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1. Giriş 

Sanayi devrimi ile hız kazanan kentleşme 20 yüzyılın sonunda nüfusun yarısı ve 21 
yüzyılda yarısından fazlasının kentlerde yaşaması ile devam etmiştir (Ergen, 1998; De 
Mulder, 1996, Arık, 2004). Türkiye’de de kentleşmede en etkin faktör nüfus hareketleri olup 
plan dışı gelişen nüfus hareketleri nedeniyle bölgeler arası nüfus dengesi bozulmakta ve 
yığılma noktaları oluşmaktadır. Şehirlerde artan nüfusun en temel ihtiyaçları barınma ve 
istihdam olup genellikle düşük gelire sahip olan kentin yeni sahipleri istihdam konusunda 
aradığını bulamamakta ve barınma problemlerini de en ekonomik yöntemlerle çözmeye 
çalışmaktadırlar.  

Şehirler, girdilerini doğal çevreden karşılayan ve çıktılar üreten bir makineye (Şekil 
1) benzetilmektedir (Bennette ve Doyle, 1999). Şehir makinesinin en temel girdileri; 
yiyecek, su, mineraller, yapı malzemeleri, endüstriyel hammaddeler ve enerji kaynaklarıdır. 
Çıktıları ise; endüstriyel ve ticari ürünler, evsel, ticari ve endüstriyel kaynaklardan çıkan sıvı, 
gaz ve katı atıklar yani kirliliktir. Şehir makinasının sürekli olarak bakıma ihtiyacı vardır ve 
bu da altyapı ve binaların yenilenmesi ile sağlanır. Bu makinenin temeli jeolojik ortama inşa 
edilirken, güvenliği ise iç ve dış jeolojik süreçlerden kaynaklanan doğal afetler tarafından 
kontrol edilmektedir (Kurt ve Arık, 2010). 

 

Şekil 1. 1. Şehir makinesi: girdiler, çıktılar ve bakım arasındaki denge (Bennette ve Doyle, 

1999). 
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2. Şehir - Bölge Planlama ve Jeoloji Đlişkisi 

Kentlerde artan nüfusla birlikte ortaya çıkan konut problemlerinin çözümü için ya 
mevcut yerleşim alanının genişletilmesi ya da daha önce jeolojik yapısı ve fiziki özellikleri 
açısından uygun bulunmayarak planlama dışı bırakılan alanların yeniden kullanılması 
gündeme gelmektedir (Arık, 2004). Kaçak yapılaşma ile başlayıp gecekondulaşmaya kadar 
uzanan hızlı kentleşme hareketleri sağlıksız ve plansız kentler oluşmaktadır (Boysan, 1992). 
Günümüzde yerel yönetimlerin en önemli sorunu kentlerin artan nüfusa bağlı olarak plansız 
büyümesidir. Ülkemizde de hızlı kentleşme nedeniyle yer seçiminde, fiziksel – jeolojik 
sınırlamaların göz ardı edilmiş olması yerel yönetimleri sağlıksız gelişme problemi ile karşı 
karşıya getirmektedir (Kurt ve Arık, 2010). 

Şehir ve bölge planlaması veri toplama, analiz ve sentez yöntemleri ile planın 
üretildiği dönemde varolan ve gelecekte beklenen problemlerin çözümü için kısa, orta ve uzun 
dönemli hedefleri koymak ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak yöntemleri belirleyerek 
kentin veya bölgenin gelecekteki imajının tasarımıdır (Costa Lobo ve diğ., 1997; Şengezer, 
1998). Buna göre bölgesel ve kentsel planlama, toplumun sosyal-ekonomik ve fiziksel 
gelişmelerine yol gösteren, gelişmesi için gerekli her tür fiziksel ve sosyal alt yapının 
yerleştirilmesinde fiziksel düzenleme ilkeleri getiren ve yapılaşmayı uygun bir çevreye, uygun 
ve emniyetli zeminlere yerleştirmeye çalışan bir uğraş alanıdır. Yapılan planlar; çevre ve 
jeolojik şartların izin verdiği ölçüde, yöre peyzajının özgün özelliklerini ve topraklarının 
tarımsal değerini olabildiğince korumaya özen göstermelidir (Blirka, 1990). Jeoloji 
mühendislerinin görevi, kentsel planlama için öngörülen bir alana ilişkin jeolojik ve jeoteknik 
bilgilerin, meslekten olmayanların kolayca anlayacakları bir biçimde sunabilmektir 
(Kasapoğlu, 1998). 

Planlamadaki temel sınırlamalar; a) Fiziksel – Jeolojik Sınırlamalar, b) Teknolojik 
Sınırlamalar ve c) Yapısal Sınırlamalar olarak üç şekilde ortaya çıkmaktadır (Aslan, 1993). 
Hem bölge hem de kent planlamasında yer seçimini etkileyebilecek en temel sınırlamalar 
fiziksel ve jeolojik sınırlamalardır. Bu sınırlamalar topografya, jeolojik yapı, iklim şartları, 
sismoloji, hidrojeolojik özellikler, yapı malzemeleri, toprak kalitesi, mineralojik ve 
jeokimyasal özellikler olarak özetlenebilir. Çevrenin jeolojik yapısı yönlendirici, özendirici 
ve çoğu kez de sınırlayıcı bir rol oynar (Sancar ve Aydemir, 1998). Jeolojik afetlere 
uğrayabilecek alanların bilinmesi bölge ve kentsel planlama için son derece önemli olup 
(Legget, 1973; Morfeldt, 1993) bir bölgedeki aktif volkanlar, aktif faylar, deprem durumu, 
taşkın, sel, çığ, erozyon, heyelân ve deniz fırtınası gibi doğal olaylar (Feyzioğlu, 2000), 
kentleşme ile jeoloji arasındaki aşılamayan fiziksel sınırlamalardır.  

