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ŞİRKET PROFİLİ

2001 yılında Zemar Zemin Araş rma Ltd. Ş . adı al nda hizmet vermeye başlayan firmamız
bugün GeoDestek Zemar Ltd. Ş olarak yur çi ve yurtdışında mühendislik yapılarının
tasarımı ve inşaasında ih yaç duyulan “zemin araş rmaları, arazi ve laboratuvar
deneyleri, ölçüm sistemleri (monitoring), tasarım, danışmanlık ve kontrolluk, sayısal
modelleme ve yazılım”, konularında hizmet vermeye devam etmektedir.
GeoDestek Ltd. Ş . projeye özel mühendislik sorunlarına en yeni teknolojileri kullanarak
güvenli ve ekonomik çözümler üretmeyi taahhüt eder. İnşaat sektöründe hata maliye nin
çok yüksek olduğunun farkında olarak projenin her aşamasında “en doğruya ulaşmayı”
amaçlar.
Bu hedefler GeoDestek Ltd. Ş . proje hizmetlerinin ince detaylarına yansır. Çalışmalarının
TSE, BS ve ASTM standartlarına uygun yapımında uzmanlaşmış olan GeoDestek Ltd.
Ş . çalışanları en uygun mühendislik çözümlerini üretmede başlangıç noktasının, proje
ortaklarının ih yaçlarının belirlenmesi olduğuna inanır. Bu doğrultuda mühendislerimiz
projenin her aşamasında hizmet verdikleri kişi ve kuruluşlarla sürekli ile şim halinde olup,
etkili ekip çalışmasını benimser. GeoDestek Ltd. Ş . çalışanları üretecekleri işin kalitesini
tanımlanan standartların üzerine çıkartmak için gereken “ekstra emekten” sakınmazlar.

GEO-Mühendislik projeleri için:
• DOĞRU
• ETKİN
• SİNERJİK
• TEKNOLOJİK
• EKONOMİK
• KALICI
çözümler üretmeyi taahhüt eder.
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ZEMİN ARAŞTIRMALARI
GeoDestek Zemar Zemin Araş rma çalışanları zemin arazi çalışmalarının ulusal ve uluslararası
standartlara (TSE, DIN; BS ve ASTM) uygun olarak yapılmasında uzmanlaşmış r. Kurulduğu günden bugüne
faaliyet alanlarını ve makine parkını genişleten GeoDestek Ltd. Ş .’nin makina parkı Vertek/Hogentogler,
Mobile Drill B53, Acker Mark III Hillbilly, Atlas Copco Craelius sondaj ekipmanlarından oluşur. Tecrübeli arazi
mühendisleri ve sondörleri üretecekleri verinin kalitesinin tanımlanan standartların üzerinde olabilmesi için
gereken “ekstra emekten” kaçınmazlar. Güvenilir ve yüksek teknolojik ekipmanlar ile tecrübeli ve emeğini
esirgemeyen uzmanların birlikteliğinin başarılı sonucu arazi etüt calışmalarımızda elde edilen verinin kalitesi, bu
verilerin değerlendirilmesi ve mühendislik sorunlarına çözüm önerilerimize yansır.
GeoDestek Ltd. Ş . geniş yelpazeyi kapsayan geoteknik zemin araş rmalarda en doğru (güvenli ve ekonomik)
mühendislik uygulamalarını sunmaya devam etmektedir:
• Mühendislik jeolojisi
• Karada sığ ve derin saha araş rmaları uygulamaları
• SPT (Standart Penetrasyon Deneyi)
• Boşluk suyu basıncı sönümlenmesi ve sismik hız
deneylerini de içeren konik sondalama deneyi (CPT)
• Arazi veyn ve presiyometre deneyleri
• Örselenmemiş numune alımı ve karotlu sondaj
• İnklinometre uygulamaları
• Jeofizik araş rmalar
• Kazık yükleme deneyi
• Plaka yükleme deneyi
• Mini kazık üre mi
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Makine ve Ekipman

