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ILISU BARAJI EKSEN YERĠ MÜHENDĠSLĠK JEOLOJĠSĠ VE GERMAV 

KĠLLĠ KĠREÇTAġLARININ BETON YÜZEY KAPLAMASI ALTINDA 

KULLANILABĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI 

ÖZET 

Yapımı Nurol-Cengiz Ortaklığı tarafından sürdürülmekte olan DSĠ Ilısu Barajı ve 

HES Projesi baraj gövde dolgusunun bir bölümünde Germav Formasyonunun 

kireçtaĢı, marnlı kireçtaĢı ve kalkerli kiltaĢlarının kullanımı öngörülmüĢtür. 

Kesin ve uygulama projelerinde kil çekirdekli kaya dolgu olarak belirlenen baraj 

gövdesinin daha sonra, memba Ģevleri daha dik ve geçirimsizliği sağlamak amacıyla 

beton kaplamalı kil çekirdeksiz bir baraj tipi seçeneğine göre imal edilmesi gündeme 

gelmiĢtir. 

Uzunluğu yaklaĢık 1,8 kilometre ve yüksekliği 150 metre olan memba tarafındaki 

eğik dolgu yüzeyinin beton ile kaplanarak, bu betonda imalat kusurları, gövdedeki 

düzensiz oturmalar ve depremler sonucu çatlaklar oluĢmadan “kalıcı ve güvenilir 

geçirimsizlik” sağlanabileceği varsayımı kullanılacak olan kayacın özellik, nitelik ve 

davranıĢlarının ayrıntıda araĢtırılmasını gerektirmiĢtir. Klasik değerlendirmelerin 

yanı sıra baraj yapımı ve sonrasındaki süreçlerin malzeme davranıĢlarına olan 

etkiside karĢılaĢtırmalı Ģekilde incelenmiĢ ve sayısallaĢtırılmıĢtır. Bu amaçla 

benzetim (Simülasyon) modellerinin oluĢturulmasına imkân veren öncü bir deney 

düzeneği ĠTÜ MJKM tarafından geliĢtirilmiĢ ve ilk kez bu çalıĢmada kullanılmıĢtır. 

Ilısu Barajının yapımı ve iĢletimi sırasında karĢılaĢılabilecek farklı durum ve 

koĢulların gövde dolgu malzemesinde oluĢturabilecekleri özellik ve davranıĢ 

değiĢimlerini araĢtırmak için arazi ortamını ve koĢullarını yansıtan özel bir deney 

düzeneği geliĢtirilmiĢtir. Deneyler 4 farklı deney hücresine yerleĢtiren aynı 

nitelikteki dolgu malzemesinin farklı ortamlarda fakat aynı gerilme koĢullarındaki 

davranıĢlarını belirlemek üzere programlanmıĢtır. Deney hücresinin birine önceden 

ıslanmıĢ (Hücre 2) ve öteki üç hücreye (1, 3 ve 4) de kuru dolgu malzemesi 

sıkılanarak yerleĢtirilmiĢtir. 1. Hücredeki kuru malzeme olduğu gibi bırakılarak 

denenmiĢ, 3. Hücredekine deneyle birlikte su verilip tüm test süreci boyunca suda 

tutulmuĢ ve 4. Hücre ise tekrarlanan su verme ve drenaj iĢlemleri ile barajda 

oluĢabilecek “değiĢen su koĢulu” yaratılarak incelenmiĢtir. 

Baraj eksen yerinde killi kireçtaĢları, nehir alüvyonu ve nehir depozitleri 

bulunmaktadır. EĠE tarafından yapılan çalıĢmalarda teras depozitlerinin kaba özelliği 

ve baraj tipide göz önünde tutularak, çekirdeğin dıĢında kalan kısımlarda bu 

depozitlerin mümkün olduğu kadar yerinde bırakılarak baraj temeli gibi çalıĢması 

öngörülmüĢtür. Baraj temeli kısmen ana kaya içinde ve teras depozitleri üzerinde 

olması düĢünülmüĢtür. Ancak daha sonra teras depozitlerinin ayrıntıda incelenmesine 

gerek duyulmuĢ ve teras depozitlerinin taĢıma gücü ve sıvılaĢma analizleri 

yapılmıĢtır. Sonuç olarak inceleme alanındaki teras depozitlerinin taĢıma gücü ve 

sıvılaĢma potansiyeli durumlarının olumsuz özellikleri nedeniyle depozitlerinin 

tamamının kaldırılmasına ve ana kayanın hava ile temas etmiĢ yüzeyleri 3-4 metre 

kaldırılarak baraj gövdesi bu temel üzerine oturtulmasına karar verilmiĢtir. 
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ENGINEERING GEOLOGY OF THE ILISU DAM AXIS AND 

INVESTIGATION OF APPLICABITIY GERMAV CLAY LIMESTONES 

UNDER THE CONCRETE PAVEMENT 

SUMMARY 

Construction of Ilısu dam and HEPP is carried out by Nurol-Cengiz partnership. In a 

section of fill dam body, Germav limestone, marly limestone and calcareous 

claystones envisaged use. 

Accurate and application projects identified as clay core rockfill dam body, then 

upstream on the steep slopes and in order to ensure the impermeability of the 

concrete dam type is a pitted coating of clay to be manufactured in accordance with 

option came up. 

1.8 kilometers width, height 150 m, upstream side of the curved surface of the 

concrete is covered with padding, this concrete construction defects, cracks in the 

hull as a result of irregular settlements and earthquakes occur, "a permanent and 

reliable tightness" of the rock can be provided which will be used the assumption that 

the attributes, qualities, and to investigate in detail the behavior of is all about. 

Classical evaluation of material behavior, as well as the impact of dam construction 

and subsequent processes were examined and digitalized in a comparative way. For 

this purpose, simulation, a leading test stand that allows the creation of models 

developed by the ITU, and for the first time MJKM used in this project.  

Different situations and conditions encountered during construction and operation of 

the fill material in the body can build terrain to explore the environment and 

conditions for changes in behavior that reflects a special test facility was developed. 

Differences in  materials,  dry-wet conditions effect and the stratification behavior in 

comparison with mechanical experiments were carried out. Changes in the 

mechanical parameters of each core sample were examined by deformation 

controlled. Only the fracture stress fracture resistance (Uniaxial Compressive 

Strength), not by breaking deformation and breaking up the unit with varying 

modulus of elasticity was also investigated. In addition, this change "Flexibility 

variability is defined as" expressed in percent. 

Failure Strain Hardening Level of stress and compressive strength at failure, Failure 

Deformation, Stresses and Failure Rates of Behavior and investigated. 

The rock does not show the usual behavior of the rock. Determined by indirect 

tensile stress levels seen in a very brittle material behavior has been shown that 

punctuated feature. Cracks and fractures developed along the loading axis, which 

reveals itself in different stress levels and repeatability of this behavior, "punctuated 

break referred to as" growing up process, and a splash of each, as well as levels of 

stress and strain behavior at that moment Modulus of Elasticity, and Deformation 

Percent of Percent of Load was also studied with . 
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Test setup consists of four parts. The first major piece of 23 cm with a height of 20 

cm inner diameter of the fill material is placed inside the test cell and its global head 

pressure required for the installation of the required conditions, plates, pull handles, 

straps, and balancing the yoke of their weight, the mechanical layout and the 

connection part of the table and carrying them. 

The second part that transfers the load cell of the desired load level stable hydraulic 

power units, cylinders with a capacity of 20 tons of spent his act together or 

separately, and running each of the four valves of the experimental cell. 

The third part to read as often as required depending on the time and that reliable 

data be composed of an electronic load cell and the height scale monitoring and 

documentation system. 

The last part, which was prepared for the processing of time-controlled data and 

custom software that operates the computer to read. Fragmented cells, filler material 

is placed on a private research experiments that require a high level of stress was 

servo-controlled hydro-electronic presses. 

Placed in the cells of the test material, grain size 0.1 <d <40 mm in marly limestone-

calcareous clay mixture prepared Germav Formation. Coarse silica sand used as 

pillow filling and filter material. 

Tests are programmed to determine 4 same quality of fill material placed in different 

cells, but the same stress conditions in different settings. Pre-soaked with one of the 

test cell (Cell 2), and the other three cell (1, 3 and 4) are placed in a dry filler 

material is compressed. 

The material in the first cell tested as dry. Water has been given to third cell when 

the first test started and the materials place to stay in water all the tests in the third 

cell. 4. Cells that may occur in the dam with repeated quenching and drainage 

process "to changing water conditions" were created. 

Fill material deformation behavior under high-stress low-and middle-level-specific 

test stand installations, after the completion of the current state of each cell re-test 

with the MTS system was investigated. 

Low and intermediate installations in its current form after the completion of each 

cell re-test with the MTS system, the filler material deformation behavior under high 

stresses were investigated. 

Under extremely high stress levels, the filling material was squeezed. This means 

that after a certain height of the dam will increase the fill compaction and settlement 

will occur instead of lateral expansion. 

Germav Formation rocks to the changed conditions can be changed by the behavior 

of different physical structure and living compression experiments can win here 

because of the proven-they were taken out of the whole material as provided under a 

covering of rigid in fill were inconvenient to use. This material can only be 

provisional, allowing relative displacements can be utilized in applications. 

At dam axis, Germav formation of clayey limestone, river alluvium and river depozit 

have been discovered. Evaluation of engineering geology in 1981 by EIE axis 

location and the project reports prepared by the Partnership in 2010 Nurol & Cengiz 

"Taraçlara Dam Body Of Research Drilling Assessment Report, which lies" is used. 
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Properties of the rock over the land for the detection of a large number of laboratory 

experiments and to define the properties of the material made of various experiments. 

Consequence of these investigations, 20-30 meters below the surface of limestone 

material and the river valley below the bottom of the impermeable deposits of them 

were filled. According to test the permeability of the material is less permeable 

terrace deposits was observed. Basement rocks of the data obtained from field work 

Z1, Z2 and Z3 of engineering geology is divided into three so-called.  

This is the main reagent for defining regions of permeability characteristics of the 

rocks. Stress-strain behavior of the rock in place, and consequently to determine the 

modules of elasticity and deformation dilatometer, plate transfer and hydraulic jack 

tests were carried out.  

Field and laboratory modulus of elasticity modulus values elastisie Masuda's 

according to the classification status of the rock to become K fracture determined by 

the number of basic. The K values ranged from 0.33 to 0.65. According to the 

classification status of the material to become the basic B (enough) - C (good) was 

class. 

Coarse terrace deposits made by EIE studies, taking into consideration the capability 

and dam type, these deposits outside the kernel as much as possible in the remaining 

sections left in place and planned to work as the foundation of the dam. This deposit 

is thin enough to the upper layers of the basis of such a high threshold was observed. 

And terrace deposits in the bedrock foundation of the dam on the part intended to be. 

But later was found necessary to examine in detail the terrace deposits. 

Materials proposed by the DSI to investigate the terrace where the study area, two 

wells were drilled at 8. ASK 1, ASK ASK 2 and 5 of the wells with Excavations in 

the river bottom areas of the body where the excavation for the foundation base 

arrangement examined in detail, ASK 3, ASK 4, 6 ASK, ASK, ASK 7 and 8 wells 

were analyzed terrace materials bearing capacity and liquefaction. 

This area of the surface area and the next terrace deposits m2 body weight to weight 

is calculated. Separate wells for each uniaxial compressive resistance of deposits 

were found. were 10-30 times more resistance to come m2 load pressure. 

Examined the potential for soil liquefaction based on SPT-N values of 8 and ASK, 

ASK, ASK 4, 6, and showed that the risk of liquefaction.  ASK 3 has not a risk. 8 

ASK, ASK 7, 6 ASK, ASK, and ASK 4 sieve analyzes on samples taken from three 

wells, and silty fine sand units may occur where the risk of liquefaction is observed 

sections. Studies in the study area were located in the underground water level 

terrace deposits. Where fine-grained sand and silty in terms of liquefaction units, this 

situation is a major risk areas.  

The underground water level in the analysis area studies the following results were 

obtained. ASK 1 and ASK 2 wells flat elevations between 402-406. ASK 3, ASK 4, 

ASK 5, 6 ASK, ASK, ASK 7 and 8 wells flat elevations between 421-428. 

Underground water level is located within the terrace deposits. Where fine-grained 

sand and silty in terms of liquefaction units, this situation is a major risk areas. 

As a result, the terrace deposits in the study area because of the negative 

characteristics of bearing capacity and liquefaction potential states to remove all 

deposits and bedrock surfaces have been in contact with air 3-4 meters decided on 

this basis by removing the dam body. 



xxxviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. GĠRĠġ 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yapımı 

öngörülen baraj, hidroelektrik santralleri ve sulama tesislerini kapsayan entegre bir 

projedir. Ilısu Barajı ve HES, GAP‟ın son ayağını teĢkil etmektedir. Ilısu projesi, 

1954 yılında Dicle Nehri‟nin toprak ve su kaynaklarının geliĢtirilmesine iliĢkin 

çalıĢmalar doğrultusunda DSĠ tarafından baĢlatılmıĢtır. 2013 yılında hizmete 

alınması planlanan proje, kurulu güç ve yıllık enerji üretim kapasitesi bakımından 

Atatürk Barajı, Karakaya Barajı ve Keban Barajı‟ndan sonra 4‟üncü büyük HES 

olma özelliğini kazanacaktır. Ilısu Barajı ile üretilecek olan elektrik enerjisi, Ģu an 

ülkemizde hidroelektrik santralleri ile üretilecek olan enerjinin %10‟unu 

oluĢturacaktır. Tesis iĢletilmeye alındığında; gövde hacmi açısından Türkiye‟nin 2. 

büyük barajı olacaktır. 

Kil çekirdekli kaya dolgu baraj olarak yapımı planlanan Ilısu Barajı ve HES, daha 

sonra kil çekirdeksiz mansap Ģevi daha dik ve memba tarafı geçirimsizliği sağlamak 

amacıyla beton kaplı bir baraj olarak da üretilebileceği düĢünülmüĢtür.  

Baraj gövdesi dolgu malzemesi olarak baraj yerinde yüzeylenen killi kireçtaĢlarından 

oluĢan Germav formasyonu kullanılması düĢünülmektedir. Bu çalıĢmada dolgu 

malzemesi temini için seçilen yerlerden alınan numuneler bir seri deneye tabi 

tutulmuĢ ve malzeme özellikleri tanımlanmıĢtır. Baraj gövdesinin oturacağı temelin 

özelliklerini belirlemek amacıyla mevcut arazi, laboratuar ve jeofizik çalıĢmalar 

derlenip incelemiĢ ve temeldeki jeolojik birimlerin mühendislik özellikleri 

tanımlanmıĢtır. 

1.1 Tezin Amacı 

Kesin ve uygulama projelerinde kil çekirdekli kaya dolgu tipi baraj olarak planlanan 

Ilısu Barajı ve HES, daha sonra memba Ģevlerinin dolgu malzemesi miktarının 

azaltılması düĢüncesiyle daha dik ve geçirimsizliği sağlamak amacıyla beton 

kaplamalı kil çekirdeksiz bir baraj tipi Ģeçeneğine göre imal edilmesi düĢünülmüĢtür. 
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Bu durumda kullanılacak dolgu malzemesinin yeni seçeneğe hangi ölçüde uygun 

olduğunun araĢtırılması gerekmiĢtir. 

Bu tezin amacı; Germav formasyonu içindeki kireçtaĢı ve marnlı kireçtaĢının baraj 

gövdesinde dolgu malzemesi olarak kullanabilirliliğinin araĢtırılması ve Ilısu Barajı 

eksen yerininde bulunan birimlerin mühendislik jeolojisi özelliklerinin 

değerlendirilmesidir. 

1.2 ÇalıĢma Metodu 

Bu çalıĢmada, Ilısu Barajı ve HES eksen yerindeki birimlerin mühendislik özellikleri 

değerlendirilirken EĠE tarafından 1982‟de yapılan Ilısu Barajı ve HES Projesi Teknik 

ġartnameleri ve 2010 yılından Nurol&Cengiz Adi Ortaklığı tarafından yapılan Baraj 

Gövdesi Temelinde Yer Alan Taraçalara Ait AraĢtırma Sondajları Değerlendirme 

Raporundaki veriler kullanılmıĢtır. 

Eksen yeri mühendislik jeolojisi haritası ve kesiti yapımında EĠE tarafından yapılan 

30 adet sondajdan ve Nurol&Cengiz tarafından yapılan 8 adet sondajdan 

yararlanıĢmıĢtır. Harita ve kesitleri oluĢturmak için AutoCAD 2012 ve Surfer 10 

programları kullanılmıĢtır. 

EĠE ve DSĠ tarafından bu sondaj kuyularında yapılan SPT, permeabilite, dilatometre 

ve laboratuar deneyleri sonuçları değerlendirilmiĢ ve saha gözlemlerinden 

yararlanılmıĢtır. Harita ve deney sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda 

eksen yerindeki birimlerin mühendislik jeolojisi özellikleri belirlenmiĢtir. 

Ilısu Barajı gövde dolgusu olarak kullanılacak Germav formasyonun malzeme 

özelliklerini belirlemek amacıyla laboratuar, mekanik ve özel amaçlı benzetim 

deneyleri yapılmıĢtır.  

Laboratuar deneyleri sonuçlarına göre malzemenin DSĠ 103 nolu bülteninde 

tanımlanan alt-üst limit değerlerine uygunluğu irdelenmiĢtir. Mekanik deneylerde; 

malzeme farklılıklarının, tabakalaĢmanın etkisinin ve kuru-ıslak durumlardaki 

davranıĢın karĢılaĢtırmalı yorumu yapılmıĢtır.  Özel amaçlı benzetim deneylerinde 

amaç; Ilısu Barajının yapımı ve iĢletimi sırasında karĢılaĢılabilecek farklı durum ve 

koĢulların gövde dolgu malzemesinde oluĢturabilecekleri özellik ve davranıĢ 

değiĢimlerini araĢtırmaktır. Bu deneyler oluĢabilecek gerilme koĢulları ve su etkisi 

göz önünde bulundurularak yapılmıĢtır. Deney sonuçlarından malzemenin kuru, 
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ıslak, suya doygun ve kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan durumlarda davranıĢı 

yorumlanmıĢtır. Laboratuar çalıĢmalarından elde edilen verilerle malzemenin gövde 

dolgusu olarak kullanılıp kullanılamayacağı yorumlanmıĢtır. 

 

ġekil 1.1 : AkıĢ diyagramı. 

1.3 Literatür AraĢtırması 

a) GercüĢ Antiklinali ve Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri.Ahmet Yıldırım.  

ÇalıĢma alanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Bölümünün doğusunda 

bulunmaktadır. Bu alan aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nin de doğu 

sınırına denk gelmektedir.  

ÇalıĢma alanı ve çevresindeki kıvrım sistemlerinin bugünkü yapısal özellikleri ve 

tektonik Ģekillenmesi Alp orojenezi ile gerçekleĢmiĢtir. Kuzey-Güney yönlü sıkıĢma 

hareketlerine bağlı olarak meydana gelen çalıĢma alanında Jura tipi kıvrımlar 

oluĢmuĢtur. Bugünkü morfolojik görünümünü, yapı-tektonizma ile flüviyal etkilerin 

karĢılıklı etkileĢimi sonucunda almıĢtır. Yöredeki yapısal kökenli morfolojik 

birimlerin en önemlisi, GercüĢ ve Raman antiklinalidir. ÇalıĢma alanında, 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nin büyük bir bölümünde hüküm süren yarı karasal 

iklim özellikleri görülmektedir.  

Yöredeki en önemli akarsu Dicle Nehri‟dir. Bu nehir üzerinde yapılması düĢünülen 

Ilısu barajı projesi ve baraj gölü, çalıĢma alanını da etkileyecektir. Projenin 

gerçekleĢmesi sonrasında, doğal ortamın nasıl etkileneceği ve ortaya çıkacak olan 

fiziki-beĢeri tahribatın düzeyi konusunda farklı görüĢler ileri sürülmektedir. 

b) Raman  Dağları Güneyinde (Dicle Vadisi) Morfometrik ve Morfotektonik 

Analizler. Ahmet Yıldırım, Sabri Karadoğan. 

Raman Dağı ve güneyindeki Dicle nehri vadisi jeomorfolojisi Dicle nehri ve 

kollarına bağlı olarak flüviyal süreçler ve tektonik yapının kontrolünde geliĢmiĢtir. 

Bu alan bölgenin jeodinamik ve jeomorfolojik geliĢim sürecinin aydınlatılmasında 

önemli ipuçları vermektedir. Dicle vadisinin kuzeyindeki Raman Dağı antiklinali 

yamaçlarında Güneydoğu Anadolu tektonik bindirmesine bağlı olarak Ģaryajlı-faylı 

ve kıvrım strüktürlerine ait yapısal Ģekiller geliĢmiĢtir. 

Bu çalıĢmada, jeomorfolojik açıdan oldukça zengin ve ilginç özellikler gösteren 

Raman Dağı ve güneyindeki Dicle nehri üzerinde sayısal harita ve sayısal yükselti 

modelleri üzerinde morfometrik ve morfotektenik analizler yapılmıĢ, morfolojik ve 

tektonik aktiviteler sayısal verilerle tespit edilerek oluĢum mekanizmaları 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

c) Baraj Dolgularında Kullanılan Doğal Malzemenin Seçim Kriterleri ve Limit 

AĢımının Doğuracağı Tehlikeler. Emre Akçalı, DSĠ 

Baraj Dolgularında Kullanılan Doğal Malzemenin Seçim Kriterleri ve Limit 

AĢımının Doğuracağı Tehlikeler adlı çalıĢmasında AKÇALI, barajlarda kullanılacak 

doğal malzemeler üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilen 

değerler için kullanılan ve tavsiye edilen limitleri araĢtırmıĢtır. Limit değerlerin 

aĢılmasının baraj güvenliği açısından ne gibi sonuçlara neden olduğu ve malzemenin 

belirlenen bu özelliklerinin barajlarda nasıl bir rol oynadığı açıklamıĢtır. 

d) Karbonatlı Kayaçların Kırılganlık Değerini Kullanarak Fiziko-Mekanik 

Özelliklerin Tahmin Edilmesi.G.Ekincioğlu, N.ġengül, R.Altındağ. 

AraĢtırmacılar bu çalıĢmada, karbonat kökenli kayaçların kırılganlık değeri (S20) ile 

fiziko-mekanik özellikleri arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında 

ülkemizin değiĢik bölgelerinden temin edilen 15 farklı karbonatlı kayacın laboratuvar 
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ortamında fiziko-mekanik özellikleri belirlenmiĢtir. Daha sonra bu kayaçların 

kırılganlık değerleri belirlenerek bu değerler ile fiziko-mekanik özellikler arasındaki 

iliĢkiler basit regresyon analizleriyle incelenmiĢtir. Regresyon analizleri sonucunda, 

karbonatlı kayaçların kırılganlık değerleri ile fiziksel özellikler arasında 0.78–0.91, 

mekanik özellikler arasında ise 0.82–0.89 korelasyon katsayıları ile yüksek iliĢkiler 

elde edilmiĢtir. Karbonatlı kayaçların kırılganlık değerlerinin gerek fiziksel özellikler 

gerekse mekanik özellikleri ile ilintili olduğu belirlenmiĢtir. Sonuç olarak kırılganlık 

testi daha pratik, hızlı ve kolay bir test olduğu için karbonatlı kayaçların fiziko-

mekanik özelliklerin tahmin edilmesinde indeks olarak kullanılabileceği 

görülmüĢtür. 

