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Heyelan Araştırmaları 

Zemin Sıvılaşma Analizleri 

Maden Arama Etüt Hizmetleri 

Jeotermal Faaliyetlere İlişkin Mühendislik Etüt Hizmetleri 

Hidrojeolojik Etüt Hizmetleri 

HES / GES/ RES Mühendislik Etüt Hizmetleri 

Firmamız jeofizik, jeolojik ve jeoteknik mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Ülke        

genelinde, gerçek ve tüzel kişilere, belediyelere, çeşitli kurum ve kuruluşlara           

hizmetler vermekteyiz. Başlıca hizmetlerimiz: 



Mevcut veya olası yerleşim alanlarında afet zararlarının azaltılması ve afete duyarlı 

planlamanın etkin hale getirilmesi için İmar Mevzuatı ’nda tanımlı planların                   

hazırlanmasından önce, plan ölçeğiyle uyumlu nitelikte, Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt 

ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları’nın hazırlanması ve sonuçlarının ilgili idarelerce plan 

kararlarına yansıtılması gerekmektedir. Firmamız karayolu, demiryolu, tünel, köprü,   

viyadük, heyelan, HES tesisleri, arıtma tesisleri gibi yapıların altyapı ve bina temellerinin 

projelendirilmesi sürecinde  jeofizik, jeolojik ve jeoteknik etüt hizmetleri vermektedir. 

İmar Planına Esas Hizmetler ve Mikrobölgeleme 

Yeraltı katmanlarının lokasyonlarını, hangi tür jeolojik yapılardan oluştuklarını, hangi  

derinlikte ve kalınlıkta olduklarını, kayaçların yoğunluğunu, katmanların sismik hızlarını, 

elektriğe karşı özdirençlerini ve ortamlar arası ivmelerini, yeraltı suyu derinliğini ve  

deprem esnasındaki duruşları tespit amacıyla yapılan analize zemin etüdü denir. O    

bölgede yapılan sondajlar ile çeşitli derinliklerden örnekler alınarak kayaç tipleri tespit 

edilerek, zeminin sertliği, su ile etkileşime girildiğinde verdikleri tepkiler, yeraltı suyu 

bulunup bulunmadığı öğrenilmektedir. Bu veriler ile alanın inşaata elverişli olup          

olmadığı belirlenmektedir. Firmamız zemin etüt çalışmaları yapmaktadır. 

Zemin Etütleri 



Yeraltı Suyu Aramaları 

Bir arazide yeraltı suyuna ulaşılmasında en etkili yöntemler jeofizik yöntemlerdir.        

Jeofizik ölçümler ile yeraltı suyunun lokasyonu, sınırları ve derinliği hızlı bir şekilde     

belirlenebilir. Böylece arazide bulunan suyu yeryüzüne çıkarmak için hangi noktalara 

fiziksel sondaj yapılması gerektiği belirlenir. Bu şekilde hem zamandan hem de maddi 

açıdan kazanç sağlanmış olunur. Firmamız yeraltı su arama hizmetleri sunmaktadır. 

Heyelan Araştırmaları 

Heyelan sahalarında uygulanan jeofizik yöntemlerle bir heyelanın; yeryüzünde         

gözlenemeyen sınırları, kayma yüzeyinin derinliği, heyelan bölgesindeki değişik        

malzemelerin dağılım düzeni, yeraltı suyunun durumu, filtrasyon akışının yönü ve hızı, 

temel kayanın derinlik, yapı ve bileşimi gibi özellikleri saptanabilmektedir. Firmamız  

heyelan araştırmaları yapmaktadır.  



Maden Aramaları 

 Maden aramalarında, jeofizik yöntemler kullanılarak elde edilen modeller hedefin    

geometrisi, konumu ve sınırları hakkında bilgi verir. Bu yöntemlerle, yakın yüzey      

araştırmalarından kabuk araştırmalarına kadar değişen çalışmalar yapılabilir. Aynı      

zamanda cm2 ’lik alanlardan yüzlerce km2 ’lik alanlara kadar hızlı bir şekilde yeraltı     

bilgisi sağlanabilir. Firmamız jeofizik yöntemler ile maden aramaları yapmaktadır.   