ZEMİN ARAŞTIRMALARI

• Mobile Drill B53 Sondaj Makinesi (Kamyona Monteli, 1 Adet)
• Acker Mark III Hillbily Sondaj Makinesi (Kamyona Monteli, 4
Adet)
• Atlas Copco Craelius D750 Sondaj Makinesi (Kamyona Monteli, 1
Adet)
• Soiltek St2.5 MiniKazık-Ankraj-Derin Sondaj Ekipmanı (Paletli)
• TSM 750 Sondaj Makinesi (Paletli)
• Vertek/Hogentogler Sismik CPT (SCPT-U) ve CPT-U (Boşluk Suyu
Basıncı Ölçümlü) Kabiliyetli Tam Otoma k CPT Ekipmanı
• Soil Instruments D11588 (50 m) ve ITM Soil (100 m) çi eksenli
inklinometreler
• Apageo Menard Presiyometre
• Şerit Ekstansometreler
• Çubuk Ekstansometreler
• Basınç Hücreleri
• Enjeksiyon Mikseri ve Pompası
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LABORATUVAR DENEYLERİ
GeoDestek Zemar, zeminlerin sınıflandırma ve mühendislik parametrelerini belirlemek için yapılan tüm
standart deney hizmetlerini yürütmektedir. Deneyler ve raporlama evreleri ulusal ve uluslararası standartlara
uygun olarak gerçekleş rilmekte ve sonuçların mühendislik problemlerinin çözümüne yansı lmasında mümkün
olan azami özen gösterilmektedir.
Geodestek Ltd. Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara ndan onaylı
olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Ekibimiz bunun yanısıra, ayrıcalıklı iş ortaklarıyla birlikte zemin ve
yer al suyu numunelerine uygun kimyasal deneylerin belirlenmesi ve uygulanması konusunda çözüm
sunmaktadır. Gerçekleş rdiğimiz tüm zemin ve kaya deneylerinin listesi için lü en bizimle ir bata geçiniz.

SINIFLANDIRMA DENEYLERİ
• Görsel zemin sınıflandırması
• A erberg Limitleri
• Özgül Ağırlık
• Birim Hacim Ağırlık
• Boşluk Oranı
• Su muhtevası
• Elek analizi
• Hidrometre Analizi
MÜHENDİSLİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
• Zemin Numunesinde Serbest Basınç Deneyi
• Kaya Numunesinde Serbest Basınç Deneyi
• Kayada Nokta Yükü Dayanım İndeksi Tayini
• Üç Eksenli Deneyi (UU, CU ve CD)
• Odeometre Deneyi
• Serbest Şişme ve Şişme Basıncı Tayini
• Direkt Kesme
• Veyn Kesme
• Permeabilite Deneyi
• Proktor Tes (Standard ve modifiye), CBR Deneyi
• Kaya Üç Eksenli ve Elas site Parametrelerinin Tayini
• Kum Konisi İle Saha Yoğunluk Tayini Deneyleri
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TASARIM ve DANIŞMANLIK
GeoDestek, mühendislik yapılarının tasarımı ve inşasında ih yaç duyulan geoteknik mühendisliği alanında
tasarım ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
GeoDestek geoteknik mühendisliği alanında en doğru (güvenli ve ekonomik) mühendislik çözümlerini üretmeye
devam etmektedir. Bu slogandan hareketle, ekibimiz bünyesinde yapılan tasarım ve mühendislik işlerinin listesi
aşağıda sunulmaktadır:

TASARIM
• Derin Temel Sistemlerinin Sayısal Analizi ve Tasarımı
• Toprak ve Beton Barajların Sayısal Modellemesi ve Tasarımı
• İs nat Yapılarının Sayısal Modellenmesi ve Tasarımı
• Tünel ve Şa ların Sayısal Modellenmesi ve Tasarımı
• Heyelan ve Şev Stabilitesi Problemlerinin Belirlenmesi ve
İyileş rme Çözümlerinin Geliş rilmesi
• Zemin İyileş rme Çözümlerinin Tasarımı
• Temel Sistemlerinin Tasarımı ve Deformasyon Problemlerinin
Tayini, Çözüm Geliş rilmesi
• A k Barajlarının Stabilite Analizi
• Kıyı Yapılarının Geoteknik Tasarımı
• Zemin-Yapı Etkileşim Problemlerinin Sonlu Elemanlar / Sonlu
Farklar Yöntemleriyle Sta k-Dinamik Analizi
• Geoteknik Deprem Mühendisliği Problemleri
• Sismik Tehlike ve Risk Belirlemesi
DANIŞMANLIK
• Proje Müşavirlik ve Saha Kalite Kontrol Hizmetleri
• Kazık Yükleme Deneyi Kontrol Hizmetleri
• Taş Kolon Yükleme Deneyi Kontrol Hizmetleri
• Jet Enjeksiyon Kolonu Yükleme Deneyi Kontrol Hizmetleri
• Kazık Yükleme Deneyi Kontrol Hizmetleri
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SAHA İZLEME ve KALİTE KONTROL HİZMETLERİ
GeoDestek, kuruluşundan bu yana geçen sürede kazandığı birikimle tasarıma ait parametreleri belirlemek
amacıyla arazide ih yaç duyulabilecek birçok test düzeneğini planlama, etkinleş rme ve sentezleme yeteneğine
sahip olmuştur. Yüzeysel ve derin temellerin tasarımı, iksa sistemleri, şev stabilitesi problemleri gibi geniş bir
yelpazedeki geomekanik problemlerinin çözümüne hitap eden arazi deney ve izleme operasyonları için i nalı
planlama, veri elde etme ve yorumlama ih yaçlarını karşılayabilme iddiasıyla faaliyet gösteren GeoDestek,
şimdiye kadar aşağıda listelenen deneylerin kullanımının dahil olduğu birçok projede çözüm üretebilmenin
gururunu yaşamaktadır.
SAHA ÖLÇÜM/İZLEME SİSTEMLERİ
• Inklinometre
• Çubuk Ekstansometre
• Toprak/Kaya Basınç Hücreleri
• Şerit Ekstansometre
• Plaka Yükleme Deneyleri
• Presiyometre Deneyleri

YAZILIM ve EĞİTİM
GeoDestek, Rocscience Inc. yazılımlarının Türkiye’deki ilk ve tek resmi distribütörü olmanın gururunu
taşımaktadır. Ekibimiz, Türkiye’deki geo-mühendislik camiasına katkıda bulunmak için taşıdığı üst seviye
mo vasyonu bugüne kadar ulusal ölçekte düzenlediği sayısal çözümleme odaklı çalıştaylara yansıtmış r.
Rocscience Inc. ve Geodestek aynı zamanda Rocscience ürün ailesine geoteknik deprem mühendisliği
problemlerini çözümleyebilmek için gerekli kabiliyetlerin kazandırılmasının hedeflendiği yeni yazılımların
geliş rilmesinde ortak çaba ortaya koymaktadırlar.
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ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Geodestek, mevcut teknolojiyi etkin olarak kullanmakla beraber geoteknik mühendislik uygulamalarının daha verimli,
güvenli ve hassas şekilde gerçekleş rilmesine olanak tanıyacak teknolojinin geliş rilmesi için AR-GE çalışmalarını da
sürdürmektedir. Bu çalışmaların daha sistema k olarak sürdürülmesi için GeoDestek 2012 yılının başından i baren Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent bünyesinde kurulan ofisiyle faaliyet yelpazesini genişletmiş r. GeoDestek tara ndan
sürdürülen AR-GE çalışmaları temel olarak ölçüm sistemleri, özel amaçlı kullanılacak, inova f yönü ağır basan
laboratuvar deney ekipmanları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı olasılık sismik tehlike ve risk değerlendirmesinin
yapılabilmesine yönelik yöntem ve yazılım bileşenlerinin geliş rilmesini içermektedir.

