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5. ŞANTİYE ORGANİZASYONU VE İŞ GÜVENLİĞİ 

 

Genellikle, kuyu ve/veya sondaj alanının seçimi, hazırlanması ve uygunluğu sondajın 

başarısını ve verimini önemli ölçüde etkilemektedir. Boyutları sondajların iptal edilmesine 

kadar ulaşan sondaj problemleri, çok basit olan hususlardan ve/veya ihmallerden 

kaynaklanmaktadır. Sondaj mühendisinin ilk görevi; her türlü olasılığı göz önünde 

bulundurarak sondaj öncesi ve sırasında gerekli önlemleri önceden almaktır. 

 

Herhangi bir alanda, sondaj çalışmasına başlanılmadan önce bölgenin gezilmesi ve inceleme 

yapılması esastır. Bölgede, daha önceden açılmış olan kuyular varsa, bu kuyuların log ve 

karot numunelerinin incelenmesi yararlıdır. Yapılacak bu inceleme sonucunda; delinecek 

formasyonların özellikleri, karşılaşılmış olan sondaj güçlükleri, hangi tip ve özellikte 

ekipmanların kullanılacağını (matkap seçimi ve muhafaza borusu indirme derinlikleri vb. 

gibi) önceden saptamak mümkündür.  

 

Sahada ilk defa sondaj yapılacak ise, sahanın önceden incelenmesi uygun bir davranış 

olacaktır. Bu şekilde, ileride çıkabilecek pek çok problemin işin başlangıç aşamasında 

ortadan kaldırılması mümkün olabilir. 

 

Karotlu sondajlar, mutlaka bir sondaj programı çerçevesinde yürütülmelidir. Bu sondaj 

programında, 

1. Kuyu çapı ve derinliği, 

2. Kullanılacak takım çapı, 

3. Kuyuya muhafaza borusu indirilecek ise hangi derinliğe kadar indirileceği ve çapları,  

4. Kullanılacak matkap tipleri, 

5. Kullanılacak sondaj çamuru tipi ve özellikleri, 

6. Kuyuda hangi logların alınacağı, log alınacak seviyeler vb. gibi hususlar yer almalıdır.  

 

Karotlu sondajlar sırasında dikkat edilecek hususlar şunlardır; 

 

A. Sondaj alanı hazırlanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar 

 

1. İlk önce şantiye yerleşim yerinin seçilmesi gereklidir. Bu hususta, sondaj noktasına en 

yakın yerin seçilmesi büyük bir önem taşır. Sondör ve sondaj işçilerinin, uzak mesafelerden 
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(1.5 - 2 saat veya daha uzak) sondaj alanına gelip-gitmeleri hem zaman kaybına ve gereksiz 

masrafa hem de personelin yorulmasına neden olacaktır. 

 

2. Sondaj iş süresi ve bölgenin mevsim durumlarına göre, özellikle saha içi yolların sürekli 

işlerliği sağlanmalıdır. Örneğin, kuru dere yatakları ulaşım yolu olarak kullanılabilse de 

ileride yağmur yağması ve sel olması vb. durumlarda bu alanlar ulaşım amacıyla 

kullanılamayacaktır. 

 

3. Sondaj yerinin mümkün ise, sondajı talep eden kurum yetkilisi veya etüdü yapan 

mühendis ile birlikte incelenmesi yararlıdır. Böylece, iş güvenliği ve sondaj ekipmanlarının 

nakliyesi yönünden gerek görülmesi durumunda sondaj yerinin kaydırılması mümkün 

olabilir. 

 

4. Saha yakınındaki su kaynaklarının durumu incelenerek sondajda kullanılacak olan suyun 

sağlanabileceği kaynaklar araştırılır. Sondaj suyu ikmalinde sorun yaşanmaması için gerekli 

tedbirler alınmalıdır. 