Geleneksel arkeolojik kazı çalışmalarında, belirlenen küçük alanlarda karelaj yaparak, 

mala ve fırça ile kazı yapılmaktadır. Bu tür çalışmalar, çok büyük insan gücü gerektiren, 

zaman ve maliyeti yüksek çalışmalardır. Kazı öncesi, kazılacak alanda toprak altındaki 

yapıların bilinmesi kazının başarısı için büyük önem taşımaktadır. Arkeolojik alanlarda 

yapılan Jeofizik çalışmalar, kazı çalışmalarının işgücü, zaman ve maliyetini önemli    

oranda düşürmektedir. Kazıların, daha planlı ve sistematik olarak yönlendirilmesini   

sağlamaktadır. Firmamız jeofizik yöntemler ile arkeolojik araştırmalar yapmaktadır. 

Arkeolojik Araştırmalar 



Bina, köprü, fabrika gibi yapılarının sağlamlığı veya projeye uygun imal edilip edilmediği, 

bu yapılara zarar vermeden, hızlı bir şekilde jeofizik yöntemlerle araştırılabilir. Yer radarı 

(GPR) yöntemi ile donatı, beton kalınlık, paspayı ve boşluk tespitleri, ultrasonik yöntem 

ile beton kalitesi, dayanımı ve kırık tespitleri, elektrik özdirenç yöntemi ile korozyon    

tespitleri  yapılabilmektedir. Firmamız yapı kalite hizmetleri sunmaktadır. 

Yapı Kalite Tespitleri 

 Zemin sondajı genel olarak zemine farklı çaplarda delik açma işlemidir. Zemin sondajı 

zemin etüt çalışmaları kapsamında araziden örselenmiş ve örselenmemiş örnekler     

almak ve arazi deneylerini gerçekleştirmek amacı ile yapılabileceği gibi sadece delgi 

maksadıyla da uygulanabilir.  Kaya ve toprak zeminlerde var olan doğal boşluklar ile bü-

yük yapılarda ve suni dolgularda oluşan ikincil boşlukları, basınç altında çeşitli sıvı       

karışımlarla doldurularak zeminin sağlamlaştırılması ve iyileştirilmesini amaçlayan    

sondajlara enjeksiyon sondajı adı verilir. Karışımların basınç altında basılma işlemine 

"enjeksiyon " denir. Firmamız zemin sondajları ve enjeksiyon çalışmaları yapmaktadır.  

Zemin Sondajları ve Enjeksiyon İşleri 



JEOFİZİK ETÜTLER 

Jeofizik Etütler kapsamında uyguladığımız yöntemler aşağıda listelenmiştir. 

 

Sismik Yöntemler 

 Sismik Kırılma Yöntemi 

 Sismik Yansıma Yöntemi 

 Sismik Tomografi 

 Masw – Remi Yöntemleri 

 Mikrotremör Yöntemi 

 Sismik Ultrasonik Yöntem 

 

Elektrik Yöntemler 

 Düşey Elektrik Sondajı (DES) Yöntemi  

 Çok Elektrotlu Elektrik Yöntem - Elektrik Tomografi (ERT) 

 Doğal Uçlaşma (SP) Yöntemi 

 Yapay Uçlaşma (IP) Yöntemi  

 

Yer Radarı (GPR) Yöntemi 

 Sığ – Orta Derin Çalışmalar 

 Yüksek Frekanslı Cihaz İle Yapı İncelemeleri 

 

Elektromanyetik Yöntemler 

 Manyetotellürik (MT) Yöntem 

 Audio Manyetotellürik (AMT) Yöntem 

 

Gravite Yöntemi 

Manyetik Yöntem 



Sismik Yöntemler 
 Sismik Kırılma ve Yansıma  

Sismik yöntemlerin esası elastik dalgaların yer içinde kırılma ve yansıma ilkelerine bağlıdır. Yüzeyde 

yapay bir kaynak vasıtasıyla oluşturulan deformasyondan (gerilme ve yamulma) dolayı oluşan boyuna 