1.4 Kaya Dolgu ve Önyüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu Baraj Türlerinin 

KarĢılaĢtırmalı Teknik Özellikleri 

Dolgu baraj, yapı yerinin yakınından alınan veya kazılarak sağlanan tabii malzeme 

ile yapılan baraj türüdür. Bu türde, malzemeler yerine yerleĢtirildikten sonra yüksek 

kapasiteli makinelerle sıkıĢtırılır. Dolgu barajlar, toprak dolgu ve kaya dolgu diye iki 

ana bölüme ayrılır. 

1.4.1 Kaya Dolgu Barajlar 

Kaya dolgu barajlarda, dolgunun %50‟den fazlası kaya türü malzemedir. Bunlarda 

geçirimsizliği sağlamak için sıkıĢtırılmıĢ kil, beton veya asfalt türü malzeme de 

kullanılır. Yaygın kullanılan kaya dolgu baraj türleri ve bunların Ģev eğimi değerleri 

ġekil 1.2‟de verilmiĢtir.  

Merkez çekirdekli ve eğimli çekirdekli kaya dolgu baraj en kesitleri ġekil 1.2 a ve 

b‟de gösterilmiĢtir. ġekil 1.2 c‟de gösterilen memba kaplamalı kaya dolgu baraj 

beton veya asfalt kaplı olabilir. Merkez çekirdekli yapmak için uygun toprak yoksa 

veya ekonomik değilse, günümüzde yaygın kullanılan 0.15-0.30 m kalınlığında ince 

asfalt kaplamalı enkesit seçilebilir. Bir asfalt kaplama, yıkılmaksızın büyük 

miktarlardaki deformasyonlara dayanabilir. Kalınlığı 0.6-1.0 m olan kalın asfalt 

kaplamalar da ġekil 1.2 d‟de görüldüğü gibi, merkez çekirdekli baraj, daha seyrek 

rastlanan bir tür olarak kullanılmaktadır. Belli bir baraj yeri için en uygun dolgu en 

kesit türünün seçimi, esas olarak yeterli miktarda farklı dolgu malzemelerinin 

özelliklerine ve sağlanabilmelerine bağlıdır.   
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ġekil 1.2 : Kaya dolgu baraj kesitleri [1]. 

Memba perdeli kaya dolgu barajlardan olan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu 

barajlar, 1980‟den beri çok yaygın kullanılmaktadır. Bu türün diğer türlerden 

üstünlükleri asağıda verilmiĢtir: 

1.4.2 Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Baraj 

Ülkemizde, kil çekirdek temininin ekonomik mesafede olmamasından ziyade hem 

çevresel hem de sosyal problem doğurması nedeniyle, son yıllarda en kesitlerinde kil 

kullanılmayan tiplere doğru bir değiĢim olmuĢtur. Bu anlamda teknik ve ekonomik 

yapılabilirliği ile birçok DSĠ projesinde çalıĢılan ön yüzü beton kaplı kum-çakıl/kaya 

dolgu tipi ile silindirle sıkıĢtırılmıĢ beton baraj tipi, en önemli baraj alternatifleri 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Ön yüzü betonarme kaplı kaya dolgu barajlarda; geçirimsizliği sağlamak amacıyla ön 

yüzde beton yerine asfalt yada geomembran, dolgu malzemesinde de toprak/kaya 

yerine kum/çakıl da kullanılmaktadır. Ön yüzü beton kaplı barajların temel 

özellikleri ve diğer dolgu barajlarla kıyaslandığında üstünlükleri Ģu ana baĢlıklarla 

açıklanabilir: 

 Uygun bir temele oturan topuk plağı, su geçirimsiz ön yüz beton plağını 

temele birlestirir. 
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 Kret kotundaki parapet duvar ise ön yüz betonunun inĢasında daha geniĢ 

bir çalıĢma alanı ve gövde hacminin optimizasyonunu sağlar. 

 Hem çevresel hem de sosyal tepkiler doğuran kil malzeme ihtiyacını 

ortadan kaldırarak verimli tarım alanlarının korunmasına yardımcı olur. 

 Diğer baraj tiplerine göre temel iyileĢtirme gereksinimi daha azdır. 

 Normal dolgu baraj Ģevlerinden daha dik Ģevde inĢa edilebildiğinden, 

toplam dolgu hacmi ile beraber, boĢaltım tesisleri (dolusavak ve 

derivasyon yapıları) uzunlukları kısalabilmektedir. 

 Geçirimsiz kil çekirdek temininde güçlük çekilen ve malzeme sahasına 

ulaĢım yolları gibi maliyeti artırıcı unsurların oldugu baraj yerlerinde en 

avantajlı baraj tiplerindendir. 

 Dolgu inĢası hava Ģartlarından etkilenmemektedir. 

 Enjeksiyon iĢlemleri dolgu inĢaatı ile paralel yürütülebilmektedir. 

 Baraj içinde bir su hareketi olmadıgı için deprem titreĢimleri altında 

dolguda boĢluk suyu  basıncı artıĢları olmamakta ve kayma dayanımında 

herhangi bir azalma eğilimi görülmemektedir. Bu da deformasyonların 

küçük olması sonucunu doğurmaktadır. 

 Yüksek kayma mukavemeti, boĢluk suyu basıncı olmayıĢı ve dinamik 

yükler etkisi altında küçük deformasyonlar yapması bu baraj tipini sismik 

etkiler açısından diğer baraj tiplerine karĢı bir üstünlüğüdür. 

 Barajın kaya dahil tüm zonları su geçirimsiz sistemin mansabında yer 

almaktadır. Geçirimsizlik ön yüzde kontrol edildigi için suya doygun 

ortamda bazı dolgu malzemelerinde oluĢması muhtemel dayanım 

kayıpları en aza indirilebilmektedir. 

 Ön yüzde sızmayı artırabilecek herhangi bir aksaklık oluĢması 

durumunda onarımı kolaydır. 

 Rezervuar su yükü + deprem yükleri altında malzeme parametrelerinin 

degiĢmemesinden dolayı yüksek güvenlik sayıları elde edilmektedir. 

Baraj gövdesine kaldırma kuvvetleri ve boĢluk suyu basınçları 

oluĢmamaktadır. Temel kayasındaki iyileĢtirme maliyetleri sadece topuk 

plagı altındaki bölgeyi kapsadıgından oldukça düĢüktür. 

 ġantiye koĢulları izin verdiginde, kaya dolgu, nehrin derivasyonundan 

önce inĢa edilebilir. Bu sahillerde sıyırma kazısını takiben kaya dolgu 
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yapılabilir. Büyük nehirlerde sahillerde kaya dolgunun erken inĢası 

kapatma kesitindeki kaya dolgunun hacmini ve inĢa sırasında batardo 

üzerinden su asma riskini azaltır. Dolgunun basitliği ve yerleĢim hızı 

derivasyon kapasitelerini düĢürebilir. 

1.4.3 Dolgu barajların üstünlükleri 

Dolgu barajlar diğer baraj türlerine göre giderek üstünlük sağlamaktadırlar. Bu 

üstünlüklerinden dolayı yapılmıĢ ve yapılacak barajların büyük bir kısmı bu türde 

seçilmektedir. Dolgu barajların üstünlükleri söyle sıralanabilir: 

 Bunlar dar vadilerden geniĢ vadilere kadar her vadi Ģekli için uygundur. 

 Bunlar kayalardan yumuĢak toprağa, sıkıĢabilenden sıkıĢmayana, 

geçirimliden geçirimsize kadar her türlü temel Ģartlarında 

uygulanabilirler. 

 Bunlarda tabiattaki malzemeler kullanıldığından dıĢarıdan getirilecek 

veya taĢınacak iĢlenmis malzeme veya çimento miktarları en aza 

inmektedir. 

 Gerek toprak ve gerekse kaya dolgu olarak çesitli dolgu malzemeleri için 

uygulanabilen tasarım kriterleri çok esnektir. 

 ĠnĢaat iĢlemlerinin önemli bir kısmı makinelerle yürütülmekte ve 

makineler gün geçtikçe geliĢmektedir. 

 MakineleĢmenin artması ve makinelerin geliĢmesi sonucu olarak, 

barajlardaki toprak dolgu veya kaya dolgunun birim maliyeti, kütle 

betonunkine göre daha yavaĢ artmaktadır. 

Dolgu barajların bu üstünlüklerinin yanı sıra dezavantajları da vardır. Bunlar: 

 Üzerlerinden su aĢarsa, hasar oluĢma ve yıkılma tehlikeleri daha 

büyüktür. Bunun için taĢkınlar dikkatli tahmin edilip gövdeden ayrı bir 

dolu savak planlanmalıdır. 

Bunların baraj gövdesinde ve temelinde sızma ve iç erozyon (asınma) tehlikesinin 

diğer baraj türlerinden daha fazla olmasıdır [1]. 

Ilısu Barajı ve HES‟de ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tip barajdır.  Kesin ve 

uygulama projelerinde kil çekirdekli kaya dolgu tipi baraj olarak planlanan Ilısu 

Barajı ve HES, daha sonra memba Ģevlerinin dolgu malzemesi miktarının azaltılması 
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düĢüncesiyle daha dik ve geçirimsizliği sağlamak amacıyla beton kaplamalı kil 

çekirdeksiz bir baraj tipi Ģeçeneğine göre imal edilmesi düĢünülmüĢtür. ġekil 1.3‟de 

Ilısu barajı gövde modeli verilmiĢtir. 

 

ġekil 1.3 : Ilısu Barajı gövde modeli. 
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2. ILISU BARAJI EKSEN YERĠ ĠNCELEME ALANININ VE PROJENĠN 

TANITILMASI 

Ilısu Barajı Türkiye‟nin güneydoğusunda Mardin ili Ilısu ilçesinde Dicle nehri 

üzerinde olup Suriye sınırına yaklaĢık 45 km, Midyat‟a 65 km, Cizre‟ye 35 km ve 

Dargeçit‟e 15 km uzaklıktadır (ġekil 2.1). Baraj sahasının enlemi 

 31‟ kuzey , 

boylamı ise 41
o
 50‟ doğudur. 

Dicle nehri üzerinde Kralkızı, Batman ve Dicle gibi önemli hidroelektrik santraller 

kurulmuĢtur.  Türkiye'nin baraj gölü açısından 2., enerji üretimi bakımından 4. büyük 

barajı olan Ilısu'nun tamamlanmasıyla Dicle nehri üzerinde Cizre Barajı'nın yapımına 

baĢlanacaktır. 

 

ġekil 2.1 : ÇalıĢma alanı yer bulduru haritası [2]. 

2.1 Coğrafi Konum ve Morfoloji 

Ilısu Barajı ve HES, Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde bulunan Mardin ili sınırları 

içerisinde olup, Türkiye‟nin doğusundaki en yüksek dağlardan çıkarak jeolojik 

yapılara uygun bir Ģekilde açılmıĢ yanal vadiler boyunca akan Dicle nehri üzerinde 

bulunmaktadır. Baraj yerinde  kuzeydoğudan güneybatıya doğru akmakta olan Dicle 

nehri, 523 km boyunca 41 000km
2
‟lik araziyi drene etmektedir.  Dicle nehrinin ana 

kolu güzergahı boyunca doğudan batıya uzanan Raman dağı ve Softek dağı, Botan 
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çayına paralel olarak uzanan Perveri dağı, en güneydeki Karadağ ve DerĢo dağları 

önemli yüksekliklerdir. 

Baraj ekseninin mansabında nehrin yönü güneydoğuya doğru değiĢmektedir. Vadi 

asimetrik olup sol sahili çok dik, sağ sahili ise düzgündür (ġekil 2.2). Baraj yerinde 

nehir yaklaĢık 100 m geniĢlikte olup nehir yatağından yaklaĢık 10 m yukarıdan 

itibaren yükselen alçak teraslar bulunmaktadır. Bu teraslar, sağ sahilde 0-10 m 

geniĢliğinde olup sol sahilde ise 10-20 m geniĢliğindedir.  

Su toplama alanının kuzeyinde batıdan doğuya doğru kot 2 000 m‟den 3 500 m‟ye 

kadar yükselmektedir. Kuzey-güney doğrultusu göz önüne alındığı zaman önemli 

derecede kot farkları bulunmaktadır. Baraj gölü alanının baĢındaki kot yaklaĢı 1 000-

1 500 m‟dir.  

 

ġekil 2.2 : ÇalıĢma alanının morfolojik görünümü. 

2.2 Ġklim ve Bitki Örtüsü 

Proje sahasında yazlar sıcak ve kuru, kıĢlar ise soğuk ve yağıĢlıdır. Ortalama yıllık 

sıcaklık 17,8
o
C‟dir. Ortalama yaz sıcaklığı 30

o
C olup aĢırı uçlar 10

o
C ile 48

o
C, 

ortalama kıĢ sıcaklığı 7
o
C  olup aĢırı uçlar -9

o
C ile 24

o
C dir. 

Ilısu baraj sahasında ortalama yıllık yağıĢ 700 mm olup bunun %50‟si kıĢın, %36‟sı 

ilkbaharda, %13‟ü sonbaharda ve %0,3‟ü yazın yağmaktadır. Hakim rüzgarlar 

kuzey-batı doğrultusunda olup ortalama yıllık maksimum rüzgar hızı 25 m/sn‟dir. 

Rutubet genel olarak yazın %10-50 arasında, kıĢın %20-100 arasındadır. Ilısu‟da 

yıllık ortama açık su buharlaĢması yaklaĢık 1650 mm olup aylık ortalamalar, Ocak 
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ayında 25 mm, Temmuz ve Ağustos aylarında 300 mm olmaktadır. Bölgede suyun 

sıcaklığı 4
o
C‟den 29

o
C‟ye kadar değiĢmekte olup yıllık ortalaması 16

o
C‟dir.  

Baraj sahasında 1000 m kotu üzerindeki alanlarda meĢe ormanları bulunmaktadır. Bu 

kotun altında tütün, pamuk, buğday, pirinç tarlaları ve sebze ve meyve bahçeleri 

bulunmaktadır.  

2.3 UlaĢım ve UlaĢtırma Olanakları 

Baraj yerine en yakın ticari hava alanı Diyarbakırda‟dır (230 km). Diyarbakır ile 

Ankara arasında her gün karĢılıklı uçak seferleri vardır.  

Baraj yerine en yakın liman Mersin (745 km) ve Ġskenderun (664 km) limanlarıdır. 

Baraj yerine en yakın demiryolu istasyonları Batman (129 km) ve Mardin (144km) 

istasyonlarıdır. Demiryolu köprüleri maksimum 25 ton dingil yükü taĢıyacak 

kapasitededir. Bu kapasite, Ilısu Barajı ve HES inĢaatında kullanılacak olan bütün 

malzemeleri taĢımaya yeterlidir. 

Baraj yerinde Dargeçit alt bölgesine varan 12 km‟lik yol, malzeme dökülmemiĢ 

toprak bir yol olup Dargeçit alt bölgesi, çok düĢük standarttaki asfalt kaplamalı bir il 

yoluyla (Midyat KavĢağı‟nda) 955 Nolu devlet karayoluna bağlanmıĢtır.   

2.4 Sosyo- Ekonomik Yapı 

Ilısu Köyü‟nün  ekonomisi tarım, çitfçilik ve  hayvancılığa dayalıdır. Ilısu Köyü‟nde 

bulunan hanelerin %43‟ü asgari geçim sınırının altındadır ve ortalama yıllık hane 

geliri 19 500 TL‟dir. „Gelir ĠyileĢtirme Planları‟ kapsamında önerilen „baraj 

inĢaatında istihdam‟, „seracılık‟ ve „modern hayvancılık‟ faaliyetleri sayesinde 

ortalama yıllık hane geliri 31 300 TL‟ye çekilmesi planlanmaktadır. 

2.5 Hidroloji 

2.5.1 Su toplama sahası özellikleri 

Ilısu baraj alanının su toplama sahası 35 509 km
2
‟yi kapsamaktadır. Baraj sahası 

kotları 400-3650 m arasında değiĢmektedir. Ortalama kot ise 1300 m‟dir. 1000 m‟nin 

üzerindeki alanlar genel olarak bazı meĢe ormanları hariç engebeli ve çıplaktır. Bu 

kotun  altında tütün, pamuk, buğday, pirinç, bazı sebze ve meyveler 
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yetiĢtirilmektedir. Dicle nehrinin esas kolu, membadan baraj sahasına kadar 325 km 

uzunlukta olup en önemli ikinci kolu olan Botan çayının membadan akarsu 

kavĢağına kadar uzunluğu ise 240 km‟dir.  

2.5.2 YağıĢ 

Ilısu su toplama sahasının en uzun sürekli kayıtları, her ikisi de 1929‟da kurulan Siirt 

ve Diyarbakır Meteoroloji Ġstasyonlarınca tutulan geniĢ kapsamlı yağmur göstergesi 

Ģebekesi tarafından düzenlenmektedir. Göstergelerin çoğu Devlet Meteoroloji ĠĢleri 

tarafından, bir kısmı da DSĠ tarafından çalıĢtırılmaktadır. 

Su toplama sahası üzerinde yıllık ortalama yağıĢ 815 mm olup kuzeybatıdaki Lice‟de 

1310 mm, baraj gölünün memba ucuna yakın Çınar‟da ise 378 mm‟dir. 1500 mm 

kotları üzerinde yağıĢların çoğu kıĢın kar Ģeklinde olmaktadır. 

2.5.3 Irmak akımı 

Ilısu su toplama sahasındaki Dicle nehri ve kollarının akımları, EĠE tarafından 

çalıĢtırılan yaklaĢık on hidrometrik istasyonluk bir Ģebeke tarafından kontrol 

edilmekte olup, ayrıca 6 ilave istasyonun da kayıtları mevcut bulunmaktadır.  

Ilısu projesi için en önemli istasyonlar her ikisi de Dicle nehri üzerinde, Ilısu‟nun 53 

km  mansabındaki Cizre (2606) ve Ilısu‟nun 30 km memba tarafındaki Rezük (2611) 

tür. Bu istasyonların ve önemli nehir kolları üzerinde bulunan diğerlerine ait detaylar 

aĢağıda verilmiĢtir (Çizelge 2.1). 1956-1979 yılları arasında Rezük ve Cizre 

istasyonlarından elde edilen verilere göre Ilısu‟da ortalama yıllık akım 490 m
3
/sn 

olup, kaydedilmiĢ maksimum ve minimum akımlar ise sırasıyla 7330 ve 52 m
3
/sn 

olarak tespit edilmiĢtir. 

Çizelge 2.1 : Hidrometrik istasyonlara göre su toplama alanları [3]. 

Akarsu Ġstasyon Kot (m) 
Su toplama 

sahası (km
2
) 

Kayıt Süresi 

Dicle Cizre (2606) 367 38 295 1969-81 

Dicle Rezük (2611) 427 34 493 
1956-68 

1972-75 

Dicle Diyarbakır(2605) 570 6 298 1946-81 

Batman Sinan (2602) 475 4 988 1946-68 

Garzan BeĢiri (2603) 545 2 450 1946-81 

Botan Billoris (2626/2604) 460 7 989 1946-81 
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2.6 Proje Bilgileri 

Önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde, nehir tabanından 135 metre yükseklikte 

olacak olan Ilısu Barajı ile her yıl 3 833 GWh elektrik enerjisi üretilecektir. Ilısu 

Barajı‟nın inĢaasından sonra, Ilısu Barajı‟nın akıĢ aĢağısında, Suriye sınırı yakınında 

yer alan Cizre Barajı inĢa edilerek 1 200 000 dekar alana sulama suyu temin 

edilecektir. Ilısu Barajı göl alanı 313 km
2
‟lik alanı kaplayacak, en yüksek su seviyesi 

526,82 metre, göl uzunluğu 130 km olacaktır [3].  

2.6.1 Beton ağırlık baraj ve dolusavak 

Kütle betonu ağılıklı kısımlar, sağ sahilin üst seviyelerinde barajı oluĢturmaktadır. 

Bu beton ağırlık barajının, radyal kapaklarla teçhiz edilmiĢ sekiz açıklıklı bir 

dolusavağı mevcuttur. Dolusavağın oji tipi savak tepe kotu 510 m‟dir. 

Savakların mansabında 500 m boyundaki beton kaplamalı düĢü, bir sıçratma eĢiği ile 

son bulmaktadır. Baraj gölü 526,82 m kotuna çıktığında dolusavağın projelenen 

akımı 17,988 m
3
/sn‟dir. 

2.6.2 Derivasyon tesisleri 

Nehir derivasyon iĢleri; yüksek akımlarda üstünü aĢacak Ģekilde projelendirilmiĢ bir 

memba batardosunu ve nehrin sol sahilinde her biri 12 m çapında beton kaplamalı 3 

derivasyon tünelini kapsamaktadır. ĠnĢaat programının son safhası sırasında, ortadaki 

derivasyon tüneli bir dipsavağa dönüĢtürülecek ve baraj gölüne su doldurmaya 

baĢlanır baĢlanmaz diğer iki tünel kapatılacaktır. 

2.6.3 Dipsavaklar 

Dipsavaklar üç derivasyon tünelinden ortadakinin içinde inĢa edilmiĢtir. Ġkiz 

çıkıĢların her birinde çıkıĢ yapısı içine yapılmıĢ, suyu doğrudan doğruya enerji kırma 

havuzuna boĢaltan  birer mansap kapağı vardır. Dolgu barajın eksen hattında bulunan 

memba düĢey kapağına bir ulaĢım tüneli sağlanmıĢtır. 

2.6.4 Kuvvet tünelleri, su alma ağızlar ve cebri borular 

Derivasyon tüneli su alma ağzında dipsavağa hizmet veren sabit bir ızagara yapısı 

yer almaktadır. Su alma yapıları sağ sahilde bulunmaktadır. Bunlar bir yaklaĢım 

kanalı ile her biri iki türbine hizmet veren üç ayrı su alma yapısından oluĢmaktadır.  
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Her bir su alma yapısının; sabit tekerlekli bir kapağı ile barajın yüzüne monte edilen 

eğimli raylar üzerinde çalıĢan ızgara sistemi vardır. Izgara yapılarını temizlik 

amaçları için kaldırıp indirilebilen vinç sistemleri sağlanmıĢ olup su alma ağzı 

kapaklarının, hizmete konulması ve hizmetten alınması için kaldırılması ve 

indirilmesi sırasında, kapak kontrol mil ünitelerini iĢletmek üzere mekanik iĢletme 

teçhizatı da konulmuĢtur. 

Her bir su alma ağzı; barajın yüzüne dikey vaziyette su alabilecek Ģekilde 

projelendirilmiĢ olup cebri boru tünellerinin giriĢ yüzünde bulunacaktır. Cebri boru 

tünelleri ilk baĢta beton kaplamalı olarak 11 m çapında olacak ve çelik kaplama 

gereken yerlerde 9 m çağına kadar inecektir. Cebri boru  tüneli mansap giriĢinde 

ikiye ayrılarak sonunda santral binası yapısı içindeki her bir ana giriĢ vanasında 5,6 

m çapa kadar inecektir. 

2.6.5 Santral 

Santral binası nehrin sağ sahilinde baraj dolgusunun etek ucunda yer almaktadır. 

Santral binasının boyuna ekseni, baraj kretine paralel olup santral binası, altı makine 

ünitesi kısmı ile doğu ucunda bir montaj/yükleme sahasını içermektedir. 