•Şerit Ekstansometre
GeoDestek, yapıların gerek tasarım gerekse de performans takibi aşamalarında kullanılmak üzere arazi ölçüm
sistemleri geliş rmektedir. Arazi ölçümleri, yapıların gerek planlama ve tasarım, gerekse inşaatlarından sonra
performanslarının takibi için hem ekonomi hem de güvenlik anlamında çok kıymetli veriler sağlamaktadır. Gerek
bu faydaları gerekse de yerli üre min ih yacı karşılayamıyor olması sebebiyle, GeoDestek ekibinin konu hakkındaki
tecrübe ve uzmanlığı doğrultusunda başlayan bu proje kapsamında üre mine başlanan ilk ekipman, tünel
duvarlarındaki yakınsamanın görüntülenmesi, yeral kazıları sırasında meydana deformasyonların ölçümü ve
is nat duvarları, köprü mesnetleri ve benzeri betonarme yapıların deplasmanlarının takibi gibi seçilen referans nokta
çi leri arası hassas mesafe ölçümü amacıyla geliş rilen şeritmetre (tape extensometer) olmuştur. İlk proto plerin test
kullanımı ise Ankara ve İzmir Metro Projeleri kapsamında başarıyla tamamlanmış r.
• Tekrarlı Eksenel Yüklemeli Burulmalı Kesme Deney Düzeneği
GeoDestek, standart laboratuvar deney sistemlerinin seri üre minden ziyade özel amaçlı kullanılacak, inova f yönü
ağır basan ekipmanların geliş rilmesi üzerinde durmaktadır. Bu kapsamda başla lan tekrarlı burulmalı kesme deney
sistemi projesi, yapı temel zeminlerinin maruz kalacağı yük koşullarının modellenmesi ve dinamik zemin davranışının
araş rılması amacıyla geliş rilmiş r. Bu deney sistemi deprem yüklerini modellemek üzere 2 boyu a tekrarlı yükleme yapabilen, üçüncü boyu a ise gerilme kontrolü ile zemin rijitliğini kontrol eden bir düzeneğe sahip r. Deney
düzeneğinin proto pinin test kullanımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Zemin Mekaniği
Laboratuvarı’nda başarıyla gerçekleş rilmiş r.
•RocScience Ticari Yazılımı İçin Dinamik Modülün Geliş rilmesi
Günümüz geoteknik mühendislik uygulamaları tasarım ve değerlendirme aşamalarında sayısal modeller yaygın
olarak kullanılmaktadır; fakat mevcut yöntemlerin dinamik yükleme koşulları al nda (deprem yükleri gibi) aynı
etkinlikte çalışmadıkları bilinmektedir. Öte yandan dinamik analizler, çok sayıda önemli ve kri k projenin ayrılmaz
bir parçası olarak görülmektedir. Bu analizlerin, günümüz geoteknik deprem mühendisliğinin ulaş ğı bilgi birikimine
uygun şekilde yapılmasına olanak tanıyacak ve RocScience cari yazılımları ile de uyumlu çalışacak bir dinamik modül
geliş rilmesi projesine devam edilmektedir.
•CBS Tabanlı Sismik Zemin Tehlike ve Risk Değerlendirmesi Yazılımı
Sismik tehlike ve risk analizleri özellikle sigorta şirketleri tara ndan mevcut yapı stoklarının deprem sonrası hasar
görebilirliğini ve bununla ortan lı olarak risk primini sorgulamak için kullandıkları etkin bir yöntemdir. Risk analizleri kapsamında, ilk olarak seçilen saha için değişik aşılma olasılıklarına karşılık gelen (örneğin: konvansiyonel bina
türü yapılar için 50 yılda %10; baraj türü daha kri k yapılar için 50 yılda %2, vb.) deprem sarsın şiddet ve frekans
parametreleri (diğer ifadesi ile sismik tehlike) belirlenir. Bu parametreler esas alınarak sözkonusu yapının ömrü içinde
ne boyu a hasar göreceği belirlenerek sismik tehlikenin, sismik riske dönüştürülmesi ve sonrasında ise ekonomik ve
can kayıplarının hesaplanabilmesi mümkün olabilecek r. Her ne kadar, bu amaçlarla kullanılan başka cari yazılımlar
mevcutsa da, GeoDestek Zemar bünyesinde geliş rilen yeni yazılım gerek fay kırılımın 3 boyutlu simulasyonunu yapabilmesi gerekse de doğrusal olmayan efek f gerilme temelli zemin davranışını sıvılaşma davranışını da içine alacak
şekilde modelleyebilir olması sebebi ile teknik üstünlüklere sahip r. Söz konusu yazılımın daha kullanıcı dostu hale
ge recek arayüzlerinin geliş rilmesi çalışmaları ise halen devam etmektedir.
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SEÇİLMİŞ PROJELER
ENERJİ VE ULAŞIM ALTYAPILARI
• Karabiga 2x660 MWa Gücündeki Termik Santral Projesi, Çanakkale, Türkiye
• Dişbudak Kül Barajı Projesi, Çanakkale, Türkiye
• Efeler Jeotermal Elektrik Santrali Projesi, Germencik, Aydın, Türkiye
• Ada 2x660MW Termik Santrali Projesi, Adana, Türkiye
• Marmaray Projesi, Zey nburnu - Halkalı Banliyö Ha