 

5.  Özellikle yerleşim yerlerine yakın alanlarda yapılacak olan sondajlarda, kuyu yerinin 

altında kanalizasyon borusu, yeraltı su şebekesi, yeraltı kabloları gibi alt yapı tesislerinin 

bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Ayrıca, üzerinden yüksek gerilim hattı geçen sondaj 

noktalarının kule yüksekliği ve iş güvenliği koşulları düşünülerek kaydırılması 

gerekebileceği unutulmamalıdır. 

 

6. Sondaj yerinin jeomorfolojik ve topoğrafik özellikleri incelenerek, aşırı yağışlarda sel 

sularından veya heyelanlardan zarar görüp görmeyeceği araştırılmalı ve gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

 

7. Özellikle dağlık bölgelerde yapılacak olan sondajlarda, ulaşım yollarının sondaj 

makinasını taşıyan aracın makinayı sondaj lokasyonuna olabildiğince yakın mesafeye kadar 

nakil edebilecek özellikte olmasına dikkat edilmelidir (Şekil 5.1).  

 

8. Sondaj alanı genişliğinin yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Sondaj makinası kulesinin 

kurulmasında ve/veya kaldırılmasında herhangi bir problemle karşılaşılıp karşılaşılmayacağı 
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konusu üzerinde önemle durulmalıdır. Bu hususlar netleştirildikten sonra, sondaj alanının 

hazırlanmasına başlanmalıdır. 

 

 
 

Şekil 5.1. Karotlu bir sondaj makinasının sondaj lokasyona nakliye işlemi için hazırlanması 

 

B. Sondaj alanının hazırlanması sırasında dikkat edilecek hususlar  

 

1. Sondaja başlamadan önce zemin düzeltilmeli ve gerekli tesviyeler yapılmalıdır. 

 

2. Kullanılacak sondaj makinasının tipi ve özellikleri, sondaj derinliği ve türü (dik veya açılı 

oluşu) göz önünde bulundurularak sondaj makinasının nasıl kurulacağı (zemin üzerine, 

platforma veya taban betonu üzerine) planlanmalıdır. 

 

3. Sondaj makinası, platform ve/veya betonun altına sondaj çamurunun kaçmaması ve 

sondaj makinasının kuyudan takım çekerken gömülmemesi veya terazisinin bozulmaması 

için gerekli önlemler alınmalıdır. 

 

4. Sıcak iklime sahip bölgelerde yapılacak olan sondajlarda, makina betonu veya platform 

hazırlanırken makina motor radyatörünün mevsim rüzgarlarına açık olacak şekilde 

konumlandırılması gereklidir. Ayrıca, egsoz gazının motor tarafından emilmesine engel 

olunmalıdır. 
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5. Havuz hazırlanırken tripleks pompanın yerleştirilme konumu önemlidir. Hem pompa hem 

de göstergelerin söndörün rahatlıkla görebileceği şekilde olmasına dikkat edilmelidir. 

 

6. Zemin yüzeyi çamurlu veya kaygan ise, kum, çakıl ve stabilize malzeme dökülerek 

sağlam duruma getirilmelidir. 

 

7. Gerek duyulabilecek tahlisiye işlemleri düşünülerek, kuyu ağzının serbest çalışmaya 

(kriko konulması vb. gibi) uygun bir şekilde hazırlanması gereklidir. Bu durum, özellikle 

açılı sondajlarda önemlidir. 

 

8. Uyarı levhaları hazırlanmalı ve sondaj alanı şerit ile çevrilmelidir (Şekil 5.2). 

 

 
 

Şekil 5.2. Karotlu bir sondaj lokasyonunun görünümü  

 

C. Sondaj sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar 

 

1. İş güvenliği kıyafetlerinin (eldiven, baret, çelik burunlu bot, koruyucu gözlük, kulaklık 

vb.) sondaj alanında bulundurulması ve kullanılması sağlanmalıdır (Şekil 5.3). 
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Şekil 5.3. Karotlu sondaj çalışmalarında kullanılması gereken iş güvenliği kıyafetleri 
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2. Kullanılmayan veya daha sonra kullanılacak olan tij ve boruların, çaplarına göre ayrı ayrı 

sehpalar veya ağaç takozlar üzerine düzgün ve çalışmayı engellemeyecek şekilde dizilmiş 

olması gereklidir. 