Makine üniteleri, her biri 15 kV‟da 220 MVA‟lık anma çıkıĢlı altı adet düĢey eksenli 

Francis türbin- generatörü olup, her biri santral binasında kelebek tipi bir ana giriĢ 

vanası ile teçhiz edilecektir. Her bir türbin-generatör grubu, santral binasının memba 

duvarında yer alan üç adet 15/380 kV‟luk bir monofaze generatör transformatör 

grubunu içermektedir. 

Buna ek olarak santral; santral binası, ara istasyon, kontrol binası ve yardımcı baraj 

tesislerine yardımcı alternatif akım kaynağının beslenmesi için 6,3 kV‟da 5,5 

MVA‟lık anma çıkıĢlı yatay bir Francis türbin-generatörünü de içerecektir. Bu ünite, 

Ģalt sahasında bulunan 154/6,3 kV‟lik yardımcı besleme trafosu ile paralel 

çalıĢacaktır. Acil gereksinimler için kontrol binası civarında ve Ģalt sahasında dizelle 

çalıĢan birer generatör bulunacaktır. 

2.6.6 ġalt sahası ve Ģalt sahasına giden yüksek gerilim hatları 

ġalt sahası; dolusavağın batı tarafındaki santral binasından 1,25 km batı istikametine 

doğru yer almaktadır. Santral binasından Ģalt sahasına kadar olan bağlantılar altı adet 
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380 kV‟lık hava hattı vasıtasıyladır. Bu devreler çift olarak, çift devre kulelerine 

monte edilmektedir. 

Çift bara tipli 380 kV‟luk Ģalt sahasında kafes Ģeklinde çelik yapılar, yardımcı 

servisler ve yardımcı binalar vardır. Bir adet 5,5 MVA 154/6,3 kV trifaze trafoyu 

besleyen 154 kVluk geliĢ hattı temin edilmiĢtir. Bu trafo yukarıda bahsi geçen 

yardımcı hidro-türbin-generatöre paralel olarak santral binası ara istasyon, kontrol 

binası ve yardımcı baraj tesislerine alternatif akım kaynağını beslemektedir. 

GeliĢecek olan ana ve yardımcı bara tipleri için 154 kV‟luk Ģalt sahasında yer 

sağlanmıĢtır. Acil gereksinimler için bir dizelle çalıĢan generatör bulunacaktır. 
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3. ILISU BARAJI EKSEN YERĠ VE ÇEVRESĠ JEOLOJĠSĠ 

3.1 Bölgesel Jeoloji 

Bölge yapısal olarak ekseni doğu-batı gidiĢli olan bir seri paralel antiklinal ile 

tanımlanmaktadır. Güneyden kuzeye doğru en önemli antiklinaller Germav, Rezük, 

Raman, Kurtalan, Garzen ve Billoris antiklinalleri olup, petrol yatakları bölgesinde 

yer aldıklarından ayrıntılı etütleri yapılmıĢtır. Bu antiklinaller asimetrik olup kuzey 

kanadı 10
o
-20

o
 eğimli, güney kanadı ise dik ve faylıdır. Faylanma sonucu eksende 

formasyonlar kalınlaĢmakta olup güney kanatlarında ise incelmekte veya 

kaybolmaktadır. Paleosen yaĢlı formasyonlar uyumlu bir Ģekilde birbirinin üzerini 

örtmektedir. Orta Eosen yaĢlı Midyat formasyonu, Paleosen yaĢlı GercüĢ 

formasyonunun üzerini ve ġelmo formasyonu da Midyat formasyonunun üzerini 

transgresif bir Ģekilde örtmektedir. Teraslar ve bazalt ise diskordanlı bir Ģekilde bu 

formasyonları örtmektedir. Germav formasyonu ile  GercüĢ formasyonunun kontaktı, 

mansap istikametinde 2 km uzaklıktadır. Bu kontakt birkaç kilometre devam eden bir 

bindirmedir. Genel olarak formasyonlar kuzeydoğu-güneybatı ve kuzetbatı-

güneydoğu istikametlerinde ve 80
o
 güneydoğu ve güneybatıdan düĢeye doğru eğimli 

bir grup eklemler tarafından bölünmüĢtür [3].  

3.1.1 Yamaç molozu 

Genellikle teras malzemeleri ile karıĢmıĢ olarak blok ve çakıllardan oluĢan yamaç 

molozu, Ilısu baraj gölünde kireçtaĢı-kumtaĢı üzerinde bulunmaktadır. Maksimum 

kalınlığı 30 m olup barajının sağ sahilinde yer almaktadır. 

3.1.2 Alüvyon 

Kil, silt, kum, çakıl ve küçük bloklardan oluĢan alüvyon depozitleri Dicle nehri ve 

kolları boyunca görülmektedir. Alüvyon depozitlerin kalınlığı yerden yere değiĢken 

olup baraj yerinde yaklaĢık 7 m kalınlığındadır. Baraj yerinde her iki sahilde de 

görülmektedir. Hista köyü batısında ve Silik tarlalarında  alüvyonlar rahatça 

görülmektedir. 



20 

3.1.3 Nehir terasları 

Ilısu ve Dermah-Çelik baraj yerlerinde Karamani-Billoris civarında ReĢan, Garzan 

ve Batman çayları kıyılarında ve Dicle nehrinin Hasankeyf ve Tepeköy sırasındaki 

her iki yakasında değiĢik kotlarda eski nehir terası görülmüĢtür. Bu teraslar nehir 

yatağının 45-50 m, 35-40 m, 20-25 m, 10-15 m ve 5-7 m üstünde olmak üzere beĢ 

değiĢik kotta yer almaktadır. 

3.1.4 Bazalt 

Ġnceleme alanında bulunan Kuvaterner yaĢlı bazaltlar, silttaĢı-kiltaĢı seviyeli Germav 

formasyonu ve jipsli marn-marnlı kireçtaĢından oluĢan GercüĢ formasyonunun 

üzerine diskordan olarak gelmiĢtir. 

3.1.5 ġelmo formasyonu 

Bu formasyon Dermah-Rezük-Hasankeyf Zegaran köyleri arasında Garzan, ReĢan ve 

Batman çayları civarındaki Ilısu baraj gölünün büyük bir alanını kaplar. ġelmo 

formasyonu, açısal diskordanslı olarak Midyat formasyonu üzerini örtmekte olup 

kiltaĢı, silttaĢı, gevĢek çimentolu kumtaĢından ve konglomeradan oluĢmuĢtur. Jips 

seviyeleri veya mercekleri ara tabaka olarak görülmektedir. Jips tabakalarının 

erimesinden kaynaklanan dolomit erime kuyuları ve düdenler görülmektedir; 

Rezük‟ün kuzeyinde yer alan Dundik dolomit erime kuyusu ve Garzan çayında yer 

alan Barik düdeni bunların tipik örnekleridir. Bu birim göl alanında görülmektedir. 

3.1.6 Midyat formasyonu 

Dermah‟da 750 m ve Ilısu‟da 100 m kalınlıkta olan bu formasyon, alt seviyelerde 

kireçtaĢı ve killi kireçtaĢından oluĢup, yukarı seviyelerde tebeĢirli, saf ve kesif 

olmaktadır. Yüksek seviyelerdeki tabaka düzlemleri boyunca bazı karstik boĢluklara 

rastlanmıĢtır. Orta Eosene ait fosiller bulunmuĢtur. 

3.1.7 GercüĢ formasyonu 

GercüĢ formasyonu Maymune boğazında, Raman antiklinalinin güney kanadında, 

Pireder ve Pavan dereleri arasındaki GercüĢ antiklinalinin kuzey kanadında 

görülmüĢtür. 

Bu formasyon daha ziyade kırmızımsı pembe kiltaĢı, silttaĢı, marn, kumtaĢı, kireçtaĢı 

ile jips ve anhidritli kongolomeradan oluĢmuĢtur. Bu kayaların litolojik değiĢimleri 
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yatay ve düĢey istikametlerde görülmektedir. GercüĢ formasyonunun kalınlığı 150-

300 m olup, jips ve anhidrit tabakalarının kalınlığı birkaç cm ile 2-3 m arasında 

değiĢmektedir. 

 

ġekil 3.1 : Ġnceleme alanının genelleĢtirilmiĢ stratigrafik kesiti. 

3.1.8 Becir formasyonu 

Bu formasyonların en önemli mostrası Ilısu barajı yerinin kuzeyine doğru Becirman 

köyü civarında görülmektedir. Kalınlığı 10-40 m arasında değiĢen sarımtırak pembe 

kumlu kireçtaĢından oluĢmuĢtur. Paleosen yaĢlı çok miktarda fosil bulunmuĢtur. 

3.1.9 Germav formasyonu 

Baraj yerinde sağ ve sol sahilde yüzeylenen bu formasyon litolojik olarak üç farklı 

seviyeden oluĢmaktadır. Alt seviyeler killi kireçtaĢı-marn, orta seviyeler kumtaĢı 
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aratabakalı marn ve üst seviyeler silttaĢı-kiltaĢı ardalanmasından oluĢmaktadır. Bu 

formasyonun baraj yerindeki kalınlığı 600-650 m olup çoğunluğu marnlı 

kireçtaĢından oluĢmaktadır. 

3.2 Ilısu Barajı Eksen Yeri Jeolojisi 

3.2.1 Yamaç molozu 

BaĢlıca kil, silt ve marnlı kireçtaĢı kırıklarından oluĢan detritik malzemeler, sol 

sahilde baraj ekseninin memba tarafında ve derivasyon tünellerinin çıkıĢı yakınında 

görülmüĢtür. Sağ sahilde baraj ekseninde de bulunmaktadır. 50-60 m geniĢliğinde ve 

150-160 m uzunluğunda bir alanı örten yamaç molozunun kalınlığı 30 m‟dir. Yamaç 

molozu depozitlerinde bulunan bloklar 50-150 cm çapında olup Ģev molozunun bir 

parçasıdır ve kaya dolgu malzemesi olarak ileride kullanılabilirler. Bu bloklar 

Germav formasyonunun marnlı kireçtaĢı seviyelerinden, Midyat formasyonundan ve 

bazalt mostralarından gelmektedir. 

3.2.2 Nehir alüvyonu 

BaĢlıca kum, çakıl ve bloklardan oluĢan alüvyon depozitleri, baraj yerinde nehrin her 

iki tarafında görülmektedir.  Bu depozitlerin geniĢliği birkaç metreden 150 m‟ye 

kadar değiĢmekte olup, kalınlığı 7 m‟ye kadar çıkmaktadır. Sol sahilde bu nehir 

alüvyonlarının kalınlığı 1 m‟den daha azdır.  

Baraj yerinin yaklaĢık 1 km memba tarafında Histe Köyü civarında 2 km 

geniĢliğinde ve 1 km uzunluğunda önemli bir nehir depoziti bulunmaktadır. Burası 

baraj için inĢaat malzemesi ariyet alanı olarak etüt edilmiĢtir.  

3.2.3 Nehir terasları 

Nehrin her iki tarafında marnlı kireçtaĢı formasyonunun üzerinde, farklı kalınlık ve 

litolojik kompozisyonda nehir terasları bulunmaktadır. Sağ sahilde iki değiĢik 

formasyon farkedilebilir.   

Alt seviye 410 m kotunda baĢlayıp 425 m kotuna kadar uzanmaktadır. 1 600 m 

uzunluk ve 300 m geniĢliğindeki bir alanda görülen formasyon üst seviyelerde killi 

siltten oluĢmuĢ olup, 2-3 m derinlikten sonra kum ve çakıla dönüĢmektedir. 

Çakılların  çoğunluğu kireçtaĢıdır fakat kumtaĢı ve çakıllarda vardır. Bu formasyon 

üzerinde konglomera ve bazen 5-30 cm çapında çimentolaĢmıĢ bloklardan oluĢan 
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baĢka bir teras depoziti görülmektedir. Bu bloklar kireçtaĢı ve bazalttır. Kuru dere 

yamaçlarında iyi bir Ģekilde çimentolaĢmıĢ olarak görülen konglomeranın, batıya 

doğru uzandıkça çimentolaĢması azalmaktadır.  

Bölgede agrega olarak kullanılan ince kum cepleri Ilısu Köyü‟nün 400 m kuzeyinde 

bulunmaktadır. Sahada açılan bazı sondaj sonuçlarına göre bu depozitlerin kalınlığı 

30 m‟dir. Ilısu köyünün kuzeyinde bulunan teras malzemesinin görünümü ġekil 

3.2‟de verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.2 : Ilısu köyünün kuzeyindeki teras malzemesi görünümü [4]. 

3.2.4 Marnı kireçtaĢı 

Marnlı kireçtaĢları homojen ve yataya yakın olup, hava ile temas eden yüzeyleri açık 

gri, diğer yüzeyleri koyu gri sarımtrak arasındadır. Bazı  yüzdelerde CaCO3 ve kil 

içeren bu formasyon iç bükey kırılma satıhları gösteren ince taneli, kesif dokulu bir 

formasyondur. Açığa çıktığında çabuk değiĢir ve kolayca kırılır.  

Kaya kütlesinin bazı eklemleri 2-15 cm kalınlığında kalsit damarları ve asfalt ile 

doludur. Baraj yerinde bu formasyonun kalınlığı 150 m‟den fazla olup, Germav 

antiklinalinin çekirdeğini teĢkil etmektedir. Ġnceleme alanında Germav 

formasyonunun görünümü ġekil 3.3 ve 3.4 „de verilmiĢtir. 
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ġekil 3.3 : Baraj yerinde Germav formasyonunun mostra görünümü [5]. 

 

ġekil 3.4 : Baraj yerinde Germav formasyonunun taze yüzey görünümü [5]. 

3.3 Ilısu Barajı Eksen Yeri Yapısal Jeolojisi 

Ilısu baraj yeri, baraj ekseninin 500 m mansap tarafında bulunan Germav 

antiklinalinin kuzey kanadı üzerinde bulunmaktadır. Bölgede bulunan antiklinallerde 
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görüldüğü gibi bu kıvrım, kuzey kanadı üzerinde 5
o
-20

o‟
lik hafif bir eğim 

göstermekte, güney kanadında ise hemen hemen düĢey olmaktadır. Baraj yeri, kuzey 

60
o
 batı doğrultulu eksenin büyük kıvrımının hafifçe eğimlenen kuzey kanadı 

üzerinde yer almaktadır. Büyük kıvrımın dıĢında, küçük kıvrımlar da görülmektedir. 

Marnlı kireçtaĢı tabakaları, kuzeydoğuya doğru 5
o
 ile 7

o 
eğimlenerek kuzey (60

o
-80

o
) 

batıya uzanmaktadır. Sağ sahildeki marnlı kireçtaĢı kaya kütlesini örten teras 

depozitleri yatay bir tabakalanma göstermektedir. Teraslar ile marnlar arasındaki 

açısal uyumsuzluk nehir kıyısı boyunca açık bir Ģekilde görülmektedir. 

Marnlı kireçtaĢı kaya kütlesi; güneydoğu ve güneybatıya doğru 80
o
 eğimlenen kuzey 

10
o
-40

o
 doğu ve kuzey 25

o
-45

o
 batı doğrultularında iki türdeki bir eklem sistemi 

tarafından bölünmüĢtür.  

Kuzeybatı eklemleri antiklinal eksenine paralel boyuna eklemler olup, kuzeydoğu 

eklemleri ise antiklinal eksenine dikey enine eklemlerdir. Eklemler bazen satıhta 

açılmakta ve bazıları da 15 cm kalınlığa kadar kalsit ve asfaltla dolu olmaktadır.  

Etüt edilen alan Germav antiklinaline yakın olduğundan kıvrımlanma sırasında 

kıvrım eksenine dikey olarak geliĢen eklemlerin çoğu, yer değiĢtirmelerin bir sonucu 

olarak faylara uygun gelmektedir. Bununla beraber, bu faylar önemli makaslama 

bölgelerini göstermemektedirler. 

Sol sahil üzerinde, atımı 4-5 m ile 10-15 m arasında değiĢen üç önemli paralel fay 

görülmüĢtür. Bu faylar, güneydoğu ve kuzeydoğuya doğru 70
o
-85

o 
eğimli kuzey 10

o
-

40
o
 doğu ve kuzey 10

o
-50

o 
batı doğrultusunu gösterirler. Arazide görülen diğer küçük 

faylar gibi bu faylar da baraj yerinin jeolojik haritası üzerinde iĢlenmiĢtir. 

Germav antiklinalinin güney kanadı boyunca yaklaĢık 2 km olarak uzanan ve baraj 

eksenine hemen hemen paralel olan birbiri üzerine binmiĢ faylar, mansap tarafında 

yaklaĢık 1 500 m‟de yer almaktadır. 
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4. ILISU BARAJI EKSEN YERĠ MÜHENDĠSLĠK JEOLOJĠSĠ 

Bu bölümde baraj temelinde yer alan birimlerin jeomekanik özellikleri 

değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirme yapırlırken Elektrik ĠĢleri Etüd Ġdaresi 

tarafından 1981‟de yapılan projelendirme raporları ve 2010 yılında Nurol&Cengiz 

Ortaklığı tarafından hazırlanan “Baraj Gövdesi Temelinde Yer Alan Taraçlara Ait 

AraĢtırma Sondajları Değerlendirme Raporu” kullanılmıĢtır [3-4]. 

EĠE tarafından baraj temelinde bulunan kireçtaĢı ve teras malzemeleri üzerinde 

açılan sondaj kuyularında standart penetrasyon, permeabilite, dilatometre ve plaka 

taĢıma testleri, sağ ve sol sahildeki galerilerde hidrolik kriko testleri yapılmıĢtır.  

Bu çalıĢmalardan elde edilen verilerle temel kayaları Z1, Z2 ve Z3 diye adlandırılan 

üç mühendislik jeolojisi bölgesine ayrılmıĢtır. Bu bölgelendirmede temel ayıraç 

kayaların permeabilite özellikleridir.  

Kayanın yerinde “arazide” gerilme-deformasyon davranıĢını ve buna bağlı olarak 

elastisite ve deformasyon modüllerini saptamak için dilatometre, plaka taĢıma ve 

hidrolik kriko deneyleri yapılmıĢtır. Arazi elastisie modülü değerleri ile laboratuar 

elastisite modülü değerleri Masuda‟nın yaptığı sınıflamaya göre oranlanıp kayacın K 

çatlaklılık sayısına göre temel olabilme durumu belirlenmiĢtir. 

4.1 Jeofizik ÇalıĢmaları  

Baraj yerinde fizibilite çalıĢmaları sırasında temeldeki ana kaya topografyasının 

tanımlanması için Elektrik ĠĢleri Etüd Ġdaresi tarafından Schlumberger düzenlemesi 

(AB/2=200 m) kullanılarak 130 adet jeoelektrik sondaj yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢmalara dayanılarak teras malzemelesinin kalınlığının 12-30 m arasında 

değiĢtiği hesaplanmıĢtır. Baraj gölünün sol sahilinde, baraj ekseninin yaklaĢık 150 m 

memba tarafındaki Ģev döküntülü alanın etüdü için, biri 500 m uzunluğunda ve eğri 

seviyesine dikey olarak yönelen ve sekizi ise önceki profile dikey olup 50 m 

aralıklarla ve 100-140 m uzunluklarında olan bir seri sismik kırınım profilleri 
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uygulanmıĢtır. Sonuçlar yamaç molozunun maksimum kalınlığının yaklaĢık 11 m, 

toplam hacminin ise 300 000 m
3
 „den daha fazla olmayacağı göstermektedir. 

Derivasyon tünellerinin giriĢ ve çıkıĢlarında bu bölgelerdeki kaya kütlesinde hava 

etkisi ile bozulmanın derinliğini ve alüvyon depozitlerin kalınlığını araĢtırmak için 

yaklaĢık 150 m uzunluğunda altı adet sismik kırınım profilleri yapılmıĢtır. Çıkan 

sonuçlar, tünellerin giriĢindeki yamaç molozu kalınlığının yaklaĢık 6 ile 8 m ve taze 

marnlı kireçtaĢı kaya kütlesinin 8 ile 33 m derinlikte olduğunu göstermiĢtir. Teras 

depozitlerinde görülen kalınlık farkları, teras malzemesinin marnlı kireçtaĢlarının 

aĢındığı yerlerde toplanmasından kaynaklanmaktadır [3].  

4.2 Arazi ÇalıĢmaları 

4.2.1 Sondaj çalıĢmaları 

Baraj yerinde ilk sondaj çalıĢmaları 1972 yılında Elektrik ĠĢleri Etüd Ġdaresi 

tarafından baĢlatılmıĢtır. Baraj yeri alanı için yersel incelemeler ile ilgili olarak 

fizibilite çalıĢmaları sırasında yapılan çalıĢmaların çoğu, barajın ekseni üzerinde, 

sondaj kuyuları ile yoğunlaĢtırılmıĢtır. Son projelendirme safhasında derivasyon 

tünelleri, santral binası, dolusavak ve su alma yapıları ile ilgili bilgi sağlamak için 

ilave sondajlar yapılmıĢtır. 

Su alma ağzı ve derivasyon tünellerinin kazılacağı kaya kütlesini, baraj, dolusavak ve 

santral binası temellerini etüd etmek amacıyla 90 adet eğimli ve düĢey sondaj kuyusu 

açılmıĢtır. Bu çalıĢmada bu sondajlardan 36 tanesini kullanılmıĢtır. Kullanılan 

sondajların yerleri Ek A.2‟de gösterilmiĢ gösterilmiĢtir. 

Sondajlardan elde edilen sonuçlar, kaya kütlesinin; birkaç cm ile 1,5 ile 2 m arasında 

değiĢken seviyeler halinde, bazıları asfalt veya kalsit ile dolu düĢey eklemlerle 

kesiĢen, marnlı kireçtaĢından oluĢtuğunu göstermektedir. Yüzeyin hemen altındaki 

kaya genel olarak hava etkisiyle ayrıĢamamıĢ olup kaya kalitesi (RQD) genellikle 

%100 olmuĢtur.  

Sol sahilde 33,30-35,10 m ile 62,90-63,75 m arasındaki LSI 207 sondaj kuyusu gibi 

bazı sondajlarda genellikle nehir yatağına paralel bir takım faylar görülmüĢtür. 

Sağ sahilde, üst tabakası 2-3 m kalınlığında kil ve siltten, aĢağıya doğru indikçe kalın 

granülometrili ve bazen kum ve çakıl gibi çimentolu malzemeden oluĢan ve 
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maksimum 30 m kalınlığında olduğu anlaĢılan teras depozitlerinin varlığı  jeofiziksel 

araĢtırma sonuçlarını doğrulamaktadır. ÇimentolaĢmıĢ terasların altında 

çimentolaĢmamıĢ teras seviyeleri vardır. 

Her iki sahilindeki bazı sondaj kuyularında da kil, silt ve marnlı kireçtaĢı parçaları 

gibi daha ziyade detritik malzemeleri içeren yamaç molozu depozitleri görülmüĢtür. 

Nehir yatağında alüvyonun kalınlığı 7 m olup, sağ sahilde 3-4 m ve sol sahilde 0,30-

0,60 m‟dir. 

Çizelge 4.1 : EĠE tarafından açılan sondajlara ait genel bilgiler [3]. 