Mühendislik jeolojisi araştırmaları o bölgeye ait jeolojik, morfolojik, zemin, kayaç, 
mühendislik jeolojisi ve çevresel özelliklerini ortaya çıkarmakta olup aynı zamanda yörede 
bulunan malzemelerin sebep olabileceği jeolojik tehlikeleri önceden tanımlayarak yerleşim 
alanlarının ve mühendislik yapılarının bu tehlikelere karşı güvenliğini sağlayacak arazi 
kullanım planlamasına ve zarar azaltma önlemlerine yönelik kriterlerin oluşturulması ilkesine 
göre yapılmaktadır. Mühendislik jeolojisi araştırmaları; genel olarak afet tehlike ve risk 
analizlerinde, arazi kullanım planlarında, yer seçiminde, kütle hareketlerinin sınıflanması ve 
izlenmesinde, duraylılık analizleri ve stabilizasyon önlemlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca 
baraj ve tünel çalışmaları, maden ve endüstriyel hammadde işletmeciliği, boru hattı, kanal, 
demiryolu ve otoyol güzergahı belirlenmesi ve çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarında 
kullanılır (Erguvanlı, 1986; Açıkgöz, 1977). 
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Kentleşmede yer seçimi arazinin özellikleri ile doğrudan ilişkili olduğu için bölgenin 
jeolojisi ve jeoteknik özellikleri, o bölgenin kullanımını kontrol etmekten çok; bölgenin 
fiziksel özelliklerine ilişkin jeolojik sınırlamaları ve/veya avantajları ortaya koymaktadır 
(Arık, 2004). Bu nedenle, planlamanın analiz sürecinde teknik bilgilerle bütünleşmiş yerel 
zemin şartları mutlaka dikkate alınmalıdır. Zemin şartlarının olası bir afette hasar üzerindeki 
etkisi sadece zemine bağlı tek yönlü bir ilişki olmayıp, yapı ve zemin özelliklerinin 
etkileşimine bağlı çift yönlü bir ilişkidir. Bu etkileşimden doğabilecek olası zararların 
önlenebilmesi için, bu tür bir gelişmenin doğal çevre üzerindeki etkilerinin denetim altına 
alınması zorunludur. Bu nedenle, araştırmalarda ortaya çıkarılacak zemin türlerine uygun 
yapılanma şartlarının belirlenmesi ile önemli maliyet avantajları sağlanabilecek, aynı 
zamanda hasarın artması da önlenebilecektir. Ancak böylesi bir çözüm disiplinler arası 
çalışmayı gerektirecektir.  

Kentleşme genel olarak şehircilik, mimarlık ve inşaat mühendisliğinin ortak 
çalışmaları ile ortaya çıkmaktadır (McLean ve Gribble, 1983). Jeoloji bilimi ise kentleşmenin 
vazgeçilmez bir yan disiplini olup, kentleşme ve jeoloji ilişkisi, kent planlamacısı için uygun 
yerleşim alanı, mimar için yapı tipi ve inşaat mühendisi için zeminin taşıma gücü 
kapasitesinin belirlenmesinde başvurulması gereken en önemli kaynaktır (Şekil 1.2).  

 
KENTLEŞME 

ĐLGĐLĐ ALAN  Kullandığı Yer özelliği  Veri Kaynağı 

Kent Plancısı   Uygun Yerleşim Alanı  JEOLOJĐK 
ve JEOTEKNĐK 

ETÜTLER 
Mimar  Yapı tipi  

Đnşaat Mühendisi  Zeminin taşıma gücü   

Şekil 1.2. Kentleşmede kent plancısı, mimar ve inşaat mühendislerinin başvuracağı verilerin 

kaynağı olarak jeolojinin kentleşme ile ilişkisi 

 

3. Jeolojik –Jeoteknik Etütlerle Đlgili Mevzuat 

Türkiye’de imar planları için altlık olacak “Đmar Planına Esas Jeolojik Etüt”, 
“Đmar Planına Esas Jeoteknik Etüt” ve “Yapıların Mimari Projesi ve Statik Hesaplarına 
Temel Olacak Zemin Etütleri” ile ilgili yapılacak çalışmalar Bayındırlık ve Đmar 
Bakanlığı’nın ilgili birimleri (Yapı işleri Genel Müdürlüğü, Afet Đşleri Genel Müdürlüğü, 
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan ve uygulamada 
karşılaşılan özel durumlara göre güncelleştirilip geliştirilen yönetmeliklerle açık bir şekilde 
belirlenmiştir (BĐB, 1989; 1993, 1999; 2000, 2004, 2005, 2006).  

Mevzuata göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında gecekondu 
önleme bölgesi, toplu konut alanı ve ıslah imar planları ile sanayi tesis ve bölge planları, 
turistik tesis, akaryakıt istasyonu, liman ve depolama tesisi, atık çöp alanları vb. yerlerde 
yapılacak her tür ve ölçekte imar planlarının hazırlanmasından önce, plan kararlarını 
yönlendirmek amacıyla jeolojik ve jeoteknik etüt yaptırılması ve ilgili kurumlara 
onaylatılması zorunlu hale getirilmiştir (BĐB, 2001). Hazırlanacak raporların içerik ve 
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formatları yine bayındırlık ve Đskan Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından belirlenmiştir 
(BĐB, 1989; 1993, 1999; 2000, 2001, 2005, 2006).  