 

3. Sondaj işleminde kullanıldıktan sonra, tekrar kullanılmayacak olan ekipmanlar çalışmaları 

engellemeyecek şekilde depolanmalı veya şantiye alanından merkeze gönderilmelidir. 

 

4. Yakıt ve yağ bidonlarının tehlike yaratmayacak şekilde yerleştirilmeleri gereklidir. 

 

5. Bentonit ve diğer kimyasal katkı maddeleri, yağmur ve sudan etkilenmeyecek şekilde 

depolanmalı ve korunmalıdır. 

 

6. Alınan karotlar, sandıklara kurallarına uygun olarak konulmalıdır. 

 

7. Sondaj ile ilgili kayıt ve dökümanlar sondaj alanında bulundurulmalı ve zamanında 

doldurulmalıdır. 

 

D. Sondaj bittikten sonra dikkat edilecek hususlar 

 

1. Sondaj programının durumuna göre, bir sonraki sondaj yeri hazırlanmalı veya bazı 

ekipmanlar yeni alana taşınmalıdır. 

 

2. Toplanma ve nakliyat, belirli bir plan çerçevesinde yapılmalıdır. 

 

3. Sondaj havuzları doldurulmalı ve arazide yapılan tahribat onarılmalıdır. 

 

5.1. SONDAJ MAKİNASI YERİNİN HAZIRLANMASI VE MONTAJI 

 

Sondaj makinası, çalışma esnasında oluşan sarsıntı nedeniyle yerinden oynamamalıdır. Tersi 

durumda, kuyu sapabilir. Matkap ve karotiyer aşınması artar ve sık sık takım sıkışmaları 

gerçekleşebilir. Bu sakıncaları önlemek için sondaj makinasının yere montaj edilmesi 

gereklidir (Şekil 5.4).  
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 Şekil 5.4. Paletli bir hidrolik sondaj makinasının tesviye edilmiş sondaj lokasyonuna monte edilmiş hali 
 

Sondaj makinasının yerleştirileceği yer, mümkün olduğu kadar düzeltilmelidir. Bunun için 

bir iş makinası ile önce engeller düzeltilir, iri kaya blokları atılır ve çukurlar doldurulur 

(Şekil 5.4). 

 

1. Makina sondaj noktasına getirilince, önceden hazırlanan ayak piston tahta takozları 

yerleştirilir. 

 

2. Kule dikilmeden önce kulenin hareketini engelleyecek ve tehlike oluşturacak cisimler 

olup olmadığı kontrol edilir. 

 

3. 4 adet ayak pistonu tahta takozlar üzerinde, zemine oturacak şekilde makine yükü ayak 

pistonlarına bindirilerek teraziye alınır (Şekil 5.4). 

 

4. Ana ve wire-line vinç halatları, teleskopik kulenin açılmasını engellemeyecek şekilde 

gevşetilir. 
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5. Makinayı sağlam bir şekilde yerleştirdikten sonra kule kaldırılır. Kule kaldırma işlemi, 

dik kuyularda 90 derece, açılı kuyularda istenilen eğim derecesidir.  

 

6. Kule teraziye alınır. 

 

7. Payandalar takılarak sabitlenir. 

 

8. Makina ile alt kule sabitleme ve terazi işlemlerinden sonra, alt kule içinde bulunan 

teleskopik kule yukarı yönde açılır (Şekil 5.5). Pim delik yuvaları karşılıklı geldiğinde 

sabitleme pimleri bu yuvalara takılır ve pimlerin kopilyeleri de takılarak iki kulenin 

sabitleme işlemi bitirilir. 