Kuyu No Konumu 
Açılan 

Derinlik (m) 

Koordinat 

X Y 

S-501 DüĢey 50 4155968.96 485578.33 

S-502 DüĢey 50.5 4155965.44 485703.46 

PS-218 DüĢey 70.10 4155878.90 486123.56 

PS-503 DüĢey 60 4156042.33 486250.41 

PS-504 DüĢey 120 4155622.00 486001.84 

PS-505 DüĢey 100 4155622.00 486111.37 

RH-101 DüĢey 75 4155342.19 487058.56 

RH-103 DüĢey 101.50 4155397.85 486972.99 

RS-106 DüĢey 70 4155677.48 486500.99 

RS-107 DüĢey 80 4155593.08 486634.58 

RS-114 DüĢey 50 4155750.96 486280.19 

RS-116 DüĢey 40 4155819.85 486168.04 

RS-118 DüĢey 30 4155909.92 485910.90 

RS-124 DüĢey 61.60 4155791.80 486408.42 

RS-125 DüĢey 56 4155746.08 486475.22 

RS-126 DüĢey 50.10 4155675.90 486612.03 

RS-127 DüĢey 23.10 4155614.55 486728.43 

RS-128 DüĢey 78 4155458.96 486900.83 

RS-310 DüĢey 44 4155742.00 486228.57 

RS-311 DüĢey 46 4155753.96 486214.48 

RS-403 DüĢey 40 4155810.61 486218.59 

RS 404 DüĢey 39.55 4155718.14 486173.54 

RS 406 DüĢey 29 4155489.58 486618.17 

RSI-123 45
0
 eğimli 264.40 4155448.78 487043.42 

RSI-209 60
0
 eğimli 120.5 4155573.43 486701.97 

RSI-215 60
0
 eğimli 50 4156004.24 485818.29 

LSI-119 45
0
 eğimli 300 4155352.62 487105.29 

LS-120 DüĢey 60 4155330.89 487118.93 

LSI-131 60
0
 eğimli 125 4155326.20 487157.17 

LSI-132 45
0
 eğimli 96 4155296.82 487068.56 

LSI-206 65
0
 eğimli 105 4155227.95 487296.79 

LSI-207 60
0
 eğimli 120 4155250.07 487268.14 

LSI-208 60
0
 eğimli 141 4155276.10 487231.67 
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Baraj yerindeki ikinci sondaj çalıĢmalarına 2010 yılında taraçaların yayılımını 

belirlemek amacı ile DSĠ tarafından önerilen yerlerde Nurol&Cengiz ortaklığı 

tarafından  8 adet sondaj açılarak baĢlanmıĢtır. Söz konusu kuyular ana kayaya 5 m 

girecek Ģekilde açılmıĢtır. 

Sondaj çalıĢmaları sırasında geçilen birimleri üç ayrı seviyeye ayırabiliriz. Sondaj 

yerleri EK A.2‟de gösterilmiĢtir. 

1. Ġnce taneli yer-yer çakıllı genel olarak, siltli-killi seviyeler, 

2. Bloklu-kumlu-çakıllı seviyeler (yer-yer çok az tutturulmuĢ konglomeralar), 

3. Marnlı-kireçtaĢı seviyeler, 

Buna göre; 

ASK-1 genel olarak; 

 00,00-06,45 m arası ince taneli, siltli-killi seviyeler, 

 06,45-12,00 m arası tutturulmamıĢ, yer yer az killi, bloklu-çakıllı seviyeler, 

 12,00-17,00 m arası marnlı kireçtaĢı seviyeleri. 

ASK-2 genel olarak; 

 00,00-10,00 m arası ince taneli, siltli, killi seviyeler, 

 10,00-20,00 m arası tutturulmamıĢ, bloklu-çakıllı seviyeler, 

 20,00-25,00 m arası marnlı kireçtaĢı seviyeleri. 

ASK-3 genel olarak; 

 00,00-04,50 m arası killi-çakıllı-bloklu seviyeler, 

 04,50-15,50 m arası yer-yer çok az tutturulmuĢ, az killi-siltli-bloklu, çakıllı 

seviyeler, 

 15,50-20,50 m arası marnlı kireçtaĢı seviyeleri. 

ASK-4 genel olarak; 

 00,00-09,00 m arası genel olarak çakıllı, siltli, killi seviyeler, 

 09,00-15,00 m arası tutturulmamıĢ, bloklu-çakıllı seviyeler, 

 15,00-20,00 m arası marnlı kireçtaĢı seviyeleri. 

ASK-5 genel olarak; 

 00,00-12,00 m arası siltli-bloklu-kumlu-killi-çakıllı seviyeler, 
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 12,00-16,00 m arası yer-yer çok az tutturulmuĢ, bloklu-çakıllı seviyeler, 

 16,00-21,00 m arası marnlı kireçtaĢı seviyeleri. 

ASK-6 genel olarak; 

 00,00-21,00 m arası yer yer çakıllı, “genel” olarak, Siltli-killi seviyeler, 

 21,00-33,00 m arası az killi, az bloklu, yer-yer çok az tutturulmuĢ, “genel” 

olarak çakıllı seviyeler, 

 33,00-38,50 m arası marnlı kireçtaĢı. 

ASK-7 genel olarak; 

 00,00-26,00 m arası yer-yer çakıllı, genel olarak siltli killi(yer-yer konsolide 

killer) seviyeler, 

 26,00-36,00 m arası çakıllı, bloklu seviyeler, 

 36,00-41,00 m arası marnlı kireçtaĢı seviyeleri. 

ASK-8 genel olarak; 

 00,00-10,50 m arası yer-yer çakıllı, genel olarak siltli killi(güncel) seviyeler, 

 10,50-24,00 m arası yer-yer çok az tutturulmuĢ, genel olarak kumlu, çakıllı-

bloklu seviyeler, 

 24,00-26,50 m arası marnlı kireçtaĢı seviyeleri bulunmaktadır. 

Çizelge 4.2 : DSĠ tarafından önerilen sondajlara ait genel bilgiler [4]. 

Kuyu No Konumu 
Açılan 

Derinlik (m) 

Koordinat 

X Y 

ASK-1 DüĢey 17.00 4155484.00 486966.00 

ASK-2 DüĢey 25.00 4155286.00 486769.00 

ASK-3 DüĢey 20.50 4155484.89 486676.34 

ASK-4 DüĢey 20.00 4155448.59 486562.08 

ASK-5 DüĢey 21.00 4155540.64 486706.88 

ASK-6 DüĢey 38.50 4155561.80 486180.29 

ASK-7 DüĢey 41.00 4155648.00 486322.00 

ASK-8 DüĢey 26.50 4155573.92 486430.24 

4.2.2 Arazi deneyleri 

4.2.2.1 Permeabilite testleri 

Elektrik ĠĢleri Etüd Ġdaresi tarafından kaya kütlesinde açılan bütün sondaj 

kuyularında 2 m aralıklarla basınçlı su testi (Lugeon testi) yapılmıĢtır. Kullanılan 

maksimum su basıncı 40 m derinliğe kadar l lb/ayak
2
 artıĢı ile olup 40 m‟den fazla 
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derinliklerde maksimum basınç sabit ve 10 atmosfere eĢit bulunmuĢtur. Ek A.3‟de 

sondaj kuyularının Lugeon değerleri verilmiĢtir. 

Genellikle beĢ basınç kademesi kullanılmıĢ olup normal Ģartlarda manometredeki 

oluĢan basınç Ģu Ģekilde olmaktadır; 2.5-5-10-5-2.5kg/cm
2
: satıh yakınında 

kullanılan maksimum basınç 10 kg/cm
2
‟den düĢüktür.  

Testlerin sonuçlarında %50‟den daha fazlasında hiç su emilmesi olmadığını ve 

%40‟ında ise emilmenin az olduğu görülmüĢtür. Bu da hemen hemen geçirimsiz 

kaya kütlesini ifade etmektedir. 

Kaya kütlesi, toprak yüzeyinin 20-30 m altında ve nehir vadisinin dibini dolduran 

depozitlerin altında geçirimsizdir. 

Marnlı kireçtaĢı malzemesi geçirimsiz olup kaya kütlesinin permeabilitesi bu 

kütlenin kırılıĢ Ģekline göre olmaktadır.  Yüzeyin hemen altında kaya kütlesinin 

kırılıĢ aralıkları çok geniĢ ve bu kırılıĢları su geçirmezdir.   

Bu sonuçlara göre, baraj temelinin uygun bir Ģekilde sızdırmazlığını sağlamak için 

ince bir enjeksiyon perdesi gerekmiĢtir. Ek A.3‟de bu enjeksiyon perdesinin yeri 

gösterilmiĢtir. 

Dolgunun yapımında teras depozitlerinin kaldırılmama olanağını düĢünerek 

permeabilite katsayısını saptamak üzere RS 403, RS 404 ve RS 406 sondaj 

kuyularındaki teras formasyonu üzerinde bir takım Lefranc tipi testler yapılmıĢtır. 

Lefranc testlerinden elde edilen sonuçlar, teras depozitlerinin 10
-4 

ile 10
-5

 cm/sn 

arasında değiĢen permeabilite sayısına sahip olduğunu göstermiĢtir.  

Bu değer IAEG 1979 kayaçların geçirimlilik sınıflamasında az geçirimli olarak 

açıklanmıĢtır (Çizelge 4.3).  

Çizelge 4.3 : Kayaçların geçirimlilik derecesine göre sınıflandırılması. (IAEG, 1979) 

Sınıf 
Geçirimlilik 

k (m/sn) Tanım 

1 > 10
-2

 Çok geçirimli 

2 10
-2

–10
-4

 Geçirimli 

3 10
-4

–10
-5

 Orta geçirimli 

4 10
-5

–10
-7

 Az geçirimli 

5 10
-7

–10
-9

 Çok az geçirimli 

6 < 10
-9

 Pratik olarak geçirimsiz 

 



33 

4.2.2.2 Standart penetrasyon testi (SPT) 

Standart Penetrasyon Testi, arazide yapılan bir deney olması ile zemin özelliklerinin 

belirlenmesinde ön plana çıkmaktadır. SPT yapmak için kullanılan alete 

“penetrometre” denilmektedir (ġekil 4.1). Ucunda kesik koni Ģeklinde bir çarık 

vardır. Bu tüpün iç çapı 35,5 mm, dıĢ çapı 50,8 mm., toplam ağırlığı 6,81 kg., 

uzunluğu ise 81,3 cm dir. Tüp zeminin içine 76 cm‟lik yükseklikten bırakılan 63,5 kg 

ağırlığındaki bir tokmakla 45,7 cm çakılır. Tüpün her 15 cm zemine batması için 

gerekli vuruĢ sayısı kaydedilir. Ġkinci ve üçüncü 15 cm lik kısımlara giriĢ için gerekli  

 

ġekil 4.1 : Standart penetrasyon deney düzeneği. 

darbe sayıları toplamına standart penetrasyon direnci denir. Son iki 15 cm‟ lik 

ilerleme için darbe sayısının toplamı SPT-Narazi olarak verilir. Standart Penetrasyon 

Testi, zemin mukavemet ve yoğunluğunu değerlendirmek ve örselenmiĢ örnek almak 

amacıyla sondaj kuyusu içinde (in situ) yapılan bir dinamik kesme deneyidir. 

Kohezyonsuz zeminlerden, standart ve klasik numune alıcılarla örselenmemiĢ örnek 

almak hemen hemen olanaksız olduğu için bu tip zeminlerin mühendislik özellikleri 

laboratuar deneyleri ile belirlenememektedir. Bu yüzden bu tür zeminlerde SPT gibi 

arazi deneyleri tercih edilmektedir. Deney öncelikle kohezyonsuz zeminlerin izafi 

yoğunluklarını belirlemek için geliĢtirilmiĢ olup daha sonraları yumuĢak killerde de 
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uygulanmıĢtır ancak killi zeminlerin deneylerle belirlenen dinamik özelliklerine 

iliĢkin sonuçlar pek güvenilir olmamaktadır [6]. 

Standart Penetrasyon deneyi yardımıyla kumlu zeminlerin sıkılığı hakkında pratik 

bilgiler elde etmek mümkündür. Killi zeminlerde elde edilen değerler daha az 

güvenilir olmakla beraber, zeminlerden aynı zamanda numune almakta mümkün 

olmaktadır. 

Standart penetrasyon deneyi sonuçlarına göre kumların sıkılığı ile killerin kıvam ve 

serbest basınç dirençleri (qu) aĢağıdaki tablolarda ayrı ayrı verilmiĢtir. 

Terzaghi ve Peck (1968) zeminin ince kum ve bol siltli kum olması halinde ve 

ortamda yeraltı suyunun var olması durumunda SPT değerinin düzeltilmesini 

önermektedir. 

Çizelge 4.4 : Suya doygun ince kumlar için standart penetrasyon değerlerinden 

faydalanılarak bulunan deneye dayalı Dr, φ, ve γ değerleri. 

 
Çok 

GevĢek 
GevĢek Orta Sıkı Çok Sıkı 

Darbe/N30 0-4 4-10 10-30 30-50 >50 

Rölatif 

sıkılık Dr 
0-0.15 0.15-0.35 0.35-0.65 0.65-0.85 >0.85 

Ġç sürtünme 

açısı 
25-30 27-32 30-35 35-40 40-43 

Birim 

hacim 

ağırlık 

(g/cm
3
) 

1.1-1.6 1.4-1.8 1.8-2.1 1.8-2.2 2.1-2.4 

Çizelge 4.5 : Kohezyonlu zeminlerin (killerin) standart penetrasyon değerleri, kıvam 

limitleri ve serbest basınç dirençleri arasındaki iliĢki. 

Kıvam 
Çok 

yumuĢak 
YumuĢak Orta Katı 

Çok 

katı 
Sert 

Darbe/N30 0-2 2-4 4-8 8-15 15-30 >30 

Serbest basınç 

direnci (kg/cm
2
) 

0.25 0.50 1.0 2.0 4.0 >4 

Elektrik ĠĢleri Etüd Ġdaresi tarafından açılan RS 403, RS 404 ve RS 406 sondaj 

kuyularındaki teras depozitlerinde 1,5 m aralıklarla ve bilinen uygulama ile, bir 

takım standart penetrasyon testleri yapılmıĢtır. Toplam olarak 40 SPT yapılmıĢ olup 

Ģahmerdanın ikilemesi nedeni ile ancak bu testlerin 22‟si baĢarılı olmuĢtur. Elde 

edilen sonuçlar teras malzemesinin SPT değerinin 14 ile 46 arasında, en çok 

rastlanan  değerlerinde 27 ile 37 arasında olduğunu göstermiĢtir. Sonuçlara göre 
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zeminin orta sıkı-sıkı olduğunu görülmektedir. RS 403 sondaj kuyusunda 10 m‟den 

daha derin olan kısımdaki sonuçlar 50 darbeden daha fazladır. 

Devlet Su ĠĢleri tarafından önerilen sondajlarda standart penetrasyon testlerinin önce 

belirli kuyular yapılması öngörülmüĢ fakat sonra bu görüĢ değiĢtirip tüm kuyularda 

yapılması istenmiĢtir. Bu değiĢiklik öncesi ASK 5 tamamlandığı için SPT deneyleri 

bu kuyu hariç tüm kuyularda yapılmıĢtır. SPT deneyi her kuyuda, ana kaya hariç her 

1,50 m‟de bir önerilmiĢ ve yapılmıĢtır. Deney çalıĢmaları sırasında her kademeye ait 

darbe adetleri ve toplam ilerlemeler hesaplanmıĢtır. Deney çalıĢmalarında 3 

aĢamadan herhangi birinde darbe sayısı 50 olunca Refü sayılmıĢtır. Toplamda ise 

darbe sayısı 50‟yi geçebilmektedir. AraĢtırma sondaj çalıĢmaları sırasında, 7 adet 

kuyuda toplam 98 adet SPT deneyi yapılmıĢtır. Bunlardan 40 adeti baĢarılı olmuĢ, 58 

adeti ise Refü sonucu tamamlanamamıĢtır. 58 adet deneyin 14 adetinin deney 

ilerlemesi 5-43 cm arasında son bularak, deneyler Refü sonucu tamamlanamamıĢtır.  

Buna göre SPT deneylerinde %41 baĢarı sağlanmıĢtır. Elde edilen SPT-N değerleri 

incelendiğinde çakıllı ve bloklu seviyelerde, SPT deneyinin yapılmasının imkânsız 

olduğu veya birkaç cm ilerlemede deneyin Refü olduğu görülmüĢtür. Genelde ince 

malzemelerin yer aldığı kumlu, siltli ve killi seviyelerde ise SPT deneyleri 

yapılabilmiĢtir.  Zemindeki çakıl, blok ve az tutturulmuĢ konglomeralar SPT 

değerlerinin yüksek çıkmasına sebebiyet vermektedir. Çizelge 4.6 ve Çizelge 4.7‟de 

verilen değelerlere göre:   

 Sıkılık açısından zeminin, Orta Sıkı/Sıkı yapılı olduğu, 

 Kıvamlılık açısından ise zemin, Çok Katı/Sert durumda olduğu SPT 

değerlerinden elde edilmiĢtir. 

Çizelge 4.6 : DüzeltilmiĢ SPT değerlerine göre zeminin sıkılık durumu [4]. 

Kuyu No 

  SPT   

Çok 

gevĢek 

<4 

GevĢek 

4-10 

Orta sıkı 

10-30 

Sıkı 

30-50 

Çok sıkı 

>50 

ASK 1   22   

ASK 2   19   

ASK 3    43  

ASK 4    47  

ASK 6   25   

ASK 7   24   

ASK 8   20   
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Çizelge 4.7 : DüzeltilmiĢ SPT değelerine göre zeminin kıvam durumu[4]. 

Kuyu No 

  SPT    

Çok 

yumuĢak 

<2 

YumuĢak 

2-4 

Orta katı 

4-8 

Katı 

8-15 

Çok katı 

15-30 

Sert 

>30 

ASK 1     22  

ASK 2     18  

ASK 3      43 

ASK 4      47 

ASK 6     25  

ASK 7     24  

ASK 8     20  

4.2.2.3 Dilatometre testleri 

Deney açılan sondaj kuyusunun istenilen derinliklerinde kuyu cidarına radyal 

basıncın uygulanması ve bu esnada kuyu cidarında oluĢan deformasyonların 

ölçülmesi esasına dayalı olarak yapılmaktadır. OluĢan deformasyonlar elektronik 

aletler kullanılarak okunmaktadır. Ayrıca bu deney yardımıyla genellikle birden fazla 

doğrultuda, kuyu çapında oluĢan deformasyonların saptanması mümkün olmaktadır. . 

Bu deneyden elde edilen verilerden hareketle hidrolik kriko deneyine benzer olarak 

kayacın mekanik davranıĢı hakkında bilgi edinilebilmektedir. Ayrıca, özellikle her 

yönde eĢit basınç uygulanması ve birden fazla doğrultuda oluĢan deformasyonların 

okunabilmesinden dolayı yöne bağlı davranıĢ değiĢimlerinin belirlenmesi deneyin 

önemini arttırmaktadır Rocha ve Goodman dilatometresi olmak üzere iki çeĢidi 

vardır. 

Rocha dilatometresi kayanın elastisite modülü, anizotropisi ve çatlaklılık durumunu 

saptamak amacıyla yapılan bir deneydir. Dilatometre probu kuyu içindeki deney 

seviyesine indirildikten sonra hidrolik pompa ile önceden belirlenmiĢ bir program 

dahilinde yağ pompası ile yükleme-boĢaltma programı uygulanır. Prop üzerine 

yerleĢtirilen 8 adet algılayıcı (transducer), 4 farklı yöndeki deformasyonları ölçer. 

Kayanın farklı doğrultulardaki mukavemet özellikleri bulunması amacıyla okuma 

ünitesi ile deformasyon ölçerlerde meydana gelen açılıp kapanmalar ölçülür ve 

kaydedilen değerlerle basınç-deformasyon grafiği çizilir. Bu grafikten elastik 

(deformasyon) modül hesaplanır. 

Goodman dilatometresinde kuyuya indirilen prop, çelikten yapılmıĢ iki adet yarım 

silindir Ģeklinde hareketli rijit plakadan oluĢur ve kayaya gerektiğinde en fazla 700 

kg/cm2 basınç uygulanır. Dilatometre probu kuyu içindeki deney seviyesine indiril- 
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Çizelge 4.8 : Goodman dilatometresi sonuçları [3]. 

Sondaj 

Kuyusu 

Derinlik 

(m) 

P Basınç 

Bölgesi 

(kg/cm
2
) 

Elastisite 

Modülü 

(E) 

Ortamala E Değerleri 

Basınç Bölgesi 

(kg/cm
2
) 

E (kg/cm
2
) 

PS-501 10.00 

20-50 3 271 

60-120 2 873 

50-60 1 858 

60-100 3 160 

100-120 3 770 

120-130 2 749 

PS-501 15.00 

10-40 12 000 

80-140 3 913 

50-80 7 330 

80-120 4 435 

120-140 4 798 

140-170 2 094 

PS-501 22.00 

20-50 4 657 

110-170 2 560 

50-90 5 615 

90-110 7 540 

110-130 3 383 

130-170 2 807 

PS-501 33.00 

10-100 7 760 

120-220 5 404 120-180 6 044 

180-220 5 278 

PS-502 10.00 

10-30 2 639 

40-90 2 544 
40-60 3 383 

60-90 2 730 

90-100 1 808 

PS-502 10.00 

10-40 4 080 

50-90 4 934 
50-70 6598 

70-80 4256 

90-100 4550 

PS-502 15.00 

10-30 7761 

80-110 4 255 

30-50 18 850 

50-90 9425 

90-120 4 948 

120-130 18 850 

PS-502 15.00 

30-60 3 271 

70-120 3 050 70-90 3 033 

100-130 3 326 

PS-502 20.00 

10-40 5 737 

80-140 2 550 

40-70 8 247 

70-90 3 880 

90-120 3 000 

120-150 2890 

PS-502 25.00 

30-50 8 246 

50-130 4 126 
50-100 5 737 

120-140 3 383 

140-170 2 010 
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dikten sonra hidrolik pompa ile önceden belirlenmiĢ bir program dahilinde yağ 

pompası ile yükleme-boĢaltma programı uygulanır.  

Yükleme programı uygulandığında; okuma ünitesi ile plakalara monte edilen 

algılayıcılarda (LVTD transducer) meydana gelen açılıp kapanmalar 0,01 mm 

hassasiyetle radyal deformasyon olarak ölçülür ve kaydedilen değerlerle basınç-

deformasyon grafiği çizilir. Bu grafikten deformasyon modül hesaplanır. ÇalıĢma 

alanında bulunan PS-501, PS-502, PS-503, PS504 VE PS 505 sondajlarında 15 adet 

LNEC dilatometresi (Rocha‟nın) ve 8 adetinde Goodman dilatometresi kullanılarak 

23 test yapılmıĢtır. 

Goodman ve LNEC dilatometresi sonuçları Çizelge 4.8 ve Çizelge 4.9‟da veriĢmiĢtir. 

Bu verilerden çıkan ilk sonuç, Goodman dilatometresi ile elde edilen ortalama 

değerlerin LNEC değerlerinin ortalamasından çok küçük olmasıdır. Bu durum 

teçhizattaki farklarla ve sondaj kuyusu çeperlerine uygulanan yüklerin tarzı ile 

açıklığa kavuĢmaktadır. 

Çizelge 4.9 : LNEC dilatometresi sonuçları [3]. 