(P-dalgaları) ve enine (S-dalgaları) dalgalar yer içinde elastik empedans değişimi olan yüzeylerde    

yansır, kırılır ve tekrar yüzeye dönerek alıcılarda zamanın fonksiyonu olarak kaydedilir. Kaydedilen bu 

varışlar amaca göre analiz edilerek yer içine ait boyuna ve enine dalga hızları ve bu hızlara bağlı olarak 

birçok mühendislik parametresi hesaplanarak, yeraltı geometrisi, tabakalanma durumu, arayüzey              

topoğrafyaları, kırıklı yapılar, litolojik değişim, zemin ve kaya kütlesine ait jeoteknik ve sökülebilirlik \ 

kazılabilirlik değerlendirmeleri yapılmaktadır.  

 Aktif Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analizi (MASW)  

Sismik kırılma ve/veya yansıma kayıtlarının yüzey dalgası (Rayleigh ve Loeve yüzey dalgaları)            

bileşenleri analiz edilerek yeraltının 1B, 2B ve 3B'lu S-dalgası hız-derinlik profilleri ve dağılımı           

haritalanabilmektedir.  



 Mikrotremör Yöntemi  

Mikrotremörler, zamansal olarak 1 saat ve uzaysal olarak 1-2 km çap içerisinde çok  küçük ve farklı    

kaynaklardan yayılan sürekli titreşimler olup, genlikleri 0.1 mikron ile 1 mikron,  periyotları ise 0.05 sn 

ve 2 sn arasında değişir. Bu titreşimlerin kaynağı yerkürenin belli bir eksende dönmesi, gelgit etkisi,  

jeotermal aktiviteler, yeraltındaki sismik aktiviteler, atmosfer etkileri, rüzgâr, trafik, endüstriyel          

aktiviteler ve diğer bazı insan kaynaklı etkiler olarak bilinmektedir. Mikrotremörler kullanılarak zemine 

ait, zeminin baskın periyodu, zemin büyütmesi, kesme dalgası hızı (Vs) ve yumuşak zeminlerin            

kalınlığının belirlenmesi mümkündür. Ayrıca, mikrotremör yönteminden elde edilen hakim titreşim   

frekans (veya periyot) değerleri ile girişim (rezonans) meydana gelip gelmeyeceği de araştırılmaktadır.  

Sismik Yöntemler 

 Sismik Ultrasonik Yöntem  

Ultrasonik yöntem bina, köprü, yol, tünel ve daha birçok yapının denetiminde uygulanmaktadır.       

Temel, köprü ve yol incelemelerinde, beton niteliğini bulmada (kırılma, burkulma, esneme, sıkışma 

direnci), beton kalite ve dayanımının tespitinde,  duvar içi çatlakları bulmada, kırıkları, boşlukları      

bulmada ve dinamik parametrelerin tespitinde kullanılmaktadır. 



Elektrik Yöntemler 

 Elektrik Özdirenç Yöntemi  

(Düşey Elektrik Sondajı (DES) Ve Çok Elektrotlu Elektrik Yöntem - Elektrik Tomografi (ERT) 

 Elektrik özdirenç yöntemi yere verilen akımın yer içinde yayılırken yer içi malzemelerinin elektrik akımına 

karşı direnç özelliklerine göre oluşan potansiyel farkın değişiminin ve dolayısıyla görünür özdirencin          

ölçülmesi esası üzerine geliştirilen yöntemdir. Elektrik özdirenç uygulamasında temel hedef yeraltı su       

seviyesinin ve su akış rejiminin belirlenmesi olmakla birlikte, kaya kütlelerinin ayrışma dereceleri hakkında 

oldukça güvenilir bilgi sağlamaktadır. Çünkü kaya kütleleri kırıklı, çatlaklı ve gözenekli yapıya sahip olabilir. 

Bununla birlikte, geçirimlilik, nemlilik, tuzluluk, arkeolojik kalıntıların, gömülü nesnelerin ve yeraltı           

boşlularının belirlenmesinde çok etkin ve yaygın kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca, sismik yöntemlerle        

karşılaştırma yapma açısından temel kaya derinliği ve topoğrafyası, yanal ve düşey yöndeki litolojik değişim, 

fay ve çatlak sistemleri gibi kırıklı yapılar tespitinde etkin olarak kullanılmaktadır. 



Elektrik Yöntemler 

 Doğal Uçlaşma (SP) Yöntemi  

 Bu yöntem, yapay akımlar kullanılmadan yerin doğal potansiyelinden yararlanarak, herhangi iki    

nokta arasındaki gerilim farkının ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Doğada, kaynak kullanmadan geri-

lim farkı oluşturacak, iklim değişimleri, topoğrafya, jeolojik koşullar ve benzeri bir çok neden vardır. 

Çok yağışlı veya çok kurak iklimlerde yer altı su seviyesinin değişimi, kayaçların farklı petrofiziksel 

özellikte bulunmaları SP değişimine neden olan başlıca faktörlerdir. Ayrıca metal su boruları, trafo 

merkezleri, tuzlu su dokanakları, kuyular, cüruf yığınları da küçük de olsa SP değişimlerine neden olur. 

SP yöntemi, yerin doğal potansiyelinin, belirli koşullar altında, en yüksek değerini sülfürlü maden   

yataklarında göstermesi nedeniyle bu tip yatakların aranmasında en çok kullanılan yöntemdir.  

 Yapay Uçlaşma (IP) Yöntemi  

Yapay uçlaşma yöntemi, yer altına gönderilen akımın aniden kesilmesinden sonra ölçülen gerilim   

farkının aynı anda sıfıra düşmemesi ve belli bir süre azalarak devam etmesine neden olan yerin IP       

etkisini inceler. IP etkisine neden olan yer altındaki fiziko-kimyasal tepkimelerin kaynağı, metalik    

mineral varlığında oluşan metalik polarizasyon ve kil minerallerinin varlığında oluşan zar                   

polarizasyonu olarak adlandırılır. Yer içindeki IP etkisine neden olan makroskobik ve mikroskobik 

olayların oluşum nedenlerinden dolayı, yapay uçlaşma yöntemi daha çok metalik maden yataklarının 

aranmasında kullanılır.  



Yer Radarı (GPR) Yöntemi 

 Sığ-Orta Derin Çalışmalar 

Yer radarı yöntemi, yüzeyin sığ derinliklerini araştırmak için kullanılan yüksek frekanslı                    

elektromanyetik dalgaları kullanan bir jeofizik yöntemdir. Yüzeye yakın kırık, çatlak, boşluk, gömülü 

nesneler bu yöntem ile oldukça hızlı bir şekilde tespit edilir. Yöntemin kullanımının kolay olması ve çok 

hızlı veri toplanabilmesi, veri toplama sırasında çalışma alanında herhangi bir tahribat oluşturmaması, 

santimetre düzeyinde yüksek çözünürlüklü iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) yer altı görüntülemenin 

yapılabilmesi bu yöntemin en önemli avantajlarıdır.   

 Yüksek Frekanslı Cihaz İle Yapı İncelemeleri 

Betonarme yapıların donatı, paspayı ve beton kalınlık tespitleri Yer Radarı (GPR) yöntemi ile             

yapılmaktadır. Yüksek frekanslı cihaz kullanılır. Cihazla yatay ve düşey yönde ölçümler alınarak donatı 

sayısı, yeri, paspayı, çap tespit edilebilir, profiller birleştirilerek 3 boyutlu görüntü elde edilebilir.  



Elektromanyetik Yöntemler 

 Manyetotellürik (MT) Yöntem 

Manyetotellürik (MT) yöntemde, doğal elektromanyetik alanın yer içerisinde yayılımının frekansa ve 

yer altı özdirenç dağılımına bağlı olma özelliğinden yararlanılır. Zamana karşı ölçülen elektrik ve 

manyetik alanlara veri-işlem tekniklerinin uygulanması ile frekans bölgesinde çeşitli MT nicelikleri 

türetilir ve ters-çözüm işlemi ile yer altı özdirenç dağılımını betimleyen bir model üretilir .Bu fiziksel 

model jeotermal sistem ve jeolojik yapılar ile ilişkilendirilerek, jeotermal aramalar açısından           

yorumlanır.  Derin yer altı bilgileri elde etmeye uygun olduğundan özellikle ısıtıcı kayaç rezervuar 

araştırmalarında kullanılır. Etki derinliği yaklaşık 150 km’dir. Yerden ilk 300 m’lik derinliklerde yüksek 

çözünürlüğe sahip değildir. Derin amaçlı çalışmalarda kullanılır.  