Đmar planına esas jeolojik ve Jeoteknik etütlerde Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı 2 
Eylül 1999 gün 23804 Sayılı resmi Gazete’de "3030 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan 
belediyeler tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, yapıların mimari 
projesi ve statik hesaplarına esas olmak üzere hazırlanan “zemin etütleri” ise yine Bayındırlık 
ve Đskan Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bina ve ve bina türü yapılarda yapılması gereken 
jeolojik ve jeoteknik etüt yönetmeliklerinde” belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. 

3.1. Đmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporları 

Đmar planına esas jeolojik etüt raporları: Her tür imar planına esas olmak üzere 
yapılan zemin araştırma raporları “Đmar planına esas jeolojik etüt” ve “Đmar planına esas 
jeoteknik etüt” olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.  

Đmar planlarına esas jeolojik etütlerde genel olarak sahanın tanıtımı, imar planı 
durumu, etüt alanının jeolojisi, zemin ve kaya türlerinin mühendislik jeolojisi yönünden 
özellikleri, hidrojelojik durum, afet ve deprem durumu ile etüt alanının yerleşime uygunluk 
değerlendirmesi yapılmaktadır. Yapılan tüm çalışmaların irdelenmesi ve değerlendirilmesi 
sonucu inceleme alanı yapılaşma yönünden; a) Uygun alanlar, b) Az riskli (önlemli) alanlar, 
c) Riskli (Jeoteknik etüt gerektiren) alanlar, d) Çok riskli (yerleşime uygun olmayan) alanlar 
belirlenmektedir. 

Đmar planına esas jeoteknik etütler; bu etütler yerleşime uygunluk 
değerlendirilmesi yapılan bölgelerde yerleşilebilme olanakları ile hangi koşullarda yerleşim 
risklerinin giderilebileceğinin araştırılması amacıyla yapılmaktadır. Etütler; etüt alanında 
bulunan litolojik birimlerin mühendislik jeolojisi yönünden özelliklerini, zemini oluşturan 
malzemeye göre (kumlu, killi, siltli, çakıllı, alüvyon, kolüvyon, talus, yamaç molozu, yapay 
dolgu vb.) zemin sınıflamasını, varsa zeminin sıvılaşma potansiyelini ilgili zemin 
parametreleri ile ortaya koymalıdır. Kaya türlerinde; cinsi, kalitesi, örtü kalınlığı, boşluklu 
olup olmadığı, bozuşma derecesi ve kalınlığı, eklem sıklığı, tabakalanma özelliği ve gerekli 
mühendislik parametreleri belirlenmelidir. Đmar planına esas jeolojik etüt raporunda "az riskli 
alan, riski alan, çok riskli alan ve uygun olmayan alan" olarak belirtilen bölgelerde risklere 
uygun çalışma yöntemleri belirlenerek ve gerekli laboratuvar deneyleri yapılmalıdır.  

Kaya temellerde tek eksenli basınç dayanımı, tabi birim ağırlığı ve diğer gerekli 
deneyler yapılmalıdır, zeminlerde ise araziden TS 1901’e uygun olarak alınan örnekler 
üzerinde TS 1900’e göre zemin deneyleri yapılarak, zeminin TS 1500’e göre sınıflandırılması 
yapılmalıdır. Zeminin taşıma gücü ile oluşacak oturma miktarlarını hesaplamak için gerekli 
basınç dayanımı ve makaslama parametreleri bulunmalıdır. Ayrıca killi zeminlerde, atterberg 
limitleri; likit limit, plastik limit, plastisite indeksi ile konsolidasyon deneyleri yapılarak 
zeminin konsolidasyon ve hacimsel sıkışma katsayısı ve boşluk oranı bulunmalıdır. Ayrıca 
betona kimyasal olarak zararlı olabilecek sülfür, sülfat, tuz, vb. minerallerin tayini için gerekli 
olan deneyler yaptırılmalıdır.  

Ayrıca kum ve kumlu zeminlerde sıkılık, killi zeminlerde kıvamlılık değerleri tespit 
edilmeli, kohezyonsuz zeminlerde zeminin taşıma gücü ve temel altında oluşacak oturma 
miktarlarının belirlenmesi için sondaj yapılan zeminlerde yerinde standart penetrasyon (SPT), 
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konik penetrasyon (CPT), homojen kumlu zeminlerde presiyometre, yumuşak ve killi 
zeminlerde ise kanatlı kesici ve plaka yükleme deneyleri yapılmalıdır. Etüt alanı ile ilgili 
olarak hidrojelojik özellikler, afet ve deprem durumu ortaya konulduktan sonra etüt alanının 
yerleşime uygunluk değerlendirmesi yapılmaktadır. 

3.2. Zemin Etütleri 

Đmar planına esas olmak üzere yapılan bir dizi jeolojik ve jeoteknik çalışma 
sonucunda yerleşime uygun olan alanlar ortaya çıkmaktadır. Yerleşime uygun alanlarda kat 
adedi ve binaların genişliği planlama çalışmalarında ortaya çıkarılmaktadır. Yerleşime uygun 
alanlarda yapılacak binaların zemininin daha ayrıntılı çalışmalarla desteklenmesi 
gerekmektedir. Đmar mevzuatında öne çıkan haliyle Zemin Etütleri, bir yapının statik proje 
parametrelerinin belirlenmesine yönelik etütler olup bu etütler yapıların karşılaşabilecekleri 
tehlikeli durumların araştırılması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmaktadır. 
Uygulamada zemin etütleri özel şartlar dâhil olmak üzere yapı ve bileşenlerinin özellik ve 
büyüklükleri, yakın çevresel şartlar (komşu yapılar, trafik, hizmet yapıları, bitkiler, zararlı 
kimyasallar vb.), zemin şartları, yeraltı suyu durumu, bölgesel sismik şartlar ve çevresel 
şartları (hidroloji, yüzey suyu, yeraltı su seviyesinin mevsimsel değişimi) araştırmaktadır.  