Sondaj 

Kuyusu 

Derinlik 

(m) 

P Basınç Bölgesi 

(kg/cm
2
) 

Ortamala E 

Değerleri 

PS-501 

29.00 5-60 16 072 

34.00 5-60 30 316 

40.00 5-80 46 310 

PS-502 

20.00 5-60 28 705 

26.00 5-60 27 972 

36.00 5-100 37 406 

PS-503 

32.00 5-40 16 956 

35.00 5-80 25 405 

38.00 5-100
  

35 242 

PS-504 

18.80 5-60 26 973 

28.00 5-80 21 116 

36.00 5-40 6 118 

PS-505 

28.00 5-40 5 240 

33.00 5-60 14 097 

38.00 5-80 39 196 

Dilatometre testlerinden alınan sonuçlar ve ayrıca her iki sahildeki araĢtırma 

galerileri içinde yapılan kriko testlerinden alınan sonuçlar dikkate alındığında, 

yüzeye yakın derinliklerdeki marnlı kireçtaĢı kaya kütlesinin elastisite modülünün 10 

000 ile 20 000 MPa arasında bulunmaktadır. Bu da LNEC dilatometresi ortalama 

değerlerinin, kriko testlerinden elde edilen değerlerden 4 ile 5 kere daha 
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küçükolduğu anlamına gelmektedir; kriko testleri sonuçları ile LNEC dilatometresi 

sonuçları arasındaki bu orantıdan literatürde sık sık bahsedilmektedir. 

4.2.2.4 Plaka taĢıma testleri 

Galeri RS 201 içinde (sağ sahilde), galerinin ikinci yarısı boyunca (daha ziyade teras 

depozitleri ile kesiĢtiği yerde) ve sağ duvarda dört adet test hücresi kazılmıĢtır. 

Testler 35.5 cm çapında (1000 cm
2 

alan) iki plaka kullanılarak düĢey olarak 

yapılmıĢtır. Gerilimlerin iyi bir Ģekilde dağılmasını sağlayabilmek için toprak ile 

plakalar arasına ince bir plaka ince malzemeli harç konulmuĢ ve deformasyonlar 

1‟den 0.001 mm‟ye kadar sıralanan diferansiyel kadran göstergelerle ölçülmüĢtür. 

Çizelge 4.10 : Plaka taĢıma testi sonuçları [3]. 

Test Hücresi 
1. Devre 2. Devre 

E(kg/cm
2
) resx10

-3
 mm E(kg/cm

2
) resx10

-3
 mm 

1 
Tavan 1 940 560 2 175 2 250 

Taban 4 170 90 5 680 290 

2 
Tavan 840 690 805 3 920 

Taban 9 940 46 10 960 172 

3 
Tavan 945 1 250 1 055 3 854 

Taban 4 170 180 6 060 460 

4 
Tavan 995 980 1 230 3 650 

Taban 7 180 12 8 010 200 

Ġki devrelik yükleme ve boĢaltma sırasında yük artıĢları uygulanmıĢtır; birinci 

devrede maksimum basınç gerilmeleri 7.5 kg/cm
2
 ve ikinci devrede ise gerilme 15 

kg/cm
2
‟ye kadar yükselmiĢ, her bir yük artıĢı 0.5 kg/cm

2
‟ye ulaĢmıĢ ve deplasman 

ölçüleri yüklerin uygulanmasından 5 dakika sonra yapılmıĢtır. 

Daha ağır yüklerde toprakta bir takım plastiklik gösteren gerilme deformasyon 

eğrileri her iki devre için de elde edilmiĢtir. Tabloda deformasyon modülü (E) ve 

bakiye deformasyon (res) tekabül eden testlerin sonuçları her bir devre için ayrı ayrı 

gösterilmiĢtir. Her bir test için biri üst plakadaki (tavan) deformasyonu ve diğeri ise 

alt plakadaki (taban) deformasyonu göstermektedir. Bekleneceği gibi, tavandan 

alınan değerler, hücrenin kazılması nedeni ile toprak deformasyonunun bir sonucu 

olarak, tabandan alınan değerden çok düĢüktür. 

 Laboratuvar ve arazide yapılan deneylerden saptanan sekant elastisite 

modülleri kullanılarak kayacın çatlaklılığı hakkında bilgi edinilebilmektedir. 
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MASUDA‟nın yaptığı sınıflama kriteri bu tip değerlendirmelerde sıkça 

kullanılan bir yaklaĢımdır [6]. Bu sınıflamaya göre; 

  
                  

       
 

Buradaki K kayacın çatlaklılık katsayısını ifade eden terim olarak düĢünülmekte ve 

bu değere göre yapılan kayanın özellikle baraj mühendisliği açısından temel olabilme 

özelliği ile ilgili tanımlama Çizelge 4.11‟de verilmektedir. 

Çizelge 4.11 : Kayacın K çatlaklılık katsayısına göre temel olabilme özelliği. 

Çatlaklılık katsayısı(K) Temel olabilme durumu Sınıfı 

0-0.25 Çok iyi A 

0.25-0.50 Ġyi B 

0.50-0.65 Yeterli C 

0.65-0.80 Yetersiz D 

0.80-1.00 Kötü E 

Marnlı kireçtaĢı malzemesinin temel olabilme durumunu irdelemek için arazi ve 

laboratuar deneylerinden elde edilen sekant elastisite modülü değerleri 

değerlendirilmiĢ ve K çatlaklılık katsayıları bulunmuĢtur. Bulunan K değerleri 0,33-

0,65 arasında değiĢmektedir. Sınıflamaya göre malzemenin temel olabilme durumu B 

(yeterli) - C (iyi) sınıfı bulunmuĢtur.  

4.2.2.5 Hidrolik kriko testleri 

Biri sol sahildeki galerinin sonunda ve diğeri sağ sahildeki galerinin içindeki (sol 

duvarda), marnlı kireçtaĢı ile teras depozitleri arasındaki temastan fazla uzak 

olmayan bir yerde iki test hücresi kazılmıĢtır. Her bir hücrede biri düĢey diğeri yatay 

olmak üzere iki test yapılmıĢtır. 

Test sonuçlarının kaya kütlesi deformasyonluğunda daha iyi temsil edileceği 

düĢünülerek, daha büyük plakaların (0.5-0.7 m çapında) kullanılmasının daha yeterli 

olmasına karĢın, daha önce belirtilen plakalar (35.5 cm çapında) kullanılmıĢtır. 

Deplasmanlar 1‟den 0.001mm‟ye kadar sıralanan diferansiyel kadran göstergelerle 

ölçülmüĢtür. 

On devre halinde yükleme ve boĢaltma yük artıĢları uygulanmıĢtır. Ġlk üç devrede 

maksimum basınç gerilmesi 9 kg/cm
2
 iken; 4.‟de maksimum gerilme 18 kg/cm

2
; 

5.‟de maksimum gerilme 27 kg/cm
2
; 6.‟da ve 7.‟de maksimum 36 kg/cm

2
 olmuĢtur. 

Son üç devrede ise gerilmeler 40 kg/cm
2
‟ye kadar yükselmiĢtir. Her yük artıĢı 0.5 
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kg/cm
2
‟ye ulaĢmıĢ ve deplasman ölçümleri yüklerin uygulanmasından 5 dakika sonra 

yapılmıĢtır. Galerilerin kazılması nedeni ile kaya kütlesinde oldukça önemli gerilme 

azalması gösteren bütün testlerde belirli bakiye deformasyonlar ölçülmüĢtür. 

Çizelge 4.12 : Kriko testleri sonuçları [3]. 

Test Hücresi 

10. devre 

E 

(kg/cm
2
) 

resx10
-3

 

mm 

A (Sağ 

sahil) 

H 63 705 410 

V 86 530 540 

B (Sol 

sahil) 

H 389 395 207 

V 182 610 260 

 

Kaya kütlesi anizotropluluğu ile ilgili güvenilir sonuçlar bu az miktarda yapılan 

testler ile alınamamakla beraber, test sonuçlarından ve daha sonra, galeriler ve kaya 

karotlarında yapılan gözlemler sonucu kaya kütlesinin oldukça homojen ve izotropik 

olduğu görülmektedir. 

Her iki galerinin deformabilite modülü ortalama değerleri arasındaki büyük fark 

(orantı yaklaĢık 3) jeolojik veya jeoteknik nedenlerden yanı sıra morfolojik 

nedenlerle açıklanabilir.  

Sağ sahildeki galeri ve test hücresinin açıldığı bölge, marnlı kireçtaĢı ile depozitlerin 

temas hattına çok yakındır. Bunun anlamı, bu bölgenin geçmiĢ jeolojik zamanlarda 

yüzeye çok yakın olduğu ve bu suretle gerilme azalması iĢlemine tabi tutulduğu 

Ģeklindedir.Laboratuar testlerinden elde edilen kaya malzemesi elastisite modülü E= 

500 000 kg/cm
2
 ve Poisson oranı V=0.13 olmuĢtur. 

4.2.3 Galeri, doğal yarmalar ve gözlem çukurları 

1977 yılında barajın sol kenar ayağını etüd etmek ve hava etkisiyle ayrıĢmamıĢ 

marnlı kireçtaĢı kaya kütlesine eriĢebilmek için bir galeri açılmıĢtır. Galerinin 

uzunluğu 50 m‟dir. Kuzey 7
o
 batı istikametinde uzanmakta ve marnlı kireçtaĢı 

formasyonunun farklı seviyelerini etüd etmek için 23
o
 yukarı doğru meyil ile 

açılmıĢtır. Sonuçlar tabakaların hemen hemen yatay olduğunu ve erime izleri 

olmadığını göstermektedir. Tabaka kalınlıkları 0.10-0.20 m olup, kaya kütlesi 

genellikle kapalı ve bazen 1-5 mm kalınlığında kalsit ve asfalt dolgulu açık 

eklemlerle ayrıĢmıĢtır.  
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Galeri için payandaya gerek görülmemiĢtir. Kazı yapımından üç yıl sonra yapılan 

gözlemlerde kaya kütlesinin hala çok taze olduğu içinde sadece hafif bir 

dekompresyon olduğu görülmüĢtür. 

Ġnceleme alanındaki taraçaların yayılımları araĢtırmak için, mevcut kuru dere 

yataklarındaki doğal yarmalar, kum depozitleri ve 2 adet gözlem çukuru ayrıntılı 

olarak incelenmiĢtir (ġekil 4.2 ve ġekil 4.3).   

Açılan gözlem çukurlarındaki malzeme yapısının sondaj çalıĢmaları sırasında alınan 

numuneler ile aynı olduğu görülmüĢtür. Doğal yarmalar ve gözlem çukurlarındaki 

görülen çakıl ve bloklar, SPT çalıĢmalarında 58 kademede Refü elde edilmesini 

doğrulamaktadır. 

Baraj gövdesinin mansap kısmında yer alan kuru dere yataklarında oluĢmuĢ olan 

doğal yarmalarda, ilk 5,00 m‟lik kısımlarda; 

 Yer yer az kumlu, çakıllı genel olarak siltli ve killi birimlerin yer aldığı gibi 

(ġekil 4.4), 

 Az siltli, kumlu, killi, bloklu çakıllı birimler de gözlenmektedir (ġekil 4.5). 

 

 

ġekil 4.2 : Arazideki doğal yarmalar ve açılan gözlem çukurları. 
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ġekil 4.3 : Gözlem çukuru araĢtırmaları [4]. 

 

ġekil 4.4 : Baraj gövdesinin mansap eteğinde yer alan siltli ve killi birimler [4]. 
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ġekil 4.5:Baraj gövdesinde mansap eteğinde yer alan killi, bloklu çakıllı birimler [4]. 

 

ġekil 4.6 : Baraj gövdesinin memba eteğindeki siltli ve killi birimler [4]. 
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ġekil 4.7 : Baraj gövdesinin memba eteğindeki bloklu kumlu çakıllı birimler [4]. 

 Baraj gövdesinin memba kısmında yer alan kuru dere yataklarındaki doğal 

yarmalarda; 

 Yer yer az kumlu çakıllı, genel olarak siltli ve killi birimlerin yer aldığı gibi 

(ġekil 4.6) 

  Az siltli killi, genel olarak bloklu, kumlu çakıllı birimlerde yer almaktadır 

(ġekil 4.7). 

4.3 Laboratuar ÇalıĢmaları 

EĠE tarafından yapılan sondaj çalıĢmalarından elde edilen karot örneklerinden 

Germav formasyonuna ait 5-10 numune üzerinde laboratuar testleri yapılmıĢ olup 

sonuçlar Çizelge 4.13‟de verilmiĢtir.  

Çizelge 4.13 : Germav kireçtaĢının malzeme özellikleri [3]. 

Birim ağırlık (doygun) 2.56 g/cm3 

Özgül ağırlık  2.72 g/cm3 

Porozite %9.0 

ġiĢme deformasyonu  2.5x10
-3

 

ġiĢme basıncı 0.3 MPa 
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Kil muhtevası %15 (%75 korensit) 

Kalsiyum karbonat %78 

Ufalanmaya karĢı direnç %98 

Los Angeles %30 

Na2SO4 don kaybı %80.3 

Ultrasonik hız (VL) 3 400 m/sn 

Ultasonik hız (VT) 2 300 m/sn 

Elastisite modülü (dinamik) 30x10
3
  MPa    

Elastisite modülü (statik) 30x10
3
  MPa    

Tek eksenli basınç 120 MPa (yatağa dikey) 

Kesme direnci c=27.5 MPa; 0
o
 

Kesmeye karĢı eklem direnci (kuru) c=0 MPa; 0
o
 

Kesmeye karĢı eklem direnci (doygun) c=0 MPa; 
o
 

4.4 Depremsellik 

1980 yılında yapılan çalıĢmalarda; Türkiye deprem bölgeleri haritasına göre Ilısu 

baraj yeri ve baraj gölü alanının sismik aktivitesi olmayan bir bölgede yer almakta 

iken Irak‟ın sismik bölgelendirme haritası baraj yerinin maksimum Ģiddeti VIII olan 

bir bölge içinde bulunduğu belirlenmiĢtir. Türk haritasının yayınından sonra orta 

dereceli olarak gösterilen alanlarda iki büyük deprem olmuĢtur; bu olaylar sonucunda 

ve iki haritadaki bölgelendirmenin aykırı Ģekilde olmasından dolayı Ilısu baraj 

yerinde sismik rizikonun saptanmasının itinalı bir Ģekilde ele alınması gerekmiĢtir. 

Baraj yerinin etrafında yarı çapı 320 km olan alanın sismo-tektonik haritasına göre 

bölge, orta ile az sismik faliyete maruz bulunmaktadır [3]. 

Mc Kenzie‟nin Levha Tektoniği Modeli Ģartlarında baraj yeri; batıda Ölü Deniz Fayı, 

kuzeyde Doğu Anadolu Fayı ve Kenar Kıvrımları, doğuda Zagros Ġtkisi tarafından 

sınırlandırılan Arap levhası üzerinde yer almaktadır (ġekil 4.8). Türk ve Avrasya 

levhaları  üzerinde olan Arap levhasının kuzeye doğru birbiri üzerine binmesi, Doğu 

Anadolu ve Ölü Deniz Faylarındaki sol yönlü faylanma ve kenar kıvrımlarındaki 

birbiri üzerine binme tipi faylanma ve Zagros binmesi tarafından tutulmaktadır. Ilısu 

baraj yeri, kenar kıvrımlarının yaklaĢık 50 km güneyinde “Kenar Teknesi” veya 

“Güney Ön Çukuru” diye adlandırılan yerde bulunmaktadır. 

Altınlı (1966), bu çukuru Miojeosenklinal bölge diye adlandırmakta ve statigrafiyi Ģu 

Ģekilde açıklamaktadır.”Miojeosenklinal bölge içinde, yöresel Ģartlar litolojileri daha 

devamlı yapmıĢ ve bundan dolayı tabakalar ve sıralama büyük alanlarda daha 

muntazam olmuĢtur. Giriklilik ve mercekleĢme pek olağan değildir. Uyumsuzluklar 
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bir kaide olmaktadr. Volkanik faaliyet eksiktir veya çok az belirlidir. Hafif 

kıvrımlanma konsantrik bükülmeye neden olmaktadır. Faylanma yüzeyseldir. 

Morfoloji en ön safhadadır.” 

Baraj yerinin bulunduğu bu çukurun doğu kısmındaki kıvrım ekseni, Maden Tetkik 

ve Arama Enstitüsü tarafından hazırlanan 1/25 000 ölçekli Türkiye Tektonik 

Haritasında tarif edildiği Ģekilde, kuzeybatı-güneydoğudan, batı-kuzey-batı ve doğu-

güney-doğu istikametine doğru dönerek yer almakta ve kıvrım eksenine paralellik 

göstermektedir.  

Germav, Rezük, Raman, Kurtalan, Garzan ve Billoris antiklinallerinin kıvrım 

eksenleri doğu-batı istikametinde olmak üzere baraj gölü alanının güneyinden 

kuzeyine doğru sıralanmaktadır. 

Yerel ve bölgesel tektonik yapılarla bağlantılı olan yakında oluĢmuĢ tektonik 

etkinliğin derecesi bilinmemektedir. Doğu-batı istikametinde yaklaĢık 60 km 

uzunluğunda bir bindirme ve Ilısu baraj yerinin yaklaĢık 30 km  güneydoğusunda, 

Cizre‟nin kuzeydoğusunda normal bir faylanma görülmektedir. Çevrenin bu baĢlıca 

ana hatları, güney tarafındaki kuvaterner volkanik kayaları, Ilısu barajının bulunacağı 

kuzeydeki katlanmıĢ mesozoyik ve tersiyer dağ silsilelerinden ayırmaktadır. 

 

ġekil 4.8 : Mc Kenzie‟nin levha tektoniği modeli. 

Ilısu sahasının jeolojik haritalarından baraj yerinin hemen mansap tarafında ve 

önerilmiĢ olan barajın 1 km içinden geçen benzer bir bindirme görülmektedir. Bu 
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bindirme, Cizre yakınındaki yapıya paralel olup, topografik haritalara göre birbiri 

üzerine binmiĢ fay sisteminin tipik kademeli bir düzende bağlanmıĢ olarak 

görülmektedir. Ilısu yakınındaki bu bindirmenin uzunluğu yaklaĢık 12 km olarak 

görülmektedir. 

Deprem AraĢtırma Dairesi tarafından yapılan deprem bölgeleri haritasına göre Ilısu 

Barajı ve HES 2. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır (ġekil 4.9).  

 

 

ġekil 4.9 : Mardin ili deprem bölgeleri haritası. 

4.5 Hidrojeoloji 

Taraça araĢtırmaları için açılacak 8 adet kuyunun galvanizli boru ile borulanıp kazı 

çalıĢmalarına kadar yass ölçümlerinin yapılmasına karar verilmiĢtir. Açılan 8 adet 

kuyu ana kayaya 1 m inecek Ģekilde borulanarak, her kuyuda yass ölçümleri 

yapılmıĢtır. 

Ilısu Barajı ve HES inĢaatı çalıĢmalarında yass ölçüm çalıĢmaları periyodik olarak 

her 15 günde bir ölçülmüĢtür [4]. Nehir kotu 18.08.2010 tarihi itibari ile 402,00 

m.‟dedir. Tüm kuyular açıldıktan sonra, kuyularda ölçülen yass değerleri; 

 ASK 1 kuyusunda yass 404,60 m kotundadır 

 ASK 2 kuyusunda yass 402,42 m kotundadır. 

 ASK 3 kuyusunda yass 421,04 m kotundadır. 

 ASK 4 kuyusunda yass 424,15 m kotundadır. 

 ASK 5 kuyusunda yass 421,03 m kotundadır. 
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 ASK 6 kuyusunda yass 428,18 m kotundadır. 

 ASK 7 kuyusunda yass 426,80 m kotundadır. 

 ASK 8 kuyusunda yass 422,88 m kotundadır. 

Taraça kuyularındaki yass kotları nehire yakın ASK 1 ve ASK 2 nolu kuyularda 402-

406 m arasındadır. Diğer 6 kuyuda nehirden uzaklaĢtıkça topografyaya paralel bir 

eğimde, 421-428 m kotlarına yükselmektedir. 

Sondaj delikleri açma iĢlemleri sırasında yeraltı su seviyesi gözlemleri sonuçları, 

teras malzemelerinin genel olarak serbest drenajlı ve marnlı kireçtaĢı kaya 

kütlesindeki yeraltı suyu seviyesinin düĢük olduğu fikrini vermektedir.  Her iki kenar 

ayaktaki yeraltı su seviyesi, nehirden daha yüksek olup sol kenar ayaktaki sondaj 

kuyusunda mevsimlik farkın yaklaĢık 7 m olduğu farkedilmiĢtir.  

Genel olarak yeraltı su seviyesi topografik yüzeyle uyum içersindedir. Baraj yeri ve 

civarında yapılan yüzey araĢtırmalarında bazı normal ve sıcak su kaynakları 

bulunmuĢtur. Baraj yerinin 1,5 km membasında en önemlisi sağ sahilde olup debisi 

400-500 lt/sn‟yi geçen birçok karstik kaynağın Midyat kireçtaĢından çıktığı 

görülmüĢtür. 

Teraslar arasındaki yerleĢim yerinde ve Ilısu köyü civarındaki Germav 

formasyonunda bazı ufak kaynaklara rastlanmıĢtır. Ayrıca sol sahilde de bazalt ve 

Germav formasyonu arasındaki kontakt yerinde bazı kaynaklar bulunmaktadır. Dicle 

nehrinin sol sahilinde eksenin 1 000 m mansabında “Hista Ilıcaları” diye bilinen bazı 

sıcak su kaynaklarında banyo ve terapi tesisleri bulunmaktadır. Bu sıcak sular doğu-

batı istikametindeki bir doğru boyunca 4 veya 5 yerden çıkmakta olup sıcak suyun 

maksimum sıcaklığı 60
o
C‟dir.  Sağ sahilde ve baraj yerinin hemen mansabında bazı 

sıcak su kaynakları vardır. Aynı sahilde baraj yerinin 2 km kuzeyinde debisi yaklaĢık 

10-20 lt/sn ve sıcaklığı 40-45
o
C olan diğer bir sıcak su kaynağı vardır. Baraj yerinin 

mansap tarafında açılan sondaj kuyularında da sıcak suya rastlanmıĢtır. 

4.6 Mühendislik Verilerinin Değerlendirilmesi 

Ġnceleme alanında anakaya oldukça homojen yatay marnlı kireçtaĢı kaya kütlesi olup 

yüzey yakınında tazedir. Faylar, mühendislik jeolojisi açısından çok önemli 

görülmemiĢtir. Sondaj kuyuları ve galerilerden elde edilen jeolojik özellikler ile 

yerinde ve laboratuvar testleri sonuçlarına göre EĠE tarafından kaya kütlesinin 
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mühendislik jeolojisi bölgelendirmesi yapılmıĢtır [3]. Bu bölgelendirme EK A.3‟de 

gösterilmiĢtir. Z1, Z2 ve Z3 diye adlandırılan üç mühendislik jeolojisi bölgesi kabul 

edilmiĢtir. Kaya kütlesi ve kaya malzemesi için jeolojik bölgelerin karakteristik 

değerleri Çizelge 4.14 ve Çizelge 4.15‟de verilmiĢtir. Z1 ve Z2 benzer direnç ve 

deformabilite özellikleri vardır. Aralarındaki baĢlıca fark kaya kütlesinin 

permeabilite özellikleri olmaktadır. Bölgelendirmede dikkat edilen parametreler:  

 Hava etkisi ile bozunma derecesi (W) 

 Kırılma aralığı (F) 

 Kırınım sismik hızı (VL)  

 Ses hızı (VL- VT)  

 Tek eksenli basınç direnci 

 Elastisite Modülü  

 Permeabilite  

Çizelge 4.14 : Kaya malzemesi için jeolojik bölgelerin karakteristik değerleri [3]. 