 

 
 

Şekil 5.5. Paletli hidrolik sondaj makinasının teleskopik kule özelliği 
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9. Son işlem olarak kule payandaları yerlerine takılarak sabitlenir. 

 

10. Çamur karıştırıcı ve tripleks pompa hidrolik bağlantıları yapılarak çalışır hale getirilir. 

 

11. Tripleks pompanın ilk çalıştırılması sırasında su doldurularak havasının alınması 

gereklidir. 

 

12. Kış mevsiminde, sondaj makinasının üzerinin (kule hariç) kapatılması (yarım çadır veya 

prefabrik yapılarla) bu mevsimde de sondaj yapılabilmesini olanaklı kılmaktadır (Şekil 5.6). 

 

 

 
 

Şekil 5.6. Kış şartlarında karotlu sondaj çalışması 
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5.2. SONDAJ EKİPMANLARININ YERLEŞTİRİLMESİ 

 

Verimli bir sondaj çalışmasının yapılabilmesi için sondaj ekipmanlarının ne şekilde 

yerleştirileceğinin önceden planlanması gereklidir. Bu şekilde, gerekli olan ekipmanı aramak 

ve bulduktan sonra temizlemek için geçecek zaman kaybı önlenmiş olur. Ayrıca, tij ve 

boruların birleştirilmesi ve çözülmesi için geçecek zaman minimuma indirilir. Temiz ve 

düzenli bir sondaj yeri, aynı zamanda da güvenlidir. 

 

Yeterli sayıda tij, sondaj makinası ve personelin çalışmasını engellemeyecek şekilde makina 

yakınındaki bir sehpa üzerine istif edilmelidir (Şekil 5.7). Bazı sondaj makinalarında 

otomatik tij alıcı bir düzenek bulunmaktadır. Bu düzenek sehpaya yerleştirilen tijleri 

sehpadan otomatik olarak almaktadır (Şekil 5.8).  

 

 
 

 
 

Şekil 5.7. Tij ve muhafaza borularının sondaj yerinde istif edilmesi 
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Şekil 5.8. Tij sehpasından otomatik tij alma düzeneği 

 

Muhafaza borusu, boru anahtarları vb. için ayrı sehpa veya tezgah kullanılmasında fayda 

vardır. Şantiyede uzun süreli kalınacak ise malzemeler (mazot, benzin, yağlar, tahlisiye 

ekipmanları, matkaplar vb.), bir depo veya konteynırda bulundurulmalıdır (Şekil 5.9). Karot 

sandıkları, parçalanmayacak ve yanmayacak şekilde depolanmalıdırlar. 
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Şekil 5.9. Şantiyedeki malzemeler (motorin, yağlar, tahlisiye ekipmanları, matkaplar vb.) depolandığı çadırlar, 

tij ve muhafa borularının şantiyede bulundurulma düzeni 

 

5.3. SONDAJ SUYU TEMİNİ 

 

Karotlu sondajlar yapılırken, yeterli miktarda temiz suyun sağlanması gereklidir. Bu su 

mevcut bir su borusundan, dere, göl veya havuzdan alınır. Diğer bir yol ise, suyun tanker ile 

sondaj alanına getirilmesidir.  
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Suyun nehir, göl veya ırmaktan alındığı yerlerde su kaynağının uygun bir uzaklıkta olması 

gereklidir ve su alınacak noktaya bir pompa konulmalıdır. Pompa, sağlam bir şekilde 

sabitlenmeli ve emme hortumu ucuna bir klepe konulmalıdır. Hortumun aşındırıcı bir 

yüzeye dayanması durumunda, hortumun üzerlenmemesi, delinmemesi ve parçalanmaması 

için bandajlanması gereklidir.  

 

Sondaj alanına getirilen su, tanklar içerisinde depolanmalıdır. Su kaynağının uzak ve kot 

farkının bir pompanın kaldıramayacağı kadar büyük olması durumunda, ek pompaların 

kullanılması gerekebilir. Sondaj kuyusundaki dolaşımı sağlamak için ayrı bir pompa 

kullanılmalıdır. Bu pompa üzerine bir basınç ölçme saati (manometre), sigorta ve tahliye 

vanası takılmalıdır.  

 

Su kaynaklarının sınırlı olduğu sondaj alanlarında, treylere konulmuş su tankları veya seyyar 

havuzlar kullanılmalıdır. Diğer bir yöntem, havuz kazılmasıdır. Kuyudan dönen su yeniden 

dolaştırılacak ise, bir veya iki adet havuz gerekebilir. Sondaj kuyusundan dönen sıvı, 

önceden hazırlanmış su kanalları içerisinden akar ve havuza dökülür. Sondaj sıvısı içerisinde 

asılı olarak bulunan kırıntılar bu havuzda çökelir. Böylece, kırıntılardan temizlenen sondaj 

sıvısı yeni dolaşım için hazır hale gelir. Havuz seviyeleri, suyun bir havuzdan diğerine doğal 

eğimle akabileceği şekilde düzenlenmelidir. Havuz ve/veya havuzların iyi bir şekilde 

tasarlanması, havuzdan taşmaları ve sızıntıları engelleyerek çalışma alanının sondaj 

sıvısından etkilenmesini önler (Şekil 5.10). 

 

Sondaj sıvısı olarak çamur kullanılması durumunda; çökeltme, karıştırma ekipmanları ve 

depolar gereklidir. Böyle durumlarda, sondaj makinası bir beton platform üzerine 

yerleştirilmelidir (Şekil 5.11). 

 

Denize yakın alanlarda çalışılırken, deniz suyu kullanmak mecburiyeti olabilir. Bu sular, 

yüksek derecede paslandırma özelliğine sahip olduğu için her vardiya sonunda ekipmanlar 

temiz su ile yıkanmalıdır. İkinci olarak, çamur veya diğer kimyasal katkı maddeleri 

kullanılıyor ise beklenmeyen kimyasal reaksiyonlar olabilir. Bu durumlar, mineralli sularla 

çalışılırken de ortaya çıkabilir.   
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Şekil 5.10. Karotlu sondaj çalışmaları için havuz sistemi 
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Şekil 5.11. Karotlu sondaj çalışmalarında havuzdan taşmaları ve sızıntıları engellemek için hazırlanan tabla 

betonu 

 

 

Yüzeysel su kaynaklarının sınırlı veya uzak olduğu ve yapılacak sondaj metrajının fazla 

olduğu sondaj alanlarında,  

 

1. ilk delinen karotlu kuyularda su olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu kuyu üzerinde 

veya yakınında bir su kuyusu açılarak bu kuyudan çekilen suyun karotlu sondaj 

çalışmalarında kullanılması sağlanabilir.  

 

2. Karotlu sondaj öncesi yapılacak hidrojeolojik etütlerle yeraltısuyu varlığının tespit 

edilmesi durumunda, yeraltısuyu varlığı tespit edilen noktada (larda) su kuyuları açılarak bu 

kuyudan (lardan) çekilen suyun karotlu sondaj çalışmalarında kullanılması sağlanabilir. Son 

yıllarda, havalı sondaj tekniği ile su kuyuları oldukça hızlı bir şekilde (bir hafta gibi) 

tamamlanmaktadır.  
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5.4. GENEL İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI 

 

Sondaj çalışmalarında, personelin hayatı söz konusu olduğu için güvenlik çok önemli bir 

konudur. Ayrıca, sondaj yerini güvenli kılan birçok özellik aynı zamanda sondaj 

çalışmasının en iyi bir şekilde tamamlanmasını ve iyi sonuçlar elde edilmesini de sağlar.  