Genel olarak Zemin Etütlerini Yeni Yapılacak Yapılara Yönelik Etütler,  Mevcut 
Yapılarda ve/veya Zeminde Güçlendirme Amaçlı Etütler ve malzeme uygunluk etütleri 
şeklinde üç grupta sınıflamak mümkündür; 

Yeni yapılacak yapılar için temel zeminin araştırılması: Bunlar belli bir alanda 
(baraj, bina, fabrika, köprü, bina vb) veya belli bir güzergâh boyunca (tünel, karayolu, 
demiryolu, kanal, boru hattı vb.) yapılmaktadır.  

Mevcut yapılarda ortaya çıkan problemlerin nedenlerinin araştırılması 
(stabilite bozulmaları, deformasyonlar): Mevcut çizgisel veya noktasal yapıların proje veya 
zemin etkileri nedeniyle karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik etütlerdir. Yapı 
temellerinde herhangi bir nedenle kaymalar meydana gelmesi veya kayma tehlikesinin ortaya 
çıkması durumunda yapılır. Yapıların altında ve çevresinde tabii veya dolgu zeminlerde 
meydana gelecek kaymalar ve kayma eğilimleri, çevrede bulunan yapılardan kaynaklanan 
çatlak ve çökmeler vb. yapı üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Ayrıca normal 
şartlarda, herhangi bir problem yokken, çevrede yapılacak kazı veya yapılar nedeniyle ortaya 
çıkabilecek birtakım problemleri önlemek amacıyla da duraylılık etütleri yapılır.  

Malzeme Uygunluk Etütleri: Çizgisel ya da noktasal yapıda kullanılacak doğal 
malzemenin karakterine ve kullanım uygunluğunu belirlemeye yönelik etütlerdir. 

Zemin tabakalarının sağlamlık, derinlik ve genişliği her yerde aynı özelliklere sahip 
olması durumunda yapılacak zemin etüdü kolay ve masrafsız olacaktır. Oysa uygulamada 
zeminin özellikleri hem yatay, hem de düşey yönlerde önemli değişiklikler 
gösterebilmektedir. Özellikle zeminde kil, silt ve ince kum gibi gibi tabakalar bulunuyorsa 
yapılacak olan zemin etüdü doğal olarak ta daha ayrıntılı olacaktır. Zeminde bulunan önemli 
bir kusur, yapı ne kadar mükemmel yapılmış olursa olsun, problem çıkaracaktır.  

Yapılacak etüt için bazen sığ bir araştırma çukuru ve oradan derlenen numunelerin 
analizi yeterli iken, bazı durumlarda bir çok sondaj, hidrojeolojik, jeokimyasal, ve jeofiziksel 
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etütler gerektirebilir. Etütlerin çerçevesi yasa ve yönetmeliklere göre belirlenmiş olsa da 
uygulamada kullanılan deprem bölgeleri haritalarının geçmişte oluşan depremlerin sıklığına 
ve büyüklüğüne göre hazırlanmış olması, çoğu zaman bu sınırlamaların yetersiz kaldığını 
ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle zemin etütleri yapılırken etüt yapılacak parselde bulunan 
zeminin özellikleri, deprem durumu, planlanan binanın önemi ve büyüklüğüne göre yapılacak 
çalışmalar belirlenmelidir.  

4. Kent Planlamasında Jeolojik – Jeoteknik Veriler ve Konya Örneği 

Kent planlamasında yer seçimini etkileyebilecek en temel özellik fiziksel ve jeolojik 
sınırlamalar olup bunlar; topografya, jeolojik yapı, iklim şartları, sismoloji, hidrojeolojik 
özellikler, yapı malzemeleri ve toprak kalitesi olarak özetlenebilir (Şengüler, 1993; Ulusay, 
1999). Gerek bölgesel, gerek yerel alt yapılar ve iskan alanlarının seçiminde öncelikle, 
seçilecek yeni kentlerin kuruluşunda ve varolan kentlerin genişlemesinde-gelişmesinde bu 
faktörler plancılar için önemli verilerdir (Sancar ve Aydemir, 1998). Kent planlaması için 
yapılacak jeolojik ve jeoteknik etütler daha sonraki planlama çalışmaları için de bilgi 
kaynaklarını oluşturacaklardır (Forster ve Culshaw, 1990). Bölge ve kent planlamasından 
önce yerleşim alanları için bu özellikleri içeren haritalar oluşturulur. Elde edilen haritalarda, 
kabul edilebilir ölçülerdeki arazi yapısı belirlenir üst üste çakıştırılarak yerleşmeye uygun ve 
uygun olmayan alanların sınırları bulunur (Kasapoğlu, 1998).  

17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra çıkarılan yasa ve yönetmeliklerde 
imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etülerle yerleşime uygun alanlarda yapıla için zemin 
etütleri zorunlu tutulmuştur. Konya il merkezinde bu kapsamda çalışmalar biraz geç başlasa 
da il merkezinin imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri tamamlanmış olup yerleşime 
uygun ve uygun olmayan alanlarla önlem alınarak yerleşime uygun olabilecek alanlar 
belirlenmiştir. Bu çalışmalarda bölgenin topoğrafya ve jeolojik yapısı ayrıntılı olarak ele 
alınmış olup yapılan sondajlar ve bu sondajlardan alınan numunelerin analizleri ile zemin 
durumu genel olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu çerçevede Konya Büyükşehir Belediyesi Đmar 
Yönetmeliğinde kapsamlı yenilikler yapmış ve 2008’den itibaren uygulamaya koymuştur. 
Yerleşime uygun alanlarda yapılacak binalar için zemin etütleri zorunlu hale getirilmiş ve 
ciddi bir şekilde denetlenmeye başlamıştır.  

4.1. Topoğrafya 

Topografya yer seçimini etkileyebilecek en önemli parametre olup bazı yapıların 
alçak kotlara, bazı alçak yapıların da yüksek kotlara inşa edilmesi zorunluluğu vardır. 
Topografya ayrıca incelenen alanın eğim durumunu da ortaya koyduğu için yol inşaatı, tünel 
ya da köprülü geçit gibi ulaşım planlamalarında da gereklidir. Topografik haritalar eğimi 
gösterse de, eğim derecesinin önemini yansıtmazlar. Topografya diğer şartlarla birlikte 
değerlendirildiğinde, yer kayması, heyelân gibi jeolojik süreçlerin oluşumunu da belirleyen 
bir parametredir. Dolayısıyla topoğrafyaya bağlı olarak eğim haritalarının da oluşturulması 
gerekmektedir. Örneğin killi kayaçlardan oluşan yamaç ve şevlerin eğimleri olsa da stabilite 
yönünden sorun oluşturabilirler. Topografik haritalarda belirtilen kayalık alanlarda planlama 
yapıldığında bu alanlardaki yamaçların süreksizliği doğrultu ve eğimleri duraylılık açısından 
önemlidir. Bu nedenle kent planlamasında yer alacak yapılaşmaların yer seçimini de önemli 
olarak etkileyecektir (Kasapoğlu, 1998).  
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Konya kent merkezi genellikle batı ve güneybatı sınırında yer alan dağlık alanların 
dışında genellikle az engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Kentin batı sınırında ise yerleşime 
uygun olmayacak derecede eğimli araziler blunmaktadır. 

4.2. Jeolojik yapı 

Planlama alanında yer alan toprak ve kayaç gibi jeolojik malzemeler, bunların yatay 
ve düşey dağılımları, birbirleri ile olan sınır ilişkileri, tabakalanma, fay, kırık, çatlak, 
kıvrımlanma ve eklem gibi yapısal özellikler; sertlik, geçirimlilik, deformasyon ve dayanım 
gibi jeoteknik özellikleri kent planlaması ve inşa edilecek yapılar için yer seçimini 
etkileyecektir. Bunun için öncelikle inceleme alanındaki birimlerin stratigrafik konumları, 
yapısal, litolojik ve fiziksel özellikleri ile ayrışma durumu ortaya çıkarılmalıdır. Tabaka genel 
doğrultu ve eğim yönleri, hafriyat özellikleri, toprak kalınlıkları, depremsellik, drenaj, ana 
kaya yapısı ve toprak yapısı, yağışlar, dere ve nehir debileri, kütle hareketleri (heyelân, kaya 
ve çığ düşmesi, yamaç döküntüsü), yeraltı ve yüzey sularının mevcut durumu, varsa 
kirliliklerinin belirlenmesi, endüstriyel hammaddeler, taş, kum ve çakıl ocakları, kıyı dolgu 
alanları, taşkın alanlarının saptanması, arazi kullanım potansiyelinin belirlenmesi özellikle 
sanayi bölgelerinin ve kentsel gelişme alanlarının imara açılıp açılmamasında 
değerlendirilmesi kaçınılmaz verilerdir. 

Zeminin taşıma gücü kent ve bölge planlamasında arazi kullanım kararları açısından 
önemlidir. Zemin ve kayaçların homojen olmayan yapısı ve zeminle sınırlı bir temas alanı 
olan temel boyutları düşünüldüğünde taşıma gücüne ilişkin değerlerin bütün yapılaşmalardan 
önce hesaplanması gerekmektedir. Zeminlerin taşıma güçleri deneysel olarak bulunan fiziksel 
özelliklere bağlı olmakla birlikte temel boyutuna, gömme derinliğine ve yapının ağırlığına 
bağlıdır.  

Zeminin geçirimliliği de önemli bir fatör olup atık depolama alanları için yeraltı 
suyunu üzerleyen geçirimsiz jeolojik malzemeler tercih edilirken; yerleşim alanları için, 
yüzey akışını ve taşkınları engelleyecek, yeraltı suyunun beslenmesini engellemeyecek 
geçirimli alanlar tercih edilmelidir. Kireçtaşı ve tuz bulunduran zeminlerde yeraltında doğal 
mağaralar ve boşluklar bulunabilir. Çökme ve göçme riski bulunduğundan yerleşme alanları 
maden havzaları yakınında ya da üstünde yer almamalıdır. Yukarıda sayılanlara ek olarak 
yerleşim alanlarının üzerinde yer alacağı arazinin derinliği, sürekliliği veya dolgulanma 
durumu da çok önemlidir. Aksi halde kazı, temel, tünel, kanalizasyon galerileri yapımında 
büyük sorunlar yaşanabilir. Đnşaat sonrasında da çökmeler olabilir. Deprem riski açısından, 
jeolojik yapının çok iyi değerlendirilmesi, özellikle aktif faylara yakın alanlardan 
olabildiğince kaçınılması gerekmektedir.  

Zemin özelliklerinin daha ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için gerektiğinde 
araştırmanın sondajlarla desteklenmesi gerekmektedir. Sondaj çalışmaları ile yapının 
oturacağı zemin derinlemesine ortaya çıkarılabilmekte ve arazide yapılan yerinde deneylerle 
zeminin bir çok özelliği belirlenebilmektedir.  

Çalışmalarda kullanılan harita ölçeği de çok önemli olup 1/25000 ve daha küçük 
ölçekteki araştırmalarda birimler Mühendislik Formasyonları veya Mühendislik Grupları 
seviyesinde fasiyese dayalı olarak sınırlı jeoteknik karakterleriyle haritalanabilirken, 1/5000 
ve daha büyük ölçekte haritalanacak birimler fiziksel ve mekanik özellikleri açısından en 
yüksek derecede üniformluk karakterine göre haritalanmalıdır. 
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Konya kent merkezinde Paleozoyik’ten günümüze kadar oluşan jeolojik birimler 
yüzeylemektedir. Ancak kent merkezinin çok büyük bir bölümü ovalık ve genç az tutturulmuş 
veya tutturulmamış, gevşek zeminlerden oluşmaktadır. Kentin bazı bölgelerinde zeminin 
taşıma gücü oldukça düşük olup bina temel tasarımlarında ek maliyetler getirmektedir. Kent 
merkezini sınırlayan batı kesimindeki Konya Fay Zonu, kuzeyindeki Karaömerler fayı ve 
kuzeydoğu sınırındaki Divanlar fayı ve güneye doğru devamındaki Göçü fayları jeolojik 
olarak aktif faylar olup orta büyüklükte deprem üretme kapasitesine sahiptirler. Kent 
merkezinde ekonomik öneme sahip endüstriyel hammadde çimento ve yapı imalinde 
kullanılabilecek nitelikte kum, kil, kireçtaşı, killi kireçtaşı, tüf ve lavlar yüzeylemekte olup bu 
alanların iyi belirlenmesi ve yerleşime açılmaması gereklidir.  

4.3. Hidrojeolojik şartlar  

Đnceleme alanında yeraltı suyu düzeyi, hidrolik eğim, birimlerin hidrojeolojik 
özellikleri suyun kimyasal ve fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi (pH, elektirik 
iletkenlik, sıcaklık, asidite ve alkanite değerleri), yeraltı suyunun yapı temellerine etkisinin 
belirlenmesidir. Ayrıca yüzey sularının taşkın durumuna yönelik veriler de bu başlık altında 
ele alınmalıdır. Kentin içme ve kullanma suyu gereksinimlerinin karşılanması, su ile ilgili 
olarak oluşabilecek taşkın, sel, heyelân, zemin oturması ve sıvılaşma risklerinin önlenmesi ve 
ayrıca su kirliliği sorunlarının çözümü için, planlama alanının hidrojeolojik şartlarının çok iyi 
değerlendirilmesi gerekir.  

Hangi amaçla olursa olsun kullanılan suların kimyasal, fiziksel özellikleri 
değişmekte yani kirlenmektedir. Kullanıldıktan sonra herhangi bir işlem yapılmaksızın 
yeraltına verilen veya sızan sular yer altı sularını da kirletmektedir. Sirkülasyonun yüzey 
sularına göre daha az olduğu kirlenmiş yer altı sularının doğal haline dönmesi ise çok uzun bir 
süre gerektirmekte vey kimi zaman hiç mümkün olmamaktadır. Ayrıca kirlikler nedeniyle 
kimyasal bileşimi değişen veya asitliliği artan yeraltı suları kireçtaşı, mermer, tuz, jips gibi 
tabakaların içinde dolaşırken bunları eritmekte ve zeminde zayıflamaya neden olmaktadır. 
Yeraltı su seviyesi ve su hareketine bağlı olarak zemindeki çökme ve göçmeler nedeniyle 
obruklar gibi yapılar meyadana gelmekte ve kimi zaman afete dönüşmektedir. Kentsel 
atıkların depolandığı alanların seçiminde yapılacak hatalar, bu atıklardan süzülen kirli suyun 
yeraltı suyunu kirletmesine neden olmaktadır. Endüstriyel, zehirli, tehlikeli ve radyoaktif 
atıkların akarsu veya yer altı sularını kirletmeyecek şekilde depolanması gerekmektedir. 
Mevcut durumda kuru olsa bile akarsu ve dere yatakları kesinlikle iskana açılmamalıdır. 
Mevcut taşkın tehdidi altındaki bölgeler iskandan arındırılmalıdır.  

Konya kent merkezinde son yıllarda yaşanan kuraklıkla yer altı su seviyesinde 
düşümler olsa da yeraltı suyu kimi yerlerde potansiyel bir risk unsurudur. Kent merkezinin 
güney ve doğu keimlerindeki tarımsal alanlarda aşırı yer altı suyu kullanımı vardır. Sağlıksız 
ve jeolojik teknik hizmetlerden yoksun olarak açılan kuyular hem yeraltısuyunun 
kirlenmesine hem de zeminlerin mekanik özelliklerinin değişmesine neden olmaktadır. 
Konya’dan çıkan kirli suların arıtılarak yeniden değerlendirilmesi için başlatılan çalışmaların 
artarak devam etmesi gerekmektedir. Yeraltsı suyunun yükselmesi de ayrı bir risk unsuru olup 
kent merkezinin bazı bölümlerinde zeminde bulunan ince kum ve siltli tabakalarda sıvılaşma 
riski vardır.  
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4.4. Jeolojik tehlikeler 

Đnceleme alanındaki deprem, kütle hareketleri, sıvılaşma, şişme, çökme, eriyebilen 
kaya ve insan girişimleri sonucu oluşmuş boşluk durumu, çığ düşmesi, volkanik aktivite gibi 
jeolojik tehlike potansiyelleri tanımlanmalı ve alansal dağılımı sunulmalıdır. Bu çerçevede 
gibi tehlikelere yönelik verilerin haritalaması gerçekleştirilir. Yukarıda sayılanlar dışında 
toplum sağlığı için risk oluşturan ağır metal, radyoaktivite, asbest, arsenik ve zeolit gibi 
tehlikeli mineraller ve etkilerine yönelik araştırmalarda jeolojik tehlike (Jeo – Sağlık /Tıbbi 
Jeoloji) başlığı altında sayılmaktadır. 