Bölge W F 

Kaya malzemesi 

   Ultrasonik      Hız Tek eksenli basınç 

VL  

(m/sn) 

Edyn 

(MPa) 
c 

(MPa) 

E  

(MPa) 

Z1 W1 F1-2 2 700 >2.5x10
4
 >100 >1.7x10

4
 

Z2 W1 F2 2 700 >2.5x10
4
 >100 >1.7x10

4
 

Z3 W3 F3-4 - - <50 - 

Çizelge 4.15 :  Kaya kütlesi için jeolojik bölgelerin karakteristik değerleri [3]. 

Bölge W F 

Kaya kütlesi 

Sismik Statik Permeabilite 

VL (m/sn) 
Edyn 

(MPa) 

E 

(MPa) 
l/dak m 

Z1 W1 F1-2 >3000 >2x10
4
 >2x10

4
 <1 

Z2 W1 F2 >3 000 >2x10
4
 

1x10
4
-

2x10
4
 

>1 

Z3 W3 F3-4 >3 000 < 2x10
4
 <1x10

4
 >1 

EĠE tarafından yapılan çalıĢmalarda teras depozitlerinin kaba özelliği ve baraj tipide 

göz önünde tutularak, çekirdeğin dıĢında kalan kısımlarda bu depozitlerin mümkün 

olduğu kadar yerinde bırakılarak baraj temeli gibi çalıĢması öngörülmüĢtür. Bu 

depozitlerde direnç, deformasyon ve permeabilite gibi özelliklerin bazı yerinde 

testlerle belirlenmesinin nedeni budur. Bu depozitlerin ince olan üst tabakaları böyle 

yüksek bir barajın temeli için yeterli görülmemiĢtir.  Baraj temeli kısmen ana kaya 
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içinde ve teras depozitleri üzerinde olması düĢünülmüĢtür. Çekirdek temeli alanında 

iyi bir yüzey kontaktı elde etmek esastır, bunun  için kazıdan hemen sonra ve 

enjeksiyon iĢleminden evvel ana kaya yüzeylerine Ģatkrit uygulanması planlanmıĢtır. 

Sol sahilde 420 kotu üzerinde ve sağ sahilde 460 kotu üzerindeki baraj temeli, sadece 

marnlı kireçtaĢı kaya kütlesinden oluĢacaktır. Bunun için dolgu iĢine baĢlamadan ana 

kayanın, organik topraktan, yamaç depozitleri ile kaya kütlesinin hava tesiri ile fazla 

etkilenen kısımlarından açık bir Ģekilde temizlenmesi gerekli görülmüĢtür. Aynı 

zamanda dolgu için, bilhassa konsolidasyon ile ilgili yukarıdaki önerilerin de uygun 

görüldüğü çekirdek alanında iyi bir temas sağlaması da önemlidir. Çekirdek 

bölgesindeki kazı Z1 mühendislik jeolojisi bölgelerine kadar inmesi planlanmıĢtır; 

bununla beraber, dolgu için iyi bir kaya kütlesi temeli sağlamak üzere sadece 

depozitlerin ve ana kayanın üst tabakasında hava tesiri ile fazla etkilenen kısmın 

(ortalama 1-1.5 m) kazılması yeterli olacaktır. Marnlı kireçtaĢının ĢiĢme özellikleri 

(birim deformasyon= 2,5x10
-3

, ĢiĢme basıncı= 0,3 MPa) kaya kütlesinin, inĢaattan 

sonra oldukça devamlı bir Ģekilde nemli Ģartlar altında olmasına rağmen, kaya 

temelinin durumunu etkilemeyeceğinden, ĢiĢme ile ilgili özel önlemlere gerek 

olmayacaktır. Ġnceleme alanında DSĠ tarafından önerilen yerlerde açılan 8 adet 

kuyunun saha ve laboratuvar incelemelerine göre parametre değerleri hesap edilerek 

temelde yer alan teras depozitlerinin taĢıma gücü ve sıvılaĢma durumları tespit 

edilmiĢtir [4]. ASK 1 ve ASK 2 nolu kuyulardaki taraçaların %50‟si siltli ve killi 

malzemeden oluĢmaktadır. Ayrıca nehire yakın olmaları nedeni ile nehir tabanında 

yapılacak kazılar ile gövde temeli taban düzenleme kazılarında kuyuların taban 

kotlarına kadar inileceğinden 1 ve 2 nolu kuyulardaki teras malzemesinin mecburen 

kaldırılacaktır. Ayrıca ASK 5 ve ASK 1 nolu kuyuların olduğu bölge, topuk plağı 

kazılarında, plak boyutlandırma ve projelendirme çalıĢmaları nedeni ile bu 

kısımlardaki taraçaların kaldırılması gerekecektir.  Bu nedenle taĢıma gücü ve 

sıvılaĢma potansiyellerine bakılmaksızın ASK 1,ASK 2 ve ASK 5 nolu kuyuların 

olduğu bölgedeki teras depozitler ve temel kayanın bir kısmının projelendirme gereği 

kaldırılması teknik olarak zorunlu hale gelmiĢtir. Bu yüzden bu 3 sondaj dıĢında 

kalan ASK 3, ASK 4, ASK 6, ASK 7 ve ASK 8 kuyularında teras malzemelerinin 

kaldırıp kaldırılmacağını kararlaĢtırmak için sıvılaĢma analizleri ve taĢıma gücü 

hesapları yapılmıĢtır. Teras depozitlerinin yüzey alanı ve bu alana gelecek gövdenin 

ağırlığı bulunarak m
2
‟ye gelecek yük hesaplanmıĢtır. Her sondaj kuyusu için 
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depozitlerin ayrı ayrı tek eksenli basınç dirençleri bulunmuĢtur. m
2
‟ye gelecek yükün 

basınç direncinden 10-30 kat fazla olduğu görülmüĢtür. SPT-N değerlerine göre 

zeminin sıvılaĢma potansiyeli incelenmiĢ ve ASK 8, ASK 6 ve ASK 4‟te sıvılaĢma 

riski olduğu görülmüĢtür. ASK 3‟te ise risk yoktur (ġekil 4.10). 

 

ġekil 4.10 : SPT-N değerlerine göre zeminin sıvılaĢma potansiyeli [4]. 

ASK 8, ASK 7, ASK 6, ASK 4 ve ASK 3 kuyularından alınan numuneler üzerinde 

yapılan elek analizlerine göre kırmızı çizgilerin arasında kalan alanda (ince kum ve 

siltli birimlerin yer aldığı kısımlarda) sıvılaĢma riskinin oluĢabileceği görülmektedir 

(ġekil 4.11). Ġnceleme alanında yass çalıĢmaları yapıldığında aĢağıdaki sonuçlar elde 

edilmiĢtir. 

 ASK 1 ve ASK 2 nolu kuyularda yass 402-406 kotları arasındadır. 

 ASK 3, ASK 4, ASK5, ASK 6, ASK 7 ve ASK 8 nolu kuyularda yass 421-

428 kotları arasındadır. 

 Genel olarak bakıldığında yass taraça depozitlerinin içerisinde yer almaktadır. 

SıvılaĢma yönünden ince taneli kum ve siltli birimlerin yer aldığı alanlar için 

bu durum büyük risktir. 
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Sonuç olarak inceleme alanındaki teras depozitlerinin taĢıma gücü ve sıvılaĢma 

potansiyeli durumlarının olumsuz özellikleri nedeniyle depozitlerinin tamamının 

kaldırılmasına ve ana kayanın hava ile temas etmiĢ yüzeyleri 3-4 metre kaldırılarak 

baraj gövdesi bu temel üzerine oturtulmasına karar verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.11 : Elek analizine göre zeminin sıvılaĢma potansiyeli [4]. 
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5. GÖVDE DOLGUSUNDA KULLANILAN GERMAV KĠLLĠ 

KĠREÇTAġLARININ MALZEME ÖZELLĠKLERĠ  

EK B.1‟de torba numune olarak gösterilen yerlerden alınan örnekler renklerine göre 

koyu ve açık renkli numuneler olarak ayrılmıĢ ve koyu renkli olanlar A grubu, açık 

renkli olanlar B grubu olarak adlandırılmıĢtır. Tek eksenli basınç deneyleri dıĢında 

kalan bütün deneylerde kullanılan malzemeler torba numune olarak gösterilen 

yerlerden alınmıĢtır.  

Tek eksenli basınç deneyleri ise N1, N2 ve N3 olarak gösterilen yerlerde bulunan 

kireçtaĢlarından tabakalanmaya dik, paralel ve açılı olarak alınan karot örnekleri 

üzerinde yapılmıĢtır. Karotların bir kısmı parafinlerek doğal nemleri korunmuĢ 

olarak laboratuara getirilmiĢ, bir kısmı ise doygun duruma gelinceye kadar suda 

bekletilmiĢtir. 

Bu bölümde A ve B grubu kireçtaĢlarının mineralojik-petrografik, kimyasal, fiziksel, 

teknolojik ve mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan deneylerin sonuçları 

değerlendirilmiĢtir. Bu deneylerden elde edilen sonuçlar DSĠ 103 Nolu Bülten‟de 

tanımlanan kaya ve riprap malzemelerinin alt-üst limitleri ve tavsiye edilen limit 

değerlerine hangi ölçüde uyduğu yorumlanmıĢtır.  

5.1 Mineralojik-Petrografik Özellikler 

5.1.1 Petrografik analiz 

A Grubu örneklerden farklı yönlerde ince kesitler hazırlanmıĢ ve bunlar polarizan 

mikroskop altında incelenmiĢtir. Ġnce kesitlerde killi ve karbonatlı bir matriks 

içerisinde çok yaygın olarak çeĢitli türde foraminifer kavkıları izlenmiĢtir. Fosil 

kavkıları kalsitten oluĢmuĢ ve matriks içerisinde belirli doğrultuda sıralanmıĢtır. 

Ayrıca matriks içerisinde yaygın miktarda demir oksit yığıĢmaları ve boyamaları 

görülmüĢtür. Bu demir oksit yığıĢmaları yüzünden matriks sarımsı kahverengi 

almıĢtır (ġekil 5.1). Kayaç mikro fosilli ve killi kireçtaĢıdır. 
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B Grubunun ince kesitlerinde de kalsitleĢmiĢ foraminifer kavkılarının kil boyutlu, yer 

yer karbonatlı bileĢenlerden oluĢmuĢ bir matriks içinde yaygın olarak bulunduğu 

görülmüĢtür. Opak mineraller de bulunmaktadır. KalsitleĢmiĢ fosil kavkıları 

çevrelerinde karbonatlı bir zon oluĢturmaktadır. Kayaç okyanus diplerinde oluĢmuĢ 

killi, karbonatlı-foraminiferli çamurtaĢı olup mikro fosilli ve kalkerli kiltaĢıdır. 

 

 

ġekil 5.1 : A grubuna numuneden alınan ince kesit görünümü. 

5.1.2 X ıĢınları (X-RD) analizi 

Toz numune X-RD analizine tabi tutulmuĢtur. Bu analiz sonucunda kayacın kalsit, 

kuvars, smektit, dolomit ve feldispat minerallerinden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Bu 

minerallerin oranları Çizelge 5.1 ‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 5.1 : X-RD sonuçlarına göre minerallerin modal oranları. 

Mineral Modal Oranı(%) 

Kalsit 70-80 

Kuvars 10-15 

Smektit 5-10 

Dolomit <5 

Feldispat <5 
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5. 2 Kimyasal Özellikler 

A grubu ve B grubu numuneler üzerinde kimyasal analiz yapılmıĢtır. Sonuçlar 

Çizelge 5.2.‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 5.2 : Kimyasal analiz sonuçlarına göre elementlerin oranları.  

Kimyasal BileĢim  Oranı (%) 

CaO 34,88 

SiO2 10,60 

Fe2O3 6,845 

Al2O3 2,55 

MgO 11,4 

SO3 1,24 

Na2O 0,28 

K2O 0,04 

Kızdırma Kaybı 2,10 

5.3 Fiziksel Özellikler 

Fiziksel özelliklerin belirlenmesine yönelik deneyler TS 699 (2009) a göre 

yapılmıĢtır [8]. A ve B grubu örnekleri temsil eden numunelerin birim hacim ağırlığı, 

özgül ağırlığı, su emmesi, görünür porozitesi ve Mohs sertlik skalasına göre sertliği 

ölçülmüĢtür. YirmiĢer adet numune üzerinde tekrarlanan deneylerden elde edilen 

sonuçların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları ile elde edilen değerler 

Çizelge 5.3‟de belirtilmiĢtir. 

Çizelge 5.3 : A-B grubu örneklerden elde edilen fiziksel özellikler. 

Fiziksel Özellikleri A Grubu  B Grubu  

Kuru birim hacim ağırlık 2,50 ± 0,02 2,40 ± 0,02 

Doygun BHA 2,57 ± 0,02 2,51 ± 0,02 

Özgül ağırlık 2,69 2,63 

Ağırlıkça su emme (%) 2,89 ± 0,67 4,65 ± 0,38 

Görünür porozite (%) 7,22 ± 0,29 11,13 ± 0,80 

Sertlik  3-4 2-3 

5.4 Teknolojik Özellikler 

5.4.1 Suda aĢınmaya karĢı direnç (Slake durability) 

A ve B grubu örnekleri temsil eden kuru ve suya doyurulmuĢ parçacıklardan 

oluĢturulan numuneler ISRM (1981)‟de öngörülen Ģekilde suda aĢınma deneyine tabi 

tutulmuĢtur [9].  
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A grubunu temsilen 4 er numune ve B grubunu temsilen 3 er numune üzerinde 10 ve 

20 dakikalık çevirimlere karĢılık gelen birinci ve ikinci aĢındırma için belirlenen 

aĢınma indekslerinin (Id1 ve Id2) aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 

hesaplanmıĢ ve Çizelge 5.4‟de verilmiĢtir. Deneyde kullanılan su Ilısu baraj yerinde 

Dicle Nehri üzerinden alınmıĢtır. 

Çizelge 5.4 : A ve B grubu örneklerden hazırlanan kuru ve suya doygun numuneler 

için suda aĢınma (Slake Durability) deneyinden elde edilen sonuçlar. 

Tür 
Numune 

No 

Deney 

Öncesi 

Kuru 

Ağırlık 

(g) 

Ġlk 

Çevirim 

Sonrası 

Kuru 

Ağırlık 

(g) 

Ġkinci 

Çevirim 

Sonrası 

Kuru 

Ağırlık 

(g) 

Suda AĢınma 

Ġndisi (%) 

Id1 Id2 

A grubu 

kuru 

numune 

1 513.95 512.53 511.29 99.72 99.48 

2 533.39 531.28 529.95 99.60 99.36 

3 533.12 531.59 530.26 99.71 99.46 

4 479.08 477.70 476.40 99.71 99.44 

Aritmetik Ortalama 99.69 99.44 

Standart Sapma 0.06 0.06 

A grubu 

suya 

doygun 

numune 

1 535.395 534.85 531.88 99.90 99.34 

2 544.27 542.99 540.4 99.76 99.29 

3 502.45 501.51 499.83 99.81 99.48 

4 512.9 512.09 510.18 99.84 99.47 

Aritmetik Ortalama 99.83 99.40 

Standart Sapma 0.06 0.09 

B grubu 

kuru 

numune 

1 529.74 527.09 525.51 99.50 99.20 

2 533.02 530.27 528.35 99.48 99.12 

3 580.50 577.89 576.85 99.55 99.37 

Aritmetik Ortalama 99.51 99.23 

Standart Sapma 0.03 0.13 

B grubu 

suya 

doygun 

numune 

1 518.48 515.62 514.68 99.45 99.27 

2 532.75 529.26 526.55 99.34 98.84 

3 502.7 499.07 496.24 99.28 98.71 

Aritmetik Ortalama 99.36 98.94 

Standart Sapma 0.09 0.29 

5.4.2 MgSO4 don kaybı 

Malzemenin donma çözülme olayları sonucu davranıĢını belirlemek amacıyla A 

grubu ve B grubu numunelerden karıĢtırılarak deney malzemesi oluĢturulmuĢ ve bu  

malzemeler üzerinde TS EN 1367-2 numaralı standarta göre MgSO4 don kaybı 

deneyi yapılmıĢtır [10]. Yapılan deney sonucunda %76,3 malzeme kaybı olduğu 

hesaplanmıĢtır. 
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5.5 Mekanik Özelllikler 

5.5.1 Darbeli aĢınma deneyi  (Los Angeles deneyi) 

Baraj gövdesinde kullanılacak malzemenin darbeli aĢınmaya karĢı direncini 

belirlemek amacıyla A ve B grubunu temsil eden numuneler üzerinde TS EN 1097-2 

numaralı standartta belirtilen Ģekilde Los Angeles darbeli aĢınma deneyleri 

yapılmıĢtır [11]. 

A ve B grubu örneklerin kuru ve suya doygun halleri için hesaplanan Los Angeles 

AĢınma Ġndeksi değerleri Çizelge 5.5‟da verilmiĢtir. 

Çizelge 5.5 : A ve B grubu örneklerden hazırlanan kuru-doygun numuneler üzerinde 

yapılan darbeli aĢınma deneyi sonuçları. 

Tür 
L A (%) 

A  Grubu B  Grubu 

Kuru 25,73 29,78 

Doygun 20,43 24,36 

5.5.2 Tek eksenli basınç direnci deneyi 

A grubuna ait kireçtaĢlarından tabakalaĢmaya dik, paralel ve açılı olarak alınan karot 

örnekleri üzerinde tek eksenli basınç deneyleri yapılmıĢtır. YaklaĢık 10,2 cm çapa ve 

19,3 ile 20,2 cm yüksekliğe sahip olan bu silindirik karot örneklerinin bir kısmı 

parafinlenmiĢ ve doğal nemleri korunmuĢ olarak laboratuara getirilmiĢ ve deneylerin 

bir bölümü bunlar üzerinde yapılmıĢtır. Örneklerin diğer kısmı ise doygun duruma 

gelinceye kadar suda bekletilmiĢ ve karĢılaĢtırmalı deneyler bunlar üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Karot örneklerinin deney öncesi ve sonrası görünümleri 

fotograflanmıĢ ve EK D.1‟de verilmiĢtir. 

Hem malzeme farklılıklarının, hem tabakalaĢma etkisinin ve hem de kuru-ıslak 

koĢullardaki davranıĢların karĢılaĢtırmalı olarak yorumlanabilmesi için her bir karot 

örneğinde elde edilen sonuçların derlendiği bir form hazırlanmıĢtır. Bu formlarda 

farklı mekanik davranıĢları belirten mekanik parametrelerin değer ve değiĢimleri bir 

araya getirilmiĢtir. Her bir karot için oluĢturulan tek eksenli basınç direnci 

değerlendirme formu ve numunelerin gerilme-deformasyon ve elastisite modülü-

deformasyon iliĢkisini gösteren grafikler EK C.1‟de verilmiĢtir. 

Deneyler deformasyon kontrollü olarak yapılmıĢ, kırılma dayanımı yalnızca kırılma 

gerilmesi (Tek eksenli Basınç Direnci) ile değil, birim kırılma deformasyonu ve 
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kırılıncaya kadar değiĢen Elastisite modülü ile de incelenmiĢtir. Ayrıca bu değiĢim 

“Esneklik değiĢkenliği” olarak tanımlanmıĢ ve yüzde olarak belirtilmiĢtir [12]. 

Deformasyon sertleĢmesi düzeyi yenilme dayanımı olarak tanımlanıp; yenilme 

gerilmesi, yenilme deformasyonu, gerilmede ve deformasyonda yenilme oranları ile 

araĢtırılmıĢtır [12].  

Ġncelenen kayacın alıĢılmıĢ kayaç davranıĢları dıĢına çıkan ve ancak çok gevrek 

malzeme davranıĢlarında görülebilen endirekt çekme gerilmesi düzeylerinin 

belirlediği sırçalanma özellikleri gösterdiği tespit edilmiĢtir.   

Kendini yükleme ekseni boyunca geliĢen çatlak ve kırılmalarla belli eden ve değiĢik 

gerilme düzeylerinde tekrarlayabilen bu davranıĢ “sıçramalı kırılma” olarak 

adlandırılmıĢ ve her bir sıçrama sürecine kadar geliĢen davranıĢlar gerilme ve 

deformasyon düzeylerinin yanı sıra o andaki Elastisite Modülü, Yüklenme Yüzdesi 

ve Deformasyon Yüzdesi ile de incelenmiĢtir [12].  

Marnlı kireçtaĢlarında görülen bu anomali malzemenin yüklenme koĢullarında lineer 

ve kararlı bir davranıĢ göstermediğini belgelemesi açısından çok önemli bir sonuçtur.   

5.5.2.1 Kırılma dayanımlarının değerlendirmesi  

Çizelge 5.6‟da doğal nemleriyle ve Çizelge 5.7‟de suya doygun olarak test edilen 

örneklerde elde edilen kırılma gerilmeleri, kırılma deformasyonları, sekant elastisite 

modülü ortalama değerleri, esneklik değiĢkenliği yüzdesi sonuçları özetlenmiĢtir.  

5.5.2.1.1 Kırılma gerilmesi (Tek eksenli basınç direnci) 

Genel olarak doğal nemleriyle test edilen kalkerli kiltaĢı seviyelerinin kireçtaĢı-

marnlı kireçtaĢlarına göre daha düĢük kırılma dirençlerine sahip olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Her iki farklı litolojinin birlikteki değerlendirmesinde tabakalanmaya dik yüklenme 

koĢullarında en yüksek direnç 40,84 MPa, en düĢük değer 20,18 MPa olarak 

bulunmuĢ, ortalama değer de 27,64 MPa olmuĢtur.  Farklı litolojiler için yapılan 

değerlendirmede ise kalkerli kiltaĢının ortalaması 23,74 MPa iken kireçtaĢlarının 

ortalaması 35,43 MPa‟ya kadar çıkmıĢtır. Sonuçta tabakalanmaya dik zorlanmalarda 

kalkerli kiltaĢı niteliğindeki katmanların basınç dirençlerinin KireçtaĢlarına göre 

ortalama % 33 daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. Tabakalanmaya paralel yüklenmede 

18,29-43,47 MPa arasında ölçülen direnç değerleri ortalamasının 27,66 MPa olduğu 

anlaĢılmıĢtır.  
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Çizelge 5.6 : Doğal nemleriyle test edilen örneklerin derlenmiĢ kırılma dayanımları. 

Kırılma 

Dayanımı 

Dik Paralel Açılı 
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Ölçü Ort 
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  5,82   

  4,67   

Bu deneylerde farklı litolojiler için ortalama dirençler 20,05 MPa ile 36,80 MPa ve 

fark % 45 dolayında olmuĢtur. Eğik tabakalı örnekler için 23,71-44,59 MPa arasında 

değiĢen dirençlerin ortalama değeri 31,81 MPa olmuĢtur. Litolojik-petrografik 

farklılaĢmaya göre 27,13-38,83 MPa arasında değiĢen ortalama dirençler % 30,1‟lik 

direnç azalmasının olabileceğini göstermiĢtir. 