  

Sondaj çalışmasında görev alan bütün personel, uygun koruyucu giyecekler, baret ve çizme 

ile donatılmalı ve her ekipte bir ilk yardım çantası bulunmalıdır. Çalışan personele örnek 

olmak amacıyla sondaj mühendisinin ve diğer teknik personelin bu koruyucu malzemeleri 

giymesi önemlidir. 

 

İşyeri ortamında çalışan için tehlike arz eden tozlu ve gazlı ortamlarda ortam havasını 

filtre ederek solunum yollarını korumak için kullanılan ekipmanlara solunum 

koruyucular denir. Sondaj çamuru hazırlayan personel, mutlaka toz maskesi kullanmalıdır 

(Şekil 5.12). 

 

  
 

Şekil 5.12. Sondaj çamuru hazırlayan personel takması gerekli olan toz maskesi 

 

Sondaj yerinde alınabilecek güvenlik tedbirleri şunlardır; 

 

1. Şantiye mahallinde yanıcı ot, ağaç bulundurulmamalı ve zemin düzeltilmelidir. 

 

2. Kısa borularla veya ağaç direklerle, arazinin topoğrafik yapısına göre şantiye sınırları 

belirlenmelidir. Etrafı direklerle çevrilen şantiyenin tel örgüyle veya naylon kuşaklarla 

çevrilmesi ve uyarı levhalarının yerleştirilmesi güvenlik açısından oldukça önemlidir. 
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3. Sondaj makinası, tijler ve diğer bütün ekipmanlar düzgün ve sağlam bir şekilde 

dizilmelidir. 

 

Sondaj sırasında alınacak tedbirler ise şunlardır; 

 

1. Sondaj makinası çalışırken karşısında durulmamalıdır. 

 

2. Tij vb. ekipmanlar, anahtarla tutulup morseti döndürmek suretiyle gevşetilmeye veya 

sıkılmaya çalışılmamalıdır. Tij, tij frenine tam olarak yerleştirildikten sonra morset yavaş bir 

şekilde döndürülmeli veya çift boru anahtarı kullanılarak tijler sökülmelidir. 

3. Elmaslı matkap veya diğer bir kesici ekipman altına parmaklar konulmamalıdır. Sondaj 

işçisi, karotiyer veya muhafaza borularını kaldırabilecek kadar güçlü değilse belirli 

uzunluktaki bir ip halat ekipmanlara bağlanmak suretiyle ekipmanların kaldırılmasında 

kullanılabilir. Böylece, ekipmanın daha büyük bir kuvvetle çekilmesi ve uygun biçimde bir 

kalas üzerine konulması sağlanır. 

 

4. Tij ekleme veya sökme işlemlerine başlanılmadan önce, morset dönüşünün 

durdurulduğundan emin olunmalıdır. 

 

5. Muhafaza boruları kuyudan çekilirken, ana vince fazla yüklenilmemelidir. Hidrolik 

şahmerdan veya kriko bu işlem için yeterli olabilir. 

 

Karotlu sondaj çalışmalarında en çok meydana gelen kazalar şunlardır (Şekil 5.13); 

 

1. Makinanın morseti veya ana vincine temas edilmesi sebebiyle kol kırılması 

 

2. Karotiyer veya muhafaza boruları kuyudan çekilirken, kesici uçlardan tutulması nedeniyle 

parmak kopmaları 

 

3. Subaşlığının düşmesi nedeniyle çene kırılmaları 

 

4. Subaşlığı sıkıştığında, hortum dönerken tutmaya çalışmak nedeniyle el bileği kırılmaları. 
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Şekil 5.13. Karotlu sondaj şantiyelerinde meydana gelen kazalar ve sebepleri (Heinz, 1985)   

 

 

Ertuş (2016) çalışmasında, karotlu maden arama sondajlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği 

konusu detaylı olarak incelenmiştir. 