İyileş rme Projesi, İstanbul, Türkiye

• Ankara - İstanbul Hızlı Tren Projesi, Türkiye
• Ankara - Konya Hızlı Tren Projesi, Türkiye
• Ankara - Sivas Hızlı Tren Projesi, Türkiye
• Bağıştaş II Baraj ve HES Projesi, Erzincan, Türkiye
• Çe n Barajı ve HES Projesi, Siirt, Türkiye
• Şenbük Rüzgar Enerji Santrali Projesi, Hatay, Türkiye
• Kayseri Kuzey Geçişi Varyan İkmal İnşaa , Kayseri, Türkiye
• Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi, Bursa, Türkiye
• Ankara Metro Projesi, Söğütözü İstasyonu, Ankara, Türkiye
• Alparslan II Barajı, Türkiye
ÇOK AMAÇLI KULLANIM, KONUT ve OFİS KOMPLEKSLERİ
• “The First” Konut Projesi, Ankara, Türkiye
• Entepe Konut Projesi, Ankara, Türkiye
• Nida Kule Levent Projesi, Levent, İstanbul, Türkiye
• Nida Kule Ataşehir Projesi, Ataşehir, İstanbul, Türkiye
• Termavilla Termal Otel Projesi, Ilgın, Konya, Türkiye
• Bingazi Çok Amaçlı Kompleksi, Bingazi, Libya
• Ankara Mahall Çok Amaçlı Kompleks Projesi, Ankara, Türkiye
• Ankara NEC Sahası Zemin Araş rmaları, Ankara, Türkiye
• İncek Life Konut Projesi, Ankara, Türkiye
• Al n Oran Konut Projesi, Ankara, Türkiye
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ofis Kompleksi, Ankara, Türkiye
• Al ndağ Konut Projesi, İzmir, Türkiye
• Bornova Cadde Konut ve Alışveriş Kompleksi, İzmir, Türkiye
KAMU ALANLARI (SAĞLIK VE SPOR KOMPLEKSİ YATIRIMLARI)
• Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi, Etlik, Ankara, Türkiye
• Samsun - Tekkeköy 33.000 Kapasiteli Stadyum, Samsun, Türkiye
• Antalya Olimpik Arena, Antalya, Türkiye
MADENCİLİK ve SANAYİ TESİSLERİ
• 3. Soğuk Haddehane Projesi, Erdemir, Ereğli, Zonguldak, Türkiye
• Efemçukuru Al n Madeni Pasa Sahası Projesi, Menderes, İzmir, Türkiye
• ASELSAN Akyurt Tesisleri Mini-Kazık Üre mi, Ankara, Türkiye
• Hisarcık Açık Maden Sahası, ETİ Maden İşletmeleri, Türkiye
DİĞER PROJELER
• Antalya Şehri Mikrobölgeleme Çalışması, Antalya, Türkiye
• Parvan (DFIP) Bagram Hava Üssü Tutuk Evi Projesi, Afganistan
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PROJE ORTAKLARIMIZ
On yılı aşkın bir süredir mühendislik camiasına ulusal ve uluslararası ölçekte tamamladığımız yüzlerce proje ile hizmet etmekteyiz. Özel ve kamu sektöründen geniş bir yelpazeyi temsil eden ve sadece bir kısmını
listeleyebildiğimiz tüm çözüm ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
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MERKEZ OFİS

AR-GE OFİSİ

Adres: Kızılcaşar Mah. İncek Köy Sitesi 23 Nisan Cad.
No:28 İncek, Gölbaşı, Ankara - TÜRKİYE
Telefon: +(90) (312) 460 1399
Faks: +(90) (312) 460 1303
E-Posta: info@geodestek.com

Adres: ODTÜ Teknokent Kosgeb Teknoloji Geliş rme
Merkezi Binası No: 31/102
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara - TÜRKİYE
Telefon: +(90) (312) 210 1300/561
Faks: +(90) (312) 210 1309

39.82984, 32.726568

39.898654, 32.776207