Benzer değerlendirmeler uzun süre suda bırakılmıĢ ıslak numuneler için de 

yapılmıĢtır. Tabakalanmaya dik yüklenmede 18,51-25,91 MPa arasında ölçülen 
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direnç değerlerinin ortalaması 21,36 MPa olmuĢtur. Bu deneyler için yeterli marnlı 

kireçtaĢı-kireçtaĢı örnekleri sağlanamadığından tüm deneyler kalkerli kiltaĢları 

üzerinde yapılmıĢtır.  

Çizelge 5.7 : Suya doygun örneklerin derlenmiĢ kırılma dayanımları. 

Tabakalanmaya paralel yüklenen ıslak örnekler 20,74 MPa ile 25,86 MPa arasında 

değiĢen değerler vermiĢ, ortalama değer 22,99 MPa olarak bulunmuĢtur. 

Açılı tabakalı kalkerli kiltaĢı-killi kireçtaĢlarında 25,25-38,59 MPa ölçülmüĢ, 

ortalama değer 29,80 MPa olmuĢtur. Killi kireçtaĢlarında ortalama değeri 25,41 MPa 

olan direnç, kil içermeyen kireçtaĢlarında 38,59 MPa olmuĢtur. Bu sonuçlar ıslanma 

sonucunda % 22,72 dayanım kaybı oluĢmuĢtur. 

5.5.2.1.2 Kırılma deformasyonu 

Bu baĢlık altında incelenmiĢ olan silindirik örneklerde kırılmanın meydana geldiği 

andaki birim deformasyonlar kastedilmektedir. BaĢka bir deyiĢle kayacın kırılması 

için gereken birim deformasyon düzeyidir. Doğal nemiyle tabakalanmaya dik 

yüklemede 0,0091-0,0144 arasında değiĢmiĢ, ortalama değer 0,0122 olmuĢtur. 

Litolojik farklılaĢma % 10 dolayında değiĢime neden olmuĢtur.   

Kırılma 
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Paralel yükleme için 0,0124-0,0063 arasında değiĢen değerlerin ortalaması 0,0096 

olmuĢtur. Litolojik farklılaĢmada ortalama 0,0085 ile 0,0109‟lik değerleri 

bulunmuĢtur. DeğiĢim % 28‟dir. 

Açılı zorlanmada için en yüksek 0,0155, en düĢük 0,0036 ve ortalama 0,0123 

değerleri bulunmuĢ, litoloji farklılaĢması ortalama 0,0112 ve 0,0144 değerleriyle % 

22,2‟lik değiĢimi göstermiĢtir. 

Suda bekletilmiĢ ıslak numuneler üzerinde tabakalanmaya dik yapılan deneylerde 

için 0,0134-0,0096 ve ortalama 0,0115 değerleri bulunmuĢtur. 

Islak-Paralel yüklemede en yüksek 0,0127, en düĢük 0,0083 ve ortalama 0,0099 

değerleri okunmuĢtur. 

Islak-açılı örneklerde 0,0139-0,0125 arasında değiĢen değerler elde edilmiĢ, 

ortalaması 0,0131 olmuĢtur. Litoloji farklılaĢması ortalama 0,0134 ve 0,0125 

değeriyle % 6,72 değiĢtirmiĢtir. 

5.5.2.1.3 Sekant elastisite modülü ve esneklik değiĢkenliği 

Bu modül gerilme artıĢlarına göre değiĢen elastikliğin ifadesi için incelenmiĢtir. 

Esneklik değiĢkenliği 100 Emin /Emax  (%) olarak tanımlanmıĢtır. 

Buna göre: Doğal nemiyle tabakalanmaya dik yüklemede 1045,43-2059,65 MPa 

arasında değiĢen değerlerin ortalaması 1418,00 MPa olmuĢtur. Gerilme düzeyine 

göre Sekant Elastisite Modülü % 49,2 değiĢmiĢtir. Litoloji değiĢimine bağlı olarak 

ortalama 1295,09 MPa ve 1663,83 MPa değerleri bulunmuĢ, fark % 22,2 olmuĢtur.  

Tabakalanmaya paralel yapılan deneylerde Esec için 1196,10-2613,46 MPa ve 

ortalama 1692,65 MPa değerleri bulunmuĢtur. Esneklik değiĢkenliği % 45,8‟dir. Killi 

kireçtaĢlarının Esec ortalaması 1346,53 MPa iken kil içermeyen kireçtaĢlarında 

2107,99 MPa olmuĢtur. Litolojik değiĢimin etkisi %36,1‟dir. 

Doğal nemli eğik tabakalı örneklerde en yüksek 1559,43 MPa, en düĢük 600,35 MPa 

ve ortalama 1192,40 MPa değerleri bulunmuĢ, litoloji farklılaĢması ortalama 1020,14 

MPa ve 1536,91 değerleriyle ortalama % 33,6‟lık değiĢimi göstermiĢtir. Esneklik 

değiĢkenliği  % 38,5‟dir. 

Islak ve dik tabakalı numunelerde 1183,47-1444,09 MPa arasında değiĢen değerlerin 

ortalaması 1349,65 MPa olmuĢtur. Esneklik değiĢkenliği % 82‟dir. Islak-paralel 
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yüklemede en yüksek 1835,44 MPa, en düĢük 1031,35 MPa ve ortalama 1441,53 

MPa değerleri okunmuĢtur. Esneklik değiĢkenliği  % 56,2‟dir. Islak ve açılı 

yüklenme durumunda en yüksek 1932,21 MPa, en düĢük 1273,53 MPa ve ortalama 

1547,99 MPa değerleri bulunmuĢtur. Esneklik değiĢkenliği % 65,9‟dur. Killi 

kireçtaĢları için ortalama 1355,89 MPa ve kil içermeyen kireçtaĢlarında da ortalama 

1932,21 MPa değerleri elde edilmiĢtir. Buna göre değiĢim % 29,8‟dir. 

5.5.2.2 Yenilme dayanımlarının değerlendirilmesi 

Yenilme dayanımı her örnekteki Yenilme Gerilmesi Y, Yenilme Deformasyonu Y, 

Gerilmede Yenilme Oranı (100 Y/B) ve Deformasyonda Yenilme Oranı (100 Y/B) 

büyüklükleri belirlenerek irdelenmiĢtir. 

Yenilme dayanımı oluĢmadan doğrudan kırılan numunelerde gevrek kırılma, yenilme 

dayanımının ortaya çıktığı numunelerde ise sünümlenme olduğu görülmüĢtür.  

Çizelge 5.8 doğal nemleriyle test edilen karotlardan ve Çizelge 5.9‟da ıslak 

karotlardan elde edilen yenilme dayanımları özetlenmiĢtir. 

5.5.2.2.1 Yenilme gerilmeleri 

Doğal nemli ve tabakalanmaya dik durum için en yüksek değer 29,17 MPa, en düĢük 

değer 24,10 MPa ve ortalama değer 26,64 MPa olmuĢtur. Bu deneyde yenilme 

özelliği gösteren numuneler killi kireçtaĢlarıdır. Doğal nemli ve tabakalanmaya 

paralel yüklenen numunelerde 20,96-33,65 MPa arasında değiĢen yenilme 

gerilmelerinin ortalaması 28,37 MPa‟dır. Killi kireçtaĢlarının ortalaması 20,96 MPa 

iken kil içermeyen kireçtaĢlarının ortalaması 32,08 MPa‟dır. DeğiĢim yaklaĢık % 

37,7‟dir.  Doğal nemli ve eğik yüklenen deneyde yalnızca tek bir numunede yenilme 

görülmüĢtür. Killi kireçtaĢı olan bu numunenin yenilme gerilmesi 7,12 MPa‟dır. 

Islak ve dik deneyde hiçbir numunede yenilme görülmemiĢtir. Tabakalanmaya 

paralel yüklenen ıslak killi kireçtaĢı örneğinin yenilme gerilmesi 21,35 MPa 

olmuĢtur. Eğik yüklenen ıslak karotlarda bir tek killi kireçtaĢı numunesi 26,91 

MPa‟da yenilmiĢtir. 

5.5.2.2.2 Yenilme deformasyonu 

Doğal nemli ve tabakalanmaya dik yüklenen numunelerde 0,0097 ve 0,0138 değerler 

okunmuĢtur. Ortalama değer 0,0118‟dir. Bu deneyde yenilme davranıĢı gösteren 

numuneler killi kireçtaĢlarının arasından çıkmıĢtır. 
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Çizelge 5.8 : Doğal nemleriyle test edilen örneklerin derlenmiĢ yenilme dayanımları. 

Yenilme 

Dayanımı 
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Çizelge 5.9 : Islak karot örneklerin derlenmiĢ yenilme dayanımları. 
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Doğal nemli ve tabakalanmaya paralel yüklenen numunelerde 0,0090-0,0104 

arasında değiĢen birim deformasyonların ortalaması 0,0097‟dir. Litoloji 

farklılaĢmasına bağlı olarak yenilme sırasında 0,0090-0,0101 birim deformasyonlar 
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oluĢmaktadır. Litolojik değiĢim % 11 dolayında etkili olmaktadır. Eğik tabakalı 

deneyde yalnızca tek bir numunede yenilme görülmüĢtür. Killi kireçtaĢı olan bu 

numunenin yenilme deformasyonu 0,0025‟tir. 

Islak ve tabakalanmaya dik koĢullarda yüklenen hiçbir numunede yenilme 

görülmemiĢtir. 

Tabakalanmaya paralel yüklenen ıslak killi kireçtaĢı örneklerinde tek bir numune 

0,0120‟lik birim deformasyonda yenilmiĢtir. Islak killi kireçtaĢı örneklerinde tek bir 

numunede açılı yüklemede 0,0109‟luk birim deformasyonda yenilmiĢtir. 

5.5.2.2.3 Gerilmede yenilme oranı 

Doğal nemli ve dik tabakalı durumda yenilme davranıĢı gösteren numuneler killi 

kireçtaĢlarının arasından çıkmıĢtır. Gerilmede yenilme oranı en yüksek % 100, en 

düĢük % 96,28 ve ortalama % 98,14 olmuĢtur. 

Tabakalanmaya paralel numunelerde gerilmede yenilme oranı en yüksek % 100, en 

düĢük % 96,14 ve ortalama % 98,69 olmuĢtur. Killi kireçtaĢlarının ortalaması 

%100,00 iken kil içermeyen kireçtaĢlarının ortalaması % 98,04‟tür. 

Doğal nemli eğik tabakalı deneyde yalnızca tek bir numunede yenilme görülmüĢtür. 

Killi kireçtaĢı olan bu numunenin gerilmede yenilme oranı % 93,87‟dir. Islak ve 

tabakalanmaya dik koĢullarda yüklenen hiçbir numunede yenilme görülmemiĢtir. 

Tabakalanmaya paralel yüklenen ıslak killi kireçtaĢı örneği  % 95,51‟lik gerilme  

düzeyine ulaĢılınca yenilmiĢtir. 

5.5.2.2.4 Deformasyonda yenilme oranı 

Doğal nemli ve dik tabakalı durumda yenilme davranıĢı gösteren numuneler killi 

kireçtaĢlarının arasından çıkmıĢtır. Deformasyonda yenilme oranı en yüksek % 

95,90, en düĢük % 86,42 ve ortalama % 91,16 olmuĢtur. 

Tabakalanmaya paralel numunelerde deformasyonda yenilme oranı en yüksek % 

95,27, en düĢük % 92,02 ve ortalama % 94,08 olmuĢtur. Killi kireçtaĢlarının 

deformasyonda yenilme oranının ortalaması % 92,02 iken kil içermeyen 

kireçtaĢlarında bu ortalama % 95,11‟dir. Doğal nemli eğik tabakalı deneyde yalnızca 

tek bir numunede yenilme görülmüĢtür. Killi kireçtaĢı olan bu numunenin gerilmede 

yenilme oranı % 68,75‟tir. 
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Islak ve tabakalanmaya dik koĢullarda yüklenen hiçbir numunede yenilme 

görülmemiĢtir. Tabakalanmaya paralel yüklenen ıslak killi kireçtaĢı örneği % 

94,69‟luk gerilme düzeyine ulaĢılınca yenilmiĢtir. Eğik tabakalı ıslak örneklerin de 

yalnızca birinde yenilme görülmüĢtür. Killi kireçtaĢı olan bu numunenin gerilmede 

yenilme oranı % 84,41‟dir. 

5.5.2.2.5 Sıçramalı yenilme-kırılma düzeyleri 

Laboratuar deneylerinde dikkati çeken incelenen kayacın en önemli özelliklerinin 

baĢında, farklı gerilme düzeylerinde kendini sırçalanma ve parçalanma ile belli eden 

aĢamalı yenilme davranıĢı göstermesidir. Bu durum gerilme deformasyon 

davranıĢının lineerliğini bozmakta, malzemeyi direnç ve deplasmanlar açısından 

güvenilmez kılmaktadır.  Deneyler numunelerde sayısı dörde ulaĢan bu türden 

yenilme mekanizmalarının geliĢtiğini göstermiĢtir. Ġlk yenilmeler 4,43-8,13 MPa 

arasında baĢlamakta ve ikinci sıçrama da 21,26-32,86 MPa arasında geliĢmektedir.  

5.5.2.3 Islanmaya bağlı dayanım kaybı  

Çizelge 5.10 : Islanmaya bağlı dayanım azalmaları. 

Mekanik 

DavranıĢ 
Parametre 

Islanmaya Bağlı Dayanım Kaybı (%) 

Dik Paralel  Açılı Ort. 

KIRILMA 

 

Kırılma Gerilmesi (Mpa) 22,72 16,90 6,31 15,31 

Kırılma Deformasyonu () 6,01 3,42 6,65 5,36 

Sekant Elastisite Modülü Ort 

(Mpa) 
4,82 14,84 29,82 16,49  

YENĠLME 

Yenilme Gerilmesi (Mpa) 

Yok, ya da değerlendirilebilir değil  

 

Yenilme Deformasyonu ( 

Gerilmede Yenilme Oranı 

(%) 

Deformasyonda Yenilme 

Oranı(%)  

Mevcut karotlar üzerinde yapılmıĢ olan deneylerin genel sonuçları Çizelge 5.10‟da 

verilmiĢtir. Burada kayacın tek eksenli basınç direncinde % 15,31, kırılma 

deformasyonunda % 5,36 ve elastisite modülünde % 16,49 dolayında ortalama 

dayanım kaybının oluĢacağı görülmektedir.  

5.6 Malzeme Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

Tarihte barajların yıkılma sebepleri incelendiğinde bunların yaklaĢık %50‟sinin 

doğal malzemeye bağlı problemlerden (Ģev duraysızlığı, oturmalar, sızmalar vb.)  
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Çizelge 5.11 : Kaya ve riprap malzemeler limitler ve riskler [13]. 

         

Limitler 

 

 

Deney  

Türü 

KullanılmıĢ 

veya 

tavsiye edilen 

alt limit 

 

KullanılmıĢ 

veya 

tavsiye 

edilen 

üst limit 

 

KullanılmıĢ 

veya 

tavsiye 

edilen 

değerler 

 

Deney 

sonuçlarından 

elde edilen 

değerler 
Limit 

aĢımının 

Tehlikesi 
A  

Grubu 

B 

Grubu 

Su emme  % 1,8 < % 1,8 % 2,89  % 4,65  
Mukavemet 

kaybı 

Bağıl  

yoğunluk 
2,6  >2,65 2,69 2,63 

Stabilite, 

taĢıma gücü 

Birim hacim 

ağırlığı 
   2,50   2,40  

Stabilite, 

taĢıma gücü 

Basınç 

dayanımı 
500 kgf/cm2  

>500 

 kgf/ cm2 

En düĢük: 

 186,50 kgf/cm2 

En yüksek: 

 454,69 kgf/cm2 

Stabilite, 

taĢıma gücü 

Los Angeles 

aĢınma 

kaybı 

 

100 devirde:  

% 10 

500 devirde: 

 % 40 

100 devirde 

en çok % 10 

500 devirde 

en çok % 40 

500 

devirde 

kuru: 

%25,73 

doygun 

%20,43 

500 

devirde 

kuru: 

29,78 

doygun

24,36 

Mukavemet 

kaybı 

Na2SO4 

 don kaybı 
 % 10 < % 10 %76,3 

Mukavemet 

kaybı 

Don sonu 

basınç 

dayanımı 

 % 10 < % 10 - - 
Mukavemet 

kaybı 

Petrografik 

analizi 

Kaçınılacak 

Kayalar: 

ÇamurtaĢı, 

 Ģeyl, siltaĢı, 

kiltaĢı,tebeĢir, 

topraksı 

kireçtaĢı, diğer 

düĢük 

çimentolu 

sediment 

kayaçlar 

Dikkatle 

kullanılacak 

kayalar: 

Tabakalı 

kaya, killi 

mermer, 

tüf, 

senozoyik 

kumtaĢı, 

gnays, Ģist 

(sıkı bağlı) 

Uygun 

kayalar: 

Granit, 

bazalt, 

andezit, 

premosozoyi

k kumtaĢı, 

kireçtaĢı, 

kuvarsit 

Mikro 

fosilli 

killi 

kireçtaĢı 

Mikro 

fosilli 

kalkerli 

kiltaĢı 

Oturma, 

çatlama, 

mukavemet 

kaybı, 

stabilite 

kaynaklandığı saptanmıĢtır (Baykan, 2004). Bu da doğal malzemenin seçiminin ne 

derece önemli olduğunu göstermektedir [13].  Akçalı E. ve Arman H. barajlarda 

kullanılacak doğal malzemeler üzerinde yapılan laboratuar deneyleri sonucunda elde 

edilen değerler için kullanılan ve tavsiye edilen limitleri araĢtırmıĢtır. 

AraĢtırmacıların önerdiği kaya ve riprap malzemeleri için kullanılan alt-üst limitler 

ve tavsiye edilen değerlerin gösterildiği çizelgeye Ilısu Barajı dolgu malzemesinin 

laboratuar deneyleri sonuçları eklenip Çizelge 6.11‟de verilmiĢtir. DSĠ 103 Nolu 
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Bülten‟de malzemenin don kaybı davranıĢının irdelenmesi için Na2SO4 

kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada ise don kaybı deneyi için MgSO4 kullanılmıĢtır. Ġki 

deneyde aynı sonuçları vermektedir. Aralarındaki tek fark çözelti oluĢturulurken 

kullanılan miktardır.  

MgSO4 don kaybı deneyi sonucunda Ilısu Barajı gövde dolgu malzemesi olarak 

kullanılması düĢünülen killi kireçtaĢı malzemesinin donma çözünme olaylarından 

%76 oranında etkilendiği görülmüĢtür. Bu oranın çok fazla olmasından dolayı 

malzemenin kaplama yapılmaksızın atmosferik koĢullarla birebir temas halinde 

gövde dolgusu olarak kullanılması sakıncalı görülmektedir. Kullanılması halinde 

gövdede geçirimlilik ve mukavemet sorunlarına yol açacaktır. 

Killi kireçtaĢı malzemesinin su emme oranı önerilen üst limitin üzerinde olduğu 

görülmüĢtür. Limit aĢımı gövdede mukavemet kaybına neden olabileceği 

açıklanmıĢtır.  

Basınç dayanımı için önerilen en alt limit 500 kgf/cm2 iken dolgu malzemesinden 

elde edilen en yüksek değer 454,69 kfg/cm2, en düĢük değer 186,50 kgf/cm2 

bulunmuĢtur. Bu da stabilite problemlerine neden olacaktır. Los Angeles aĢınma 

kaybı için 500 devirde aĢınma oranı üst limiti %40 olarak belirtilmiĢtir. A ve B grubu 

malzemelerden kuru ve doygun numuneler üzerinde yapılan 500 devirlik aĢınma 

deneyi sonuçları bu limitin altında çıkmıĢtır. Bu da herhangi bir sorun teĢkil 

etmemektedir. 
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6. ÖZEL AMAÇLI BENZETĠM DENEYĠ 

6.1 Dolgu DavranıĢının Ġrdelenmesi Ġçin GeliĢtirilen Benzetim Deneyi Düzeneği 

Ilısu Barajının yapımı ve iĢletimi sırasında karĢılaĢılabilecek farklı durum ve 

koĢulların gövde dolgu malzemesinde oluĢturabilecekleri özellik ve davranıĢ 

değiĢimlerini araĢtırmak için arazi ortamını ve koĢullarını yansıtan özel deney 

düzeneklerinin kurgulanması ve geliĢtirilmesi gerekmiĢtir. Bu deneylerin 

gerçekleĢtirilebilmesi sırasında oluĢabilecek gerilme durumlarının ve su etkisinin 

birlikte incelenmesi de yine özel amaçlı bir deney programının hazırlanarak 

uygulanmasını gerektirmiĢtir.  ġekil 6.1‟de bu benzetim (Simulasyon) deneylerinin 

tanımlanmasına yardımcı olan baraj geometrisi su ve yüklenme koĢulları 

gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 6.1 : Ilısu Barajı gövde dolgusu modelinin davranıĢını araĢtırmak üzere 

kurgulanan benzetim modellemesi için yükleme programı [12]. 

Dolguda kullanılması düĢünülen kayaçların davranıĢ biçiminin ortaya çıkarılması 

amacıyla dolgu malzemesi düĢük-orta ve yüksek gerilme koĢullarında incelenmiĢtir.  

DüĢük ve orta seviyedeki yükleme deneyleri farklı ortamsal özellikteki modeller 

üzerinde eĢ zamanlı olarak yapılmıĢtır. Bu deneylerin yapılabilmesi için öngörülen  
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ġekil 6.2 : Ilısu Barajı gövde dolgusu modelinin davranıĢını araĢtırmak üzere 

kurgulanan ve geliĢtirilen deney düzeneğinin baĢlıca kısımları. 

 

 

 

ġekil 6.3 : Deney hücresi ve baĢlıca parçaları. 
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deney düzeneği Prof. Dr. Mahir VARDAR tarafından geliĢtirilmiĢtir. Bu deney 

düzeneği baĢlıca 4 farklı kısımdan oluĢmaktadır (ġekil 6.2). Ġlk ana parça 20 cm iç 

çapı olan 23 cm yükseklikteki deney hücresi ile onun içine yerleĢtirilen dolgu 

malzemesinin istenilen koĢullarda yüklenmesi için gerekli olan küresel baĢlıklı baskı 

plakları, çekme kolları, boyunduruk askıları ve dengeleme ağırlıklarından oluĢan 

mekanik düzen ve onları taĢıyan masa ve bağlantı parçalarıdır (ġekil 6.3). 

Ġkinci kısım yük hücresine istenilen yükleme düzeyini kararlı olarak aktaran hidrolik 

güç ünitesi (ġekil 6.4), onun harekete geçirdiği 20 ton kapasiteli silindirler ve her 

dört deney hücresini birlikte ya da ayrı ayrı çalıĢtıran vanalardır. 

 

ġekil 6.4 : Hidrolik donanım. 

Üçüncü kısım istenilen sıklıkta zamana bağlı olarak güvenilir veri alınmasını ve 

okunmasını sağlayan elektronik yük ölçer ve boy ölçerlerden oluĢan izleme ve 

belgeleme sistemidir.  

Son kısım ise zaman denetimli verilerin okunması ve iĢlenmesi için hazırlanmıĢ olan 

özel yazılımı iĢleten bilgisayardır.  Özel araĢtırma hücrelerine yerleĢtirilen parçalı 

dolgu malzemesi üzerindeki yüksek gerilme düzeyi gerektiren deneyler servo 

kontrollü hidro-elektronik preste gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 6.6). 
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ġekil 6.5 : Özel tasarımlı dört hücreli dolgu malzemesi araĢtırma düzeneği. 

