
Sondajcılığın alfabesini jeoloji bilgisi, dilini üç boyutlu 

düşünce sistemi, kitabını da delme yöntemi ve ekipman 

seçimi oluşturur. Bu kitabın okunup anlaşılması, ancak 

bu dil ve alfabenin iyi bilinmesi ile mümkündür. 
 

ÖNSÖZ 

 

Sondaj, her tür amaç için yeryüzünden yerin derinliklerine doğru kuyu açma işlerinin tümüdür. Daha geniş 

anlamıyla yeraltında bulunan jeolojik formasyonlar ve yeraltı zenginlikleri hakkında bilgi toplamak ve 

işletmelerde üretime geçmek amacıyla küçük çaplı kuyu açmak için yapılan işleme sondaj denir. Çeşitli sondaj 

türleri bulunmaktadır. Bu sondaj türlerinden belki de en önemlisi, karotlu sondajlardır.  

 

Karotlu sondaj tekniği, inşaat sektöründe son derece yaygın kullanım alanına sahiptir. Baraj, karayolu, 

demiryolu, havaalanı, liman etüt ve inşaatlarında kullanıldığı gibi bina inşaatlarının projelendirilmesi için son 

derece önemli olan mühendislik parametrelerinin elde edilmesinde de karotlu sondajlara başvurulmaktadır. 

Karotlu sondajlar, inşaat sektöründe çok geniş bir uygulama alanına sahip olsa da, ana kullanım alanı maden 

arama ve işletmeciliğidir. Metalik maden, endüstriyel hammadde ve kömür sahalarının bulunması, rezervlerinin 

belirlenmesi ve işletilebilirliğinin saptanması için kesin olarak karotlu sondaj yapılmasına gereksinim vardır. 

Bugün işletilmekte olan bütün önemli maden yatakları, karotlu sondajlar yapılarak ve bu çalışmaların 

değerlendirilmesi sonucunda işletmeye alınmıştır. 

 

Karotlu sondajlar, diğer yeraltı araştırma yöntemlerine göre pahalı ve zaman alıcıdır. Ancak, maden 

yataklarından ve geçilen kaya birimlerinden elde edilen örneklerin tam ve kesin olarak temsili örnek özelliğine 

sahip olması nedeniyle karotlu sondajların hem bilimsel hem de ekonomik amaçlı çalışmalarda önemi her geçen 

gün artmaktadır. Ülkemizde son yıllarda gerek MTA gerek TPIC gerekse özel sektör tarafından milyon metre 

dolaylarında karotlu sondajlar yapılmış / yapılmaktadır. Bu duruma paralel olarak kalifiye wire-line karotlu 

sondaj personelinin yetişmesi / yetiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Kalifiye personelin yetişmesinde, en önemli 

etkenlerden birisi kaynak kitapların varlığıdır. Hidrolik paletli makinalarla yapılan wire-line karotlu sondaj 

tekniğini esas alan yabancı dilde yayınlanmış herhangi bir eser bulunmamaktadır. Ya da konu üzerine 

yayınlanmış olanlar güncel değildir. Bu nedenle, bu kitapla özellikle konu hakkındaki Türkçe kaynak sıkıntısını 

bir ölçüde de olsa gidermek amaçlanmıştır. Kitabın diğer bir amacı ise, mesleğe yeni atılacak mühendis ve 

sondörlerin geçmiş deneyimlerden faydalanabilmelerini sağlamaktır. Kitabın, bilgilerini tazelemek isteyen 

profesyonel mühendislere de faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

 

Kitap hazırlanırken teorik bakış açısı ve yaklaşımlardan olabildiğince uzak durulmaya çalışılmış, uygulamada 

kullanılan ve karşılaşılabilecek yöntemler üzerine yoğunlaşılmıştır. Ayrıca, anlaşılabilirliği artırmak amacıyla 

basit ve kısa cümleler kurulmaya özen gösterilmiştir.  

 

Kitapta bazı eksik ve hataların olması muhtemeldir. Mesleki gelişmelere bağlı olarak kitabın sürekli 

güncellenmesi amaçlanmaktadır. Kitabın, konu ile ilgili Türkçe kaynak sıkıntısını bir ölçüde de olsa 

gidereceğini umut ederek okuyucuların öneri ve eleştirilerinin, kitabın bundan sonraki baskılarının kalitesini 

arttıracağı düşünülmektedir. Bu kitap, temel bir başvuru kaynağı olarak mühendisler, sondaj teknikerleri ve 

sondörler tarafından kullanılması durumunda amacına ulaşmış olacaktır. 
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