Konya zeminin önemli bir bölümünün az engebeli bir yapıya sahip olması kütle 
hareketleri ve heyelan riskini azaltmakla birlikte dağlık ve eğimi yüksek alanlarda kaymalar 
ve heyelan riski vardır. Ayrıca kentin bazı kesimlerinde zeminde bulunan ince kum ve silt 
tabakaları ile eriyebilen birimlerin varlığı zeminlerde sıvılaşma, çökme, şişme ve büzülme 
problemlerini beraberinde getirmektedir. 

4.5. Jeofizik çalışmalar 

Jeolojik etüt yapılırken fay, kayma dairesi, makaslama zonları ve zeminin dinamik 
parametrelerinin teyit edilmesini gerektiren durumlarda jeofizik yöntemler kullanılır. Zeminin 
derinlerdeki durumunun ayrıntılı bir şekilde otaya çıkarılabilmesi için daha ayrıntılı jeolojik 
ve jeofizik çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle üstü örtülü ve ayrışmış zeminlerde alttaki 
yapıların belirlenebilmesi ve deprem gibi dinamik etkilerin zeminde meydana getirebileceği 
deformasyonlar jeofizik çalışmalarla kolayca ortaya çıkarılabilmektedir. Đmara açılması 
planlanan yerlerde, sahanın deprem bölgeleri haritasındaki yeri, en yakın diri fay veya faylara 
göre konumu belirlenmelidir. Sismotektonik haritalar yardımıyla imar sahası ve çevresinde 
bulunan aktif faylar, ölü faylar veya gömülü faylar belirlenebilmektedir. Ayrıca yörede oluşan 
tarihsel depremler ve aletsel büyüklükleri ve etkin yer ivmesi araştırılmalıdır. Ancak jeofizik 
çalışmalar sadece jeoteknik etüdün bir parçasıdır ve tek başına zemin etüdü anlamına 
gelmemektedir.  

Konya yerleşim alanının önemli bir bölümünün örtülü ve ayrışmış zeminlerden 
oluşması jeoteknik etütlerin kimi zaman jeofizik çalışmlarla desteklenmesini gerekli 
kılmaktadır.  

4.6. Đklim şartları 

Bölgenin iklim şartlarına bağlı olarak, gece-gündüz sıcaklık farkları, kent alanına 
düşen yağış miktarı, kışın bölgedeki don süresi ve derinliği; bölgenin jeolojik yapısı ile 
birlikte, kent planlamasında yer alacak bazı yapılar için yer seçimini, temel tipini ve 
derinliğini etkileyecektir (Kasapoğlu, 1998). Đklim şartlarına bağlı olarak, bölgede egemen 
olan rüzgâr yönü ve şiddeti de, özellikle hava kirliliğine neden olabilecek sanayi tesislerinin 
yer seçimini etkileyen önemli bir parametredir. Yine iklim şartlarına bağlı olarak bölgeye 
düşen yağışın cinsi ve miktarı binaların projelendirilmesinde önemli yer tutmaktadır (Arık, 
2004).  

Konya’da içinde bulunduğumuz periyot içinde yağışların az olmasına karşın aşırı 
yağışlı dönemlerde şu an için kuru olan bazı derelerde taşkın ve heyelan riski vardır. Yine 
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iklim şartları nedeniyle yer altı suyu seviyesindeki değişimler yukarıda belirtildiği gibi 
çökme, oturma, sıvılaşma vb riskleri ortaya çıkarmaktadır.  

4.7. Yapı malzemeleri ve jeo-sit alanları  

Zeminde bulunan malzemenin litolojik özellikleri her tür inşaat malzemesi 
sağlanması için de önemlidir (Sancar ve Aydemir, 1998). Bölgesel ve kentsel gelişme 
durmayacağına göre, gelişmenin gereksinim duyduğu doğal kaynaklar; (yeraltı ve yer üstü) 
özenle ve dengeli kullanılmak zorundadır.  

Köprü, baraj, tünel, santral vb bir çok büyük mühendislik projesinde duraylılık 
hesaplarının yapılabilmesi için, temelde bulunan kayaçlarla, yapıda kullanılacak malzemenin 
mühendislik özelliklerinin bilinmesi gerekir. Kentin inşasında bina, yol, köprü, vb. yapılar 
için kum-çakıl gibi beton agregası ve yapıtaşlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu malzemelerin 
kent alanı içinde veya yakınında bulunması, erişilebilirliği, ucuz elde edilebilirliği ve bunların 
jeolojik - jeoteknik özellikleri kentin inşasını ekonomik açıdan olumlu yada olumsuz yönde 
etkilemektedir (Kasapoğlu, 1998). Malzemeler, yeraltından, su altından alınabileceği (kum, 
çakıl vb.) gibi tuğla; kiremit, çimento vb. inşaat malzemelerinde olduğu gibi yer üstünden de 
sağlanabilir. Ulaşım alt yapısı olarak kara ve deniz yolları için malzeme (toprak, mıcır, beton, 
kum, çakıl, hafif agregalar, kül, curuf, vb.) sağlanması zorunludur. Kentsel ve bölgesel yapılar 
bu tür malzeme yataklarına ne uzak, ne çok yakın olmalıdır.  

Doğal kaynakların rezerv hesapları yapılabilmektedir. Yerüstü ve yeraltında maden 
çıkarma ve inşaat malzemesi alma işlemleri yüzey ekolojisinin oluşumunu etkileyerek doğal 
ekolojinin sürdürülebilirliğini kısıtlayıcı etkilere neden olmaktadır. Đşletme yapıldıktan sonra 
rehabilite edilmeden terk edilen maden ocakları her zaman problem oluşturmaktadır. 

Ayrıca oluşumları, yapıları ve görünüşleri ile görsel ve jeolojik önem arzedenjeo-sit 
ve jeolojik miras alanları (fosil zonları, taşlaşmış ağaçlar, obruklar, peribacaları vb yeryüzü 
şekilleri) haritalanmalı ve bu yapıların olduğu bölgeler imara açılmamalıdır.  

Jeolojik özellikler başlığı altında da belirtildiği gibi Konya’da bulunan manyezit, 
asbest, kum, kil, çakıl, kırma taş, mermer ve traverten yatakları bulunamaktadır. Özellikle 
geçmişte yerleşim alanının dışında olsa da günümüzde yerleşim alanının içinde kalan çimento 
fabrikasının en temel hammaddesi olan killi kirfeçtaşı, marn ve tras alanları imara açılmıştır. 
Bu konudaki bir diğer örnek te Meram’daki krom-manyesit fabrikası olup Türkiye’nin en 
önemli manyezit yataklarının bir bölümü imar alanı içinde kalmıştır. Selçuklu ilçesi Yazır 
Mahallesi civarında jeolojik olarak önemli olan neptüniyen daykların görülebildiği eski taş 
ocakları bölgesi de biri dışında imar alanı içindedir. Kentin hemen içinde Sille ve Erenkaya 
civarındaki tüflerde peribacası görünümlü farklı aşındırma şekilleri de korunması gereken jeo-
sit alanlarıdır. 

Sonuç Ve Öneriler  

Yerküre mevcut bilgilere göre yaşam bulunan tek gezegendir. Bu gezegenin bütün 
kaynakları sınırlıdır ve gelecek nesiller de aynı küre üzerinde yaşayacaklardır. Bu nedenle 
bütün kaynaklarıyla birlikte arazi, enerji ve su kaynaklarının, gelecek nesillerin de en az bizim 
kadar bu imkânlardan faydalanabilmelerini sağlayacak şekilde planlı olarak kullanılmasını 
sağlamak, sorumluluk bilincine sahip her insanın başlıca görevi olmalıdır. 
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Đmar planına esas jeolojik ve jeotenik etütlerle binalar için zemin etütlerinin 
yap(tır)ılması yasal bir zorunluluktur. Ancak bu yasal zorunluluğa rağmen halen yeterince 
önem verilmemektedir.  

Ülkemiz jeolojik yapısı ve konumu nedeniyle kaynağı doğal olan deprem, heyelan, 
taşkın, zemim çökmesi vb bir çok afete maruz kalmaktadır. Bu doğal olayların önlenmesi 
mümkün olmasa da afete dönüşmesi önlenebilir. Afet etkilerinin azaltılması için hazırlanan 
yasa ve yönetmeliklerde belirtilen araştırmaların yeterli olmayacağı bilinmekle birlikte, 
uygulamada bu verilerin dahi değerlendirmeye alınmadığı bilinmektedir. Deprem 
yönetmeliğinde bir takım zemin sınıflamaları bulunmasına ve bunlara ilişkin hesap yöntemleri 
verilmesine rağmen uygulamada zemin şartları yeterince bilinmediği için, hesaplarda hangi 
zemin şartının dikkate alacağı belirsizdir. Bu nedenle belirlenen güvenlik katsayıları tamamen 
afaki kalmaktadır. Bunu denetleyecek olan kurumlarda bölgeye ilişkin belirli kriterlerin 
olmaması, denetim mekanizmasını da aksatmaktadır.  

Yerleşim alanlarında ise bölge ve kent planlarında belirlene uygun alanlarda yapıl 
temellerinin oturacağı zeminin ayrıntılı etütlerinin yapılması hem inşa edilecek yapı hem de 
insan hayatının güvenliği için kaçınılmaz zorunluluktur. 

Konya’da 2004 yılından itibaren başlatılan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik 
etütler tamamlanmış olup yerleşime uygunluk değerlendirmeleri yapılmıştır.  

2008 yılından itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde zemin etütleri 
ciddi bir şekilde yapılmakta ve denetlenmektedir.  

Günümüzde jeolojinin önemi, ne yazık ki, jeolojik nedenlerle oluşan, deprem, taşkın, 
heyelan sonucu gelişen göçme ve yıkılma gibi olaylardan ve bunların neden olduğu can ve 
mal kayıplarından sonra akla gelmekte ve çok kısa bir süre sonra da yeniden unutulmaktadır.  

Pek çok inşaat projesinde ve genelde kent planlamasında, jeolojik çevrenin sınırlayıcı 
etkilerinin yeterince düşünülüp değerlendirilmemiş ve gerekli önlemlerin zamanında 
alınmamış olması sebebiyle kentlerde sağlıksız yapılaşma gerçekleşmekte ve ortaya çıkan 
sosyal ve teknik alt yapı sorunları yerel yönetimlerin en büyük problemi olmaktadır.  

Bölgesel ve kentsel arazi kullanımı planlanırken jeoloji bilimi ve pratiği ile ilişki 
içinde bulunmak, aynı zamanda insanlık için zararlı olan doğal afetlerin can ve mal üzerindeki 
tehditlerini mümkün olduğunca azaltılmasını sağlayacaktır.  

Jeoloji mühendisliğinin uyarılarından merkezi yönetimler ve yerel yönetimlerin 
yararlanmaları gerekmektedir. Jeologlar kadar, plancılar, mühendisler, mimarlar ve tüm yerel 
yönetimler ve toplum bu işbirliğinden kazançlı çıkacaktır. Böyle bir ilke içinde öngörülen bir 
kentsel gelişme, yerleşim, ulaşım ve sanayileşme ile doğal çevre arasında sürekli bir denge 
sağlanabilir. 
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