 Audio Manyetotellürik (AMT) Yöntem 

Uygun derinliklerdeki elektriksel iletkenlik değişimlerini incelemek için kullanılır. Özellikle jeotermal 

araştırmalarda bulunan iletken ortamdaki değişimler bu yöntem yardımıyla saptanır. Yöntemin yerin 

2-3 km altından bilgi sağlayabilme ve uygun derinlikler için özdirenç değişimlerini inceleme özelliği 

vardır.  

Gravite ve Manyetik Yöntemler 

 Gravite Yöntemi 

Yer kürenin çekim ivmesinin (g) ölçülmesi esasına dayanan bu yöntem ile yer altında farklı yoğunluk-

ta olan kayaçların haritalaması yapılır.  

 Manyetik Yöntem 

Dünyanın manyetik alanındaki değişimlerini inceleyen bu yöntemde, genellikle yer manyetik alan 

vektörünün toplam alan değeri (T) ölçülmektedir.  



TESPİT VE ANALİZLERİMİZ 

 Vs - Vs30 - Vp - To - Ak (sismik büyütme)  haritaları 

 Temel tipi tespiti 

 Litolojiyi haritalama  

 Bina periyodu belirleme 

 Temel araştırmalarında  ve yeraltı suyu aramalarında özdirenç haritası 

 Sismik (depremsellik) risk analizi 

 Sıvılaşma potansiyeli risk haritası 

 Yeraltı su tablasının haritalanması 

 Yeraltı akışkan akışları 

 Heyelan yeri değerlendirmesi 

 Kirlilik haritalaması 

 Temel kaya topoğrafyasını haritalama  

 Temel kaya altı yapının haritalanması 

 Kırık yöneliminin haritalanması (yüzeye yakın temel kaya) 

 Potansiyel zayıf zonları tanımlama 

 Yüzeye yakın karstik boşluklar, onların yanal uzanımı ve bozulmuş zemin 

 Hava dolu mağaralar/boşluklar ve tünellerin haritalanması  

 Su dolu boşluklar, tünellerin haritalanması 

 Sökülebilirlik tahmini 

 Temel sağlamlık çalışmaları 

 Baraj yeri sağlamlık çalışmaları 

 Örtülü kuyu muhafazalarının (metal), örtülü tank, boru hattı ve diğ. nesnelerin tespiti  

 Arkeolojik sitelerin haritalanması  

 Kaplama altındaki boşlukların aranması 

 Kırık yöneliminin belirlenmesi 

 Dolgu alanlarının haritalanması 

 Yerinde kayaç özelliklerinin belirlenmesi (hacim, kayma, Young modülü) 

 Kayaç özelliklerinin belirlenmesi (doygunluk, gözeneklik, geçirgenlik) 

 Yerinde kayaç yoğunluğunun belirlenmesi 

 Kayaç özelliklerinin belirlenmesi (dielektrik sabiti) 

 Görüntülü donatı, boru ve hasır tespiti 

 Beton dayanımı ve beton kalitesi tespiti 

 Donatı korozyon tespiti 



JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜTLER 

Firmamız karayolu, çevreyolu, otoyol, demiryolu, raylı sistemler, boru hatları, arıtma 

tesisleri, köprü, viyadük, tünel, altyapı ve bina temellerinin projelendirilmesi sürecinde 

jeolojik ve jeoteknik hizmetler vermektedir.  

Sondajlar 

 Yatay-Düşey ve Eğimli Sondaj Çalışmaları 

 Maden Sondajları 

 Derin Sondajlar 

 Deniz - Göl Sondajları 
 

Arazi Deneyleri 
 

Enjeksiyonlar 

 Tünel Enjeksiyonları ( Kontak- Konsolidasyon ) 

 Baraj- Gölet Enjeksiyonları  

 Alüvyon ve Taneli Zemin Enjeksiyonları 

 Derz Enjeksiyonları 
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