 

ġekil 6.6 : Hücrelerin Servo kontrollü preste yüklenmesi. 

6.2 Dolgu Malzemesi Benzetim Deneyi 

6.2.1 Deney malzemeleri 

EK B.1‟de torba numune olarak adlandırılan yerlerden karıĢtırılarak  hazırlanan 

malzemeler dolgu deneyleri için kullanılmıĢtır.  Deney malzemeleri 0,1 mm < d < 40 

mm aralığında seçilen Germav Formasyonunun marnlı kireçtaĢı-kalkerli kiltaĢı 

karıĢımı ile 1 mm < d < 4 mm dane boyutundaki filtre ve yüklemede yastık dolgusu 

olarak kullanılan kaba silis kumudur. Deney malzemesi, arazi denemelerinde 

kullanılmıĢ olan granülometri 10 kez küçültülerek modellenmiĢtir. Dane boyutlaması 

deney sonuçlarının karĢılaĢtırılabilirliğini sağlamak üzere idealleĢtirilmiĢtir (ġekil 

6.7-ġekil 6.8). 



75 

 

ġekil 6.7 : Arazi koĢullarında ve laboratuarda oluĢturulan karıĢımların 

granülometrisi. 

 

ġekil 6.8 : Laboratuarda oluĢturulan ideal karıĢımların dane boyutlaması. 

6.2.2 Deney malzemesinin hazırlanıĢı 

ġekil 6.8‟da verilen değerlerden hareketle silindirik deney hücresi için gereken boyut 

ve miktarlar belirlenmiĢ ve Çizelge 6.1‟de bu miktarlar verilmiĢtir. Her boyut için 

gerekli miktarın %25 fazlası toplam marnlı kireçtaĢı malzemesi hazırlanmıĢtır. Bir 

hücreye hangi boyutta ne kadar malzeme konulacağı belirlenip beton mikseri 

içerisinde karıĢtırılarak hücre baĢına 11,08 kg homojen kireçtaĢı malzemesi 

hazırlanmıĢtır. ġekil 6.9‟da deney hücresinin boyutları, ġekil 6.10‟da arazi 

numunelerinden hazırlanmıĢ olan deney malzemesi boyutları görülmektedir. 

Deneyler 2 grup malzeme ile 2 set halinde tekrarlanmıĢtır ve iki set malzeme de 

aĢağıda tarif edildiği Ģekilde hazırlanmıĢtır. Önce hücrelerin tabanlarına süzme ve 
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homojen yükleme amacıyla 12-15 mm kalınlık oluĢturacak Ģekilde 1-4 mm çaplı 

0,520 kg kum yastık serilmiĢtir. Hazırlanan 11,08 kg‟lık malzeme 5‟er cm 

kalınlığında katmanlar oluĢturacak Ģekilde (2,770 kg‟lık 4 katman halinde) kum filtre 

üzerine yerleĢtirilmiĢtir.  

Çizelge 6.1 : Boyutlara göre malzeme miktarları. 

Malzeme Cinsi Boyut (mm) Miktar (kg) Açıklama 

GermavFrm. 

marnlı kireçtaĢı, 

kalkerli kiltaĢı 

0,1<d<=0,5 14,400 
6300 cm

3
 lük 4 

adet deney 

hücresi için 

% 25 fazlasıyla 

hazırlanmıĢ 

karıĢım miktarı 

0,5<d<=1,0 7,200 

1<d<=2 7,200 

2<d<=4 7,200 

4<d<=10 9,600 

10<d<=40 14,400 

Toplam KarıĢım 60,000 

Kum 1<d<=4  4,000 Filtre malzemesi 

 

 

ġekil 6.9 : Ilısu Barajı gövde dolgusu modeli. 

Hücre 1, 3 ve 4‟e kuru haldeki malzeme serilmiĢtir. 2. Hücre için yaklaĢık 13 kg‟lık 

malzeme 1 gün (24 saat) su içerisinde bekletilmiĢtir (ġekil 6.11) ve bir gün sonunda 

sudan çıkarılıp fazla suyu alınarak ıslak duruma getirilen malzeme 2. deney 

hücresine serilmiĢtir. Bütün deney hücrelerinde her katman yerleĢtirildikten sonra 

150 tokmak darbesiyle sıkıĢtırılmıĢ ve  diğer katman serilmiĢtir (ġekil 6.12). 
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ġekil 6.10 : Arazi örneklerinden hazırlanmıĢ olan deney malzemesi. 

 

ġekil 6.11 :  1.ve 2.set deneyler için doygun hale getirilen malzeme. 

3. Hücreye kuru yerleĢtirilen malzeme dıĢarıdan su verilerek sürekli su içinde 

bırakılmıĢ ve hücredeki su seviyesi sürekli gözlenmiĢtir. Bu amaçla hücre dıĢına bir 

gözlem borusu yerleĢtirilmiĢtir. 4. Hücrenin tabanına da su vermek ve boĢaltmak 

amacıyla bir saydam hortum bağlanmıĢtır. 

                          

ġekil 6.12 : Katmanın tokmak darbesiyle 

sıkıĢtırılma iĢlemi. 

ġekil 6.13 : Hücrelerin hidrolik preste1 tona 

kadar yüklenerek sıkıĢtırılması. 

Dördüncü marnlı kireçtaĢı katmanı da serilip sıkıĢtırıldıktan sonra deney hücresi 

hidrolik preste 1 ton yük ile sıkıĢtırılırken hücre çeperleri 380 tokmak darbesiyle 

sıkıĢtırılmıĢtır (ġekil 6.13). Presteki sıkıĢtırma iĢleminden sonra üst filtre ve yükleme 
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yastığı oluĢturmak üzere 1-4 mm çaplı 1,160 kg kum serilmiĢtir. 2.set deney 

malzemeleri hazırlanıĢında 1.setten farklı olarak suyun malzeme içerisine giriĢini 

kolaylaĢtırmak amacıyla malzeme serimi sırasında hücre çeperlerine kanalcıklar 

yapılmıĢtır (ġekil6.13). 

 

ġekil 6.14 : Set deneylerde doygun ve kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan 

durumların gözlendiği hücrelere yapılan su kanalcıkları. 

6.2.3 Deneyin yapılıĢı 

Deneyler 4 farklı deney hücresine yerleĢtirilen aynı nitelikteki dolgu malzemesinin 

farklı ortamlarda fakat aynı gerilme koĢullarındaki davranıĢlarını belirlemek üzere 

programlanmıĢtır. Buna göre “Kuru”, “Islak”, “Suya Doygun” ve “DeğiĢen Su 

KoĢulu” için deney tipleri hazırlanmıĢtır. 1 nolu hücrede kuru haldeki malzemenin, 2 

nolu hücrede 1 gün boyunca suda bekletilen ıslak malzemenin davranıĢı 

gözlenmiĢtir. 3 nolu hücrede kuru yerleĢtirilen malzemenin dıĢarıdan su verilerek 

sabit su seviyesindeki (suya doygun) davranıĢı, 4 nolu hücrede ise kuru olarak 

yerleĢtirilen malzemenin hücre tabanına yerleĢtirilen saydam hortumla su verilip 

boĢaltılarak değiĢken durumdaki davranıĢı gözlenmiĢtir.  

6.2.3.1 1.Set deneydeki yükleme koĢulları 

1. set deneyde Hücre 1‟e test amaçlı olarak 5 saatlik sürede 500 kg‟dan baĢlayıp 

2220 kg‟a çıkan yük uygulanarak deneye baĢlanmıĢtır. Buradan çıkan değerlere göre, 

deney düzeneği ve malzemelerde herhangi bir sorun olmadığı görülmüĢ ve diğer üç 

hücreye de yük verilmeye  baĢlanmıĢtır.  Her hücreye 6 saat boyunca 0‟dan baĢlayıp 

2200 kg‟a çıkan yükleme sonrasında yük boĢaltılmıĢtır. Çizelge 6.2 „de deneylere 

iliĢkin temel bilgiler görülmektedir. 
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Daha sonra tekrar yük verilmeye baĢlanmıĢ, 4 saatlik süre zarfında 2600 kg‟a kadar 

arttırılmasının ardından yeniden kontrollü olarak düĢürülmüĢtür.  

Bundan sonraki aĢamada birkaç kez yinelenecek Ģekilde 2600 kg ile 3300 kg 

arasında değiĢen yükler uygulanmıĢtır. Yük verilmeye devam edilip 4172 kg‟a kadar 

çıkması sağlandıktan sonra yeniden kontrollü bir biçimde sıfıra indirilmiĢtir. Bu 

iĢlemden sonra malzemeler, herhangi bir yük uygulanmadan 2 gün boyunca 

beklemeye bırakılmıĢtır. 2 günün ardından düzeneğe tekrar yük verilmiĢ, 5000 kg‟da 

sabitlendikten sonra tekrar düĢürülmüĢtür. Bu durumda bir süre daha veri 

toplanmasının ardından deney yeniden durdurularak beklemeye alınmıĢtır. 

Serbest koĢullarda dolgu malzemesinde zamana bağlı oluĢabilecek etkileri ve 

değiĢimi gözlemlemek üzere örnekler bir hafta süreyle bekletilmiĢtir. 3. Hücre su 

dolu (2 fazlı sistem) iken 4. Hücre drene edilerek içindeki malzemenin hava ile 

teması (3 fazlı sistem)  sağlanmıĢtır.  

Yükselen dolgudaki yük artıĢlarının etkisini belirlemek için 5200 kg‟a kadar düzenli 

yükleme yapılmıĢtır. Suyun deplasmanlara etkisini incelemek üzere 3 nolu hücrede 

örnek sürekli su altında bırakılmıĢtır. 4 nolu hücrede ise örnek yük altında suya 

doyurulmuĢ, ardından su boĢaltılmıĢ ve bu iĢlem farklı yüklenme aĢamalarında 5 kez 

tekrarlanmıĢtır. 

Son aĢamada her hücre teker teker bu kez çok yüksek gerilme koĢullarındaki 

deformasyon davranıĢını belirlemek üzere kademeli olarak yüklenmiĢtir. Bunun için 

hücreler servo kontrollü MTS Presine taĢınmıĢtır.  

6.2.3.2 2.Set deneydeki yükleme koĢulları  

2. set deneye 4 hücreye aynı anda 5 saatlik sürede 0 kg‟dan baĢlayarak 1500kg‟a 

kadar çıkan yük uygulanarak baĢlanmıĢtır. Yük sabitlendikten sonra kontrollü olarak 

boĢaltılmıĢtır. Ardından 6 saat boyunca 0‟dan baĢlayıp 3000 kg‟a çıkan yükleme ve 

boĢaltma uygulandıktan sonra 18 saat boyunca yüksüz durumda beklenilmiĢ ve sonra 

0‟dan 5100 kg‟a kadar yüklenip boĢaltılmıĢtır. 

 Sonrasında hücreler sırasıyla 0 kg‟da baĢlayıp 1000 kg‟a kadar yüklenip boĢaltılmıĢ, 

2400kg‟a kadar yüklenip boĢaltılmıĢ, 3000 kg‟a kadar yüklenip boĢaltılmıĢ, ardından 

4200 kg‟a kadar yüklenip boĢaltıldıktan sonra 5100 kg‟a kadar yüklenip yük 

tamamen kaldırılmıĢtırBu iĢlem sonrasında malzeme yüksüz durumda 5 gün boyunca  
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Çizelge 6.2 : 1. Set deneye iliĢkin temel bilgiler. 

No Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi  

(kPa) 

Deney çıktısı 

1 Test amaçlı 
5 saatlik sürede 500 kg‟dan baĢlayıp 

2220 kg‟a çıkan yükleme 
165-750 

Gerilme 

deformasyon 

davranıĢı 

2 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında 

zamana bağlı 

deplasmanlar 

Her hücreye 6 saat boyunca 0‟dan 

baĢlayıp 2200 kg‟a çıkan yükleme ve 

boĢaltma 

0-750 

750-0 
-t  

davranıĢı 

3 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında 

Yinelenmeli 

zorlanma etkisi 

4 saatlik sürede 2600 kg‟a kadar 

yükleme ardından kontrollü olarak 

yük boĢaltma 

0-870 
-t  

davranıĢı 

4 

DüĢük-orta 

düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında 

Yinelenmeli 

zorlanma etkisi 

Önce 2600 kg‟a kadar hızlı yükleme 

2600 kg ile 3300 kg arasında 

salınımlı, ardından 4172 kg‟a kadar 

yükleme ve sonra kontrollü olarak 

yük boĢaltma 

0-870 

870-1100 

1100-1400 

1400-0 

oturma 

(u)=f(t) ve 

-t 
davranıĢı  

5 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük uygulanmadan 2 

gün boyunca beklemeye bırakılma 
0 dolaylı 

6 

Düzgün yüklenme 

sonrasındaki 

konservatif yükler 

altında oturma 

davranıĢı 

Düzenli yükleme, yük 5000 kg‟da 

sabitlendikten sonra bekleme ve 

ardından kontrollü olarak yük 

boĢaltma  

0-1700 

1700=const. 

1700-0 

-t ve 

oturma 

(u)=f(t) 

davranıĢı 

7 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük uygulanmadan 7 

gün boyunca beklemeye bırakılma 
0 dolaylı 

8 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında 

gerilme-

deformasyon 

davranıĢı 

5200 kg‟a kadar düzenli yükleme, 

yük sabitlendikten sonra bekleme, 

ardından kontrollü olarak yük 

boĢaltma ve iĢlemin 2 kez 

tekrarlanması 

0-1750 

1750-0 
-t  

davranıĢı 

9 

Suyun 

deplasmanlara 

etkisi 

3 nolu hücrede örneğin sürekli su 

altında bırakılması  

4 nolu hücrede örneğin suya 

doyurulması, ardından suyun 

boĢaltılması ve bu iĢlemin 5 kez 

tekrarlanması   

0-750, 0-870, 

870-1100 

1100-1400, 

1400-0, 0-

1700 

1700=const., 

1700-0, 0-

1750 

1750-0 

-t ve 

oturma 

(u)=f(t) 

davranıĢı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-8000-10000-12000-

15000 kg‟a kadar deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1400, 

0-2000, 0-

2750, 0-3300, 

0-4000, 0-

5000  

-t  
davranıĢı 

bekletilmiĢtir. Sonraki aĢamada 2100 kg‟a kadar hızlı yükleme yapılıp, 2100 kg‟dan 

4200 kg‟a 2 kez kontrollü olarak yükleme boĢaltma yapıldıktan sonra yük tamamen 
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Çizelge 6.3 : 2. Set deneye iliĢkin temel bilgiler. 

No Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 
Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

1 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

5 saat boyunca 0‟dan baĢlayıp 1500 

kg‟a çıkan yükleme ve boĢaltma 
0-500-0 

-t 
davranıĢ

ı 

2 

Orta düzeydeki yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

Önce 6 saat boyunca 0‟dan baĢlayıp 

3000 kg‟a çıkan yükleme ve 

boĢaltma, ardından 18 saat bekleme 

ve 5 saat boyunca 0‟dan  5100 kg‟a 

yükleyip boĢaltma 

0-1000-0 

0-1700-0 
-t 

davranıĢı 

3 

DüĢük-orta düzeydeki 

yüklenme koĢullarında 

ardalanmalı zorlanmanın 

etkisi  

0kg‟dan baĢlayıp sırasıyla 1000, 

2400, 3000, 4200, 5100 kg‟a kadar 

yükleyip kontrollü boĢaltma   

0-340-0 

0-800-0 

0-1000-0 

0-1400-0 

0-1700-0 

-t 
davranıĢı 

4 
Serbest koĢullarda 

zamana bağlı değiĢme 

Herhangi bir yük uygulanmadan 5 

gün boyunca beklemeye bırakılma 
0 dolaylı 

5 

DüĢük-orta düzeydeki 

yüklenme koĢullarında 

yinelenmeli zorlanmanın 

etkisi 

Önce 2100 kg‟a kadar hızlı 

yükleme, kontrollü olarak 2100-

4200 kg arası yükleme ve boĢalma 

(2 kere), ardından yükün tamamen 

boĢaltılması  

0-700 

700-1400 

1400-700 

700-1400 

1400-700 

700-0 

-t 
davranı

şı 

6 
Serbest koĢullarda 

zamana bağlı değiĢme 

Herhangi bir yük uygulanmadan 1 

gün boyunca beklemeye bırakılma 
0 dolaylı 

7 

DüĢük-orta düzeydeki 

yüklenme koĢullarında 

yinelenmeli zorlanmanın 

etkisi 

Önce 2100 kg‟a kadar hızlı 

yükleme, kontrollü olarak 2100-

5100 kg arası yükleme ve boĢalma 

(2 kere), ardından yükün tamamen 

boĢaltılması 

0-700 

700-1700 

1700-700 

700-1700 

1700-700 

700-0 

-t 
davranı
şı

8 
Serbest koĢullarda 

zamana bağlı değiĢme 

Herhangi bir yük uygulanmadan 7 

gün boyunca beklemeye bırakılma 
0 dolaylı 

9 
Suyun deplasmanlara 

etkisi 

3 nolu hücrede örneğin sürekli su 

altında bırakılması  

4 nolu hücrede örneğin suya 

doyurulması, ardından suyun 

boĢaltılması ve bu iĢlemin 4 kez 

tekrarlanması   

0-500, 0-1000, 

0-1700, 0-340, 

0-800, 0-

1000,0-

1400,0-1700 

-t  
ve 

oturma 

(u)=f(t) 

davranıĢı 

10 

Çok yüksek ardalanmalı 

gerilme koĢullarında 

deformasyon davranıĢı 

2100-4000-6000-8000-10000-

12000-15000 kg‟a kadar 

deformasyon kontrollu yükleme  

 

  
-t 

davranıĢı

boĢaltılmıĢtır. Malzeme herhangi bir yük uygulanmadan 1 gün boyunca beklemeye 

bırakıldıktan sonra,  2100 kg‟a kadar hızlı yükleme yapılıp, 2100 kg‟dan 5100 kg‟a 
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kontrollü olarak 2 kez yüklenip boĢaltıldıktan sonra yük tamamen boĢaltılmıĢtır. 

Sonrasında malzeme herhangi bir yük uygulanmadan 7 gün boyunca beklemeye 

bırakılmıĢtır. Suyun deplasmanlara etkisini incelemek üzere 3 nolu hücrede örnek 

sürekli su altında bırakılmıĢtır. 4 nolu hücrede ise örnek yük altında suya 

doyurulmuĢ, ardından su boĢaltılmıĢ ve bu iĢlem farklı yüklenme aĢamalarında 4 kez 

tekrarlanmıĢtır. Son aĢamada her hücre teker teker bu kez çok yüksek gerilme 

koĢullarındaki deformasyon davranıĢını belirlemek üzere kademeli olarak 

yüklenmiĢtir. Bunun için hücreler servo kontrollü MTS Presine taĢınmıĢtır. 

6.3 Dolgu Deneyi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

6.3.1 1.Set dolgu deneylerinin değerlendirilmesi 

6.3.1.1  Test amaçlı deneyler 

 

ġekil 6.15:Test amaçlı baĢlatılan Gövde dolgusu modelinde ölçülen Birim 

deformasyon değiĢimleri; a) Ani oturmalara bağlı salınımlar, b) Zaman 

etkisi ile oluĢan deplasmanlar sonucu değiĢen birim deformasyonlar. 

Kuru dolgu malzemesi üzerinde artan gerilmelerin ve zamanın etkisinin belirlenmesi 

için yapılan deneylerde deplasmanların sıçramalı Ģekilde geliĢtiği izlenmiĢtir. 

Ölçülen deplasmanların bir bölümü sıkıĢmaya bağlı esneme ile açıklanabilirken 

önemli bir bölümü de danelerin yerleĢmesi sonucu zaman içinde oluĢmuĢtur (ġekil 

6.15). DüĢük gerilme düzeylerinde bile ön sıkıĢtırma sonrasında yeniden zorlanan 

örnekte düzensiz deplasman oluĢumları gözlenmiĢtir. 

6.3.1.2 DüĢük yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanlar 

DüĢük yüklenme koĢullarının zamana bağlı değiĢimleri belirlemek için hücrelere 

aynı anda 0kg‟dan 2200 kg‟a (750 kPa) kadar yük verilip boĢaltılmıĢtır. Bu süre 

zarfında kuru, ıslak, doygun ve değiĢken durumlardaki malzemeler, aynı gerilme 
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durumlarında eĢ zamanlı sıçramalı deplasmanlar göstermiĢtir (ġekil 6.16). 

Yüklemenin devam etmesi sırasında deplasmanların kuru durumdaki malzemede 

büyük miktarda artıĢ göstermediği fakat ıslak, doygun ve kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan malzemelerde arttığı gözlenmiĢtir.  Deney baĢlangıcından itibaren 

Hücre 3 ve Hücre 4‟de hücre çeperlerine yerleĢtirilen borulardan su verilmeye 

baĢlanmıĢ ve bununla birlikte deplasmanlarda hızla artıĢ olmuĢtur. 4 hücrede de aynı 

yük koĢulunda sıçramalar meydana gelmesine rağmen suya doygun (Hücre 3) ve 

değiĢen su koĢullarının (Hücre 4) gözlendiği hücrelerde deplasman ve sıçrama 

miktarları diğer koĢullara göre fazla olduğu görülmüĢtür. Bir gün boyunca suda 

bekletilerek hazırlanan ıslak malzeme ile doğal nemiyle yerleĢtirilen kuru malzemede 

meydana gelen deplasman miktarları arasında da fark olduğu görülmektedir. Bu iki 

durum suyun deplasmanlar üzerindeki etkisini göstermektedir. Kuru malzemede 

yükün kaldırılmasıyla 0,0055, ıslak malzemede0,0181, doygun malzemede 0,0330, 

kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan malzemede 0,0365 kalıcı birim deformasyon 

meydana gelmiĢtir.  

 

ġekil 6.16 : 0‟dan baĢlayıp 2200 kg‟a çıkan yükleme ve boĢaltma sürecinde ölçülen 

birim deformasyon değiĢimleri. 

6.3.1.3 DüĢük yüklenme koĢullarında yinelenmeli zorlanmanın etkisi 

Dolgu malzemelerinde yinelenmeli zorlanmanın etkisiyle meydana gelecek 

deplasmanları incelemek için hücreler kontrollü olarak 2600 kg‟a (870 kPa) kadar 

yüklenmiĢ ve ardından yine kontrollü olarak yükler boĢaltılmıĢtır (ġekil 6.17). 2200 

kg‟a kadar yüklenmede meydana gelen 4 sıçramalı deplasmanın devamı olarak 780 

kPa gerilme düzeyinde malzemede yine eĢ zamanlı sıçramalı deplasman geliĢmiĢtir.  



84 

Yükün boĢaltılmasıyla deplasmanların tamamının geri dönmediği gözlenmiĢ, kuru 

numunede 0,0016, ıslak numunede 0,0038, doygun numunede 0,0043, değiĢken 

durumda ise 0,0027 lik kalıcı birim deformasyonlar belirlenmiĢtir. 

 

ġekil 6.17 : 0‟dan baĢlayıp 2600 kg‟a çıkan yükleme ve boĢaltma sürecinde ölçülen 

birim deformasyon değiĢimleri. 

6.3.1.4 DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisi 

DüĢük-orta seviyede yüklenme koĢullarının yