›nda saat-
istikametine-z›t bir daire yörünge
üzerinde dönmeye bafllam›flt›. Fara-
day, bu deneyiyle sadece manyetik
tornado teorisini kan›tlamakla kal-
mam›fl, sonuçta dünyan›n ilk elek-
trik motorunu da infla etmiflti. Mü-
hendis, fiziksel olaylar›, bilimin
herfleyi sorgulayan müspet reh-

berli¤inde araflt›ran ve deney so-
nuçlar›n› insano¤lunun yarar›na
dönüfltürebilendir.
E¤er elektrik, manyetizma oluflturu-
yorsa, bunun tersi neden olmas›n
- - - yani, manyetizma neden elektrik
üretmesin? Faraday, bu ihtimali
araflt›rmak için müteakip on y›l u¤-
raflm›flt›. Nihayet, 1831 A¤ustos
ay›nda, bu tersine porblemin s›rr›n›
çözecek bir deney yapmay› baflar-
m›flt›. Bir demir halkan›n iki yar›s›na
karfl›l›kl› tel sarm›flt›. Bir sarg› teline,
Volta’n›n yeni icad› pili ba¤layarak,
elektrik ak›m› vermifl ve böylece
bütün demir halkay› dolaflan bir
manyetik rüzgar oluflturmufltu. Bu
manyetik rüzgar, karfl› taraftaki sar-
g› telinde elektrik oluflturacak m›y-
d›?  Faraday, bu tele bir metre ba¤la-
m›fl ve sonucu nefesi kesilircesine
izlemiflti.  Evet, evet, metrenin ibre-
si hareket etmiflti! Hem hareket et-
mifl, hem de sal›n›p tekrar eski ye-
rine geri gelmiflti. Biraz beklemifl,
lakin ibrenin art›k hareket etmedi-
¤ini izlemiflti. Sonra, Volta’n›n bate-
risini devreden ç›kar›nca, ibrenin
yine hareket etti¤ini görmüfltü. Na-
s›l olurdu bu - - - bir sarg› telinden elek-
trik ak›m›n› kesince de, karfl› sarg›
telinde elektrik üretmiflti? Bütün
gece bateriyi tak-ç›kar yaparak bu
deneyi defalarca tekrarlam›flt›. Niha-
yet, Faraday’a ilham gelmifl gibiydi
- - - bir sarg› teline verilen elektrik ak›-
m› manyetik tornado oluflturuyordu,
ve bu da karfl› sarg› telinde bir elek-
trik ak›m› oluflturuyordu; ama elek-
trik ak›m› yaln›zca manyetik tornado-
nun yo¤unlu¤unun artt›¤› veya azal-
d›¤› zaman olufluyordu. ‹brenin z›p-
lay›p tekrar eski yerine dönmesi an-
cak böyle izah edilebilirdi. Yani, Fa-
raday, bateriyi ba¤lad›¤› veya ç›kar-
d›¤› zaman manyetik tornadonun yo-
¤unlu¤unu de¤ifltiriyordu; di¤er za-
manlarda manyetik tornadonun yo-
¤unlu¤u demir halka içinde ayn› kal-

d›¤› için elektrik ak›m› oluflmuyordu.
Müteakip aylarda, Faraday deney
düzeneyini daha da gelifltirdikten
sonra, flu tarihi keflfini teyid etmiflti:
Bir manyetik kuvvet art›nca veya
azal›nca elektrik üretir; ne kadar
süratli artar veya azal›rsa, o kadar
çok elektrik üretir.  Bu keflif, bilimin-
sanlar› taraf›ndan heyecanla karfl›-
lanm›flt›; ancak, Faraday’›n yapt›¤›
keflfi, matematik dilini kullanmak
yerine yukardaki sözcüklerle ifadesi
yad›rganm›flt›. Niçin? Çünkü, bilim-
insan› onyedinci asr›n sonlar›ndan
itibaren, art›k yapt›¤› keflifleri New-
ton ve Leibnitz’in icat etti¤i ‘calcu-
lus’ dilini kullanarak kesin bir do¤ru-
lukla ifade edebiliyorlard›. Mate-
matik, biliminsan›n›n dili olmufltu.
Faraday, bu aç›dan bir istisnayd›
- - - o, çok zor flartlarda çocuklu¤unu
geçirmifl ve matematik e¤itimi alma
flans›na sahip olamam›flt›. Fara-
day’›n ömür boyu amac›, Tanr›’n›n
ebedi ve ilahî gücünün tezahürü
olan fiziksel olaylar›, deneysel göz-
lemlerle anlamak ve herkesin an-
layaca¤› dilde anlatmak olmufltu.
Ancak otuz y›l sonra, James Max-
well, Faraday’›n yukarda ifade edilen
keflfini matematik dille tart›flmas›z
bir kesinlikle ifade edebilmiflti.
Maxwell, manyetizmay› B ile, elek-
trisiteyi de E ile temsil ettikten sonra,

–∂/∂t
diferensiyel ifadesini, ‘artma veya
azalmadaki sürat’ (‘rate of change’)
anlam›nda,

 x
ifadesini de ‘miktar›’ anlam›nda
kullanarak, Faraday’›n yukardaki
sözlerini afla¤›daki denklemle ifade
etmiflti:

 x E = –∂B/∂t
Yani, manyetizma taraf›ndan üre-
tilen elektrisitenin miktar›, manyetik
kuvvetin art›fl veya azalma süratine
eflittir. Faraday, manyetik tornado
gibi bir fiziksel olay›n etkisini göz-
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lemifl ve bu olaydaki ‘de¤iflimden’
do¤an elektrisiteyi ölçmüfltü. Max-
well ise, Faraday’›n gözlem ve ölçü-
münü matematik dille mükemmel
bir kesinlikle ifade etmiflti. Yukar›-
daki denklemden hemen anl›yoruz
ki, bir manyetik kuvvet ne kadar
süratli ‘de¤iflirse’ o kadar çokça
elektrik üretir. Manyetik kuvvet
zamanda sabit kal›rsa, büyüklü¤ü
ne kadar olursa olsun, elektrik üret-
mez. Demek ki, fiziksel olay›n bü-
yüklü¤ünden ziyade, de¤iflimi bir
ürün ortaya ç›kar›r. Yukar›daki denk-
lem, endüstriyel ça¤dan elektrik
ça¤›na geçiflin sembolü olan insan-
o¤lunun yarar›na kullan›lacak baflka
bir motorun - - - dinamonun icad›na
esas teflkil etmifltir.
fiimdi, ilk paragraf›n sonunda mü-
hendis için verdi¤imiz tarife ince
ayar yapabiliriz:
Mühendis, bir fiziksel olaydaki
de¤iflimin vesile oldu¤u baflka bir
fiziksel olay›, bilimin herfleyi sorgu-
layan müspet rehberli¤inde arafl-
t›ran ve deney sonuçlar›n› mate-
matik diliyle ifade ederek, insano¤-
lunun yarar›na dönüfltürebilen bir
mütehass›st›r. Siz mühendis iseniz,
mesle¤inizi icra etmek için, mutlaka
bir diferensiyel denkleminiz olmas›
gerekir. Bana, kulland›¤›n›z diferen-
siyel denklemi söyleyin, ben size
mühendislik ihtisas›n›z›n ne oldu-
¤unu söyliyeyim. Bernouilli diferen-
siyel denklemi, ‘hareket etmekte
olan bir ak›flkan›n h›z› ne kadar yük-
sek olursa, çevreye yapt›¤› bas›nç
o kadar az olur’ sözlerinin matema-
tiksel ifadesidir. Bu denklem, bir
boru içinde akan suyun boru çap›
küçüldükçe niçin daha h›zl› akt›¤›n›
izah eder. Dolay›s›yla, bu denklem,
hidrodinamikte ihtisas yapm›fl in-
flaat mühendisinin denklemidir. Bu
denklem, uçaklar›n niçin havalana-
bildiklerini ve havada graviteye karfl›
direnerek seyredebildiklerini de izah
eder. Dolay›s›yla, bu denklem, aero-
dinamikte ihtisas yapm›fl makina
mühendisinin de denklemidir. Is›
diferensiyel denklemi, ‘›s› ak›fl›na,

s›cakl›k fark› (‘temperature gra-
dient’) neden olur’ prensibini ifade
etmektedir.  Bu denklem, ›s›tma-
so¤utma sistemlerinde ihtisas yap-
m›fl bir makina mühendisinin denk-
lemidir.

Jeofizik Mühendisli¤inin Faaliyet
Alanlar›. Yukardaki tariften, mühen-
disi, mesle¤ini bir diferensiyel denk-
leme istinaden icra eden bir müte-
hass›s olarak tan›mlad›k. Mütehas-
s›sl›k hususunu aç›kl›¤a kavufltur-
mak için bir tabii bilim olan t›ptan
bir benzetme yapmak yerinde olur.
Yirminci as›rdan önce, bir hekim
her türlü hastal›kla ilgilenmek zorun-
dayd›. ‹nsan vücudunun ne kadar
karmafl›k bir kimyasal-elektrik-
mekanik sistem oldu¤u anlafl›ld›k-
ça, hekimler de ihtisaslaflmak zo-
runda kalm›fllard›r. Bugün, genel
pratisyen hekimler, hiçbir zaman
bir kardiyologun, bir dermatologun,
veya bir nörologun ihtisaslaflt›¤›
konularda sorumluluk yüklenemez-
ler. Ayn› flekilde, insano¤lu yeni
yüzy›lda karmafl›kl›¤› giderek artan
mühendislik problemleriyle karfl›
karfl›yad›r.  Bu problemler art›k belli
konularda ihtisas› olan mühendis-
lerin tak›m çal›flmas›yla çözülebil-
mektedir.
Jeofizik mühendisi, yerüstünde yap-
t›¤› fiziksel ölçümlerle, yeralt›n› de¤i-
flik fiziksel parametreler kullanarak
tarifler. Jeofizik mühendisi, yerüs-
tünde yapt›¤› fiziksel ölçümlerden
üretti¤i yeralt› parametrelerini, belli
derinli¤e kadar aç›lan kuyularda
yapt›¤› fiziksel ölçümlerle kalibras-
yona tabi tutar. Jeofizik mühendisi-
nin diferensiyel denklem repertuar›
çok zengindir; dolay›s›yla, jeofizi¤in
kendi içinde ihtisaslaflma kaç›n›l-
maz olmufltur. Sismolojide ihtisas
yapm›fl bir jeofizik mühendisi, elas-
tik ve akustik diferensiyel dalga
denklemlerini kullanarak, petrol ve
do¤algaz arama ve üretimi konu-
sunda, kömür arama ve üretiminde,
yeralt› suyu aramas›nda, deprem
konusunda, ve zemin etüdlerinde

faaliyet gösterir. Elektrik-elektro-
manyetik metodlar üzerine ihtisas
yapm›fl bir jeofizik mühendisi, Max-
well diferensiyel denklemlerini kulla-
narak, bilhassa maden aramalar›n-
da, heyelan gibi probleme münhas›r
çevre projelerinde, yeralt› suyu ve
jeotermal kaynak aramalar›nda, ve
arkeolojik araflt›rmalarda faaliyet
gösterir. Potansiyel (gravite ve man-
yetik) metodlar üzerine ihtisas yap-
m›fl bir jeofizik mühendisi, Poisson
ve Laplace diferensiyel denklemle-
rini kullanarak, maden aramalar›n-
da, arkeolojik araflt›rmalarda, ve
karstik boflluklar gibi probleme
münhas›r çevre projelerinde faaliyet
gösterir. Kaya fizi¤inde ihtisas yap-
m›fl bir jeofizik mühendisi, difüzyon
diferensiyel denklemini kullanarak,
kaya içindeki s›v›lar›n davran›fl›na
münhas›r, örne¤in, petrol ve do¤al-
gaz rezervuar karakterizasyonunda
faaliyet gösterir. Hat›rlanmas› gere-
ken husus, bütün bu faaliyet alanla-
r›nda, jeofizik mühendisinin ilgilen-
di¤i, esas itibariyle yerin fiziksel
parametrelerindeki uzay ve zaman-
daki de¤iflimlerdir.

Geoteknik Projeye Mahsus ‹fl
Ak›fl›. Zemin etüdleri için geoteknik
projelere mahsus ifl ak›fl› afla¤›daki
flekilde gösterilmektedir. Beyaz
harflerle tan›mlanan kavramlar jeo-
fizik mühendisinin, yeflil harflerle
tan›mlanan kavramlar jeoloji mü-
hendisinin ve mavi harflerle tan›m-
lanan kavramlar ise geoteknik mü-
hendisinin sorumluluk ve u¤rafl›
alan›na girerler. Bir geoteknik proje-
nin nihai ürünü, zeminin ›slah› için
gereken geoteknik tasar›md›r. Ze-
minin ›slah› sonucu, zemini olufltu-
ran malzemenin s›k›laflt›r›lmas›, do-
lay›s›yla kayma dalga h›z›n›n artt›r›l-
mas› sa¤lan›r. Geoteknik tasar›ma
örnekler aras›nda, muhtelif tarzda
‘grouting,’ fore kaz›k, çak›l kolonlar›,
‘compaction piles,’ istinat duvarlar›,
ve drenaj sistemleri geoteknik mü-
hendisleri taraf›ndan yayg›n biçimde
uygulanmaktad›r.



‹STANBUL BÜLTENgeoteknik uzmanl›¤›

say› 98/2008 27

Geoteknik tasar›m› gerçeklefltirmek
için, geoteknik mühendisi, zeminin
geoteknik modelini tan›mlamak zo-
rundad›r. Zeminin geoteknik modeli
üç hususla tan›mlan›r - - - zemin
geometrisi, zemin pedolojisi, ve
zemin dinami¤i.

(1) Zemin Geometrisi:  Zemini teflkil
eden katmanlar›n arayüzlerinin geo-
metrisi, zemin-temelkaya arayüzü-
nün geometrisi, varsa, zemini ve
temelkayay› etkileyen faylar›n geo-
metrisi, heyelan kayma yüzeylerinin
tesbiti, zemin ve temelkayan›n P-
ve S-dalga h›z-derinlik profillerinin
tayini; hülasa, zeminin sismik mo-
deli, mühendislik sismolojisinde
ihtisas› olan jeofizik mühendisi
taraf›ndan tan›mlan›r.
(2) Zemin Pedolojisi: Zeminin üst-
yap›ya mahsus yüke maruz kalma-
dan do¤al hali, özellikle, zemini
teflkil eden malzemenin tafl›nma
ve çökelme tarihçesi, Holosen jeo-
morfolojisinde ihtisas› olan jeoloji
mühendisi taraf›ndan tan›mlan›r.
(3) Zemin Dinami¤i: Zeminin üst-
yap›ya mahsus yüke maruz kalmas›
halindeki davran›fl› ise, geoteknik
sondaj ve zemin laboratuar çal›flma-
lar›na istinaden geoteknik mühen-
disi taraf›ndan tan›mlan›r. Geotek-
nik sondaj ile zemin profilinin tan›m-
lanmas› jeoloji mühendisinin, labo-
ratuar çal›flmalar› ile zemin dinami-

¤inin tan›mlanmas› geoteknik mü-
hendisinin görevidir.
Zemin geometrisi, zemin pedolojisi,
ve zemin dinami¤i ile ilgili çal›flma-
lar›n sonuçlar›n›n entegrasyonunu,
dolay›s›yla zeminin geoteknik mode-
linin tan›mlanmas›n› ve bu modele
istinaden zemin için geoteknik tasa-
r›m› da geoteknik mühendisi yapar.
Gerekirse, zeminin bir deprem esna-
s›ndaki davran›fl›n› incelemek için
geoteknik deprem mühendisi bu
görevi üstlenir. Bir geoteknik proje-
de, mühendislik sismolojisinde ih-
tisas› olan jeofizik mühendisi ve
jeomorfolojide ihtisas› olan jeoloji
mühendisi ara ürünleri elde eder,
ve zeminin geoteknik modelini ta-
n›mlamaktan sorumlu geoteknik
mühendisine takdim eder. Proje
yürütücüsü olarak geoteknik mü-
hendisi, zeminin geoteknik mode-
line istinaden, projenin nihai ürünü
olan zemine mahsus geoteknik ta-
sar›m› da üstlenir.

Savlar. Zemin etüdleri için geotek-
nik projelerde mühendislerin görev
da¤›l›m› hakk›nda afla¤›daki husus-
lar›n dikkate al›nmas› zaruridir.
(1) Ça¤›m›z ihtisas ça¤›d›r; hiçbir
mühendislik projesi, yaln›zca bir
mühendis taraf›ndan yürütülemez,
yaln›zca bir mühendisin sorumlu-
lu¤una tasarruf edilemez.
(2) Jeoloji, yerbilimleriyle uzaktan-

yak›ndan ilgili bütün mühendislerin
- - - jeofizik mühendisinin, petrol mü-
hendisinin, maden mühendisinin,
geoteknik mühendisinin, zaten bil-
mesi, ö¤renmesi gereken bir tabii
bilimdir. Benim jeofizik mühendisli¤i
akademik lisans program›mda, bütün
temel jeoloji dersleri vard› - - - yap›sal
jeoloji, petroloji, sedimantoloji, saha
jeolojisi, petrol jeolojisi, mineraloji
ve dahas›. Tabii, bu derslere, petrol,
maden, inflaat mühendisli¤i bölüm-
lerinden ald›¤›m dersleri de ekliye-
lim. Doktora s›nav›m dört bölümden
müteflekkildi - - - jeoloji, jeofizik,
matematik ve fizik. K›sacas›, bugün
nas›l her mühendisin bilgisayar prog-
ramlamas›n› bilmesi, veya en az›n-
dan, mesle¤inin bir safhas›nda icra
etmifl olmas› gerekiyorsa, yerbilim-
leriyle ilgili bütün mühendislerin de
jeolojide yaln›zca temel de¤il, olduk-
ça genifl bir bilgiye sahip olmalar›
gerekir.
(3) Zemin etüdlerinde jeofizik ve
jeoloji mühendisleri, ifl ak›fl›n› tarif
eden flekilden de görülece¤i gibi,
yaln›zca ara ürünleri tayin ederler;
zeminin geoteknik modelini ve buna
istinaden nihai ürün olarak zeminin
geoteknik tasar›m›n› geoteknik mü-
hendisi üstlenir.  Bu nedenle, zemin
etüdlerinde proje yürütücüsü de
daima geoteknik mühendisi olma-
l›d›r.
(4) Buna mukabil, geoteknik mü-
hendisi, geoteknik model için elzem
olan zemin geometrisi, zemin pe-
dolojisi ve zemin dinami¤inin tan›m›
için vazgeçilmez jeofizik ve jeoloji
mühendisli¤i hizmetlerini mutlak
surette talep etmelidir.

Son bir not olarak, bizde e¤itimin
menflei, ‘jeoloji’ ve ‘jeofizik’ bilim
dallar›nda Frans›z ekolüne, ‘co¤raf-
ya’ bilim dal›nda ‹ngiliz ekolüne, ve
‘geoteknik’ bilim dal›nda Alman eko-
lüne dayand›¤› için mukabil telaf-
fuzlar dilimize yerleflmifltir. Dolay›-
s›yla, ‘geoteknik’ sözcü¤ünün ‘jeotek-
nik’ olarak telaffuzu Karl Terzaghi’nin
hat›ras›na münasip de¤ildir.

Geoteknik Projede ‹fl Ak›fl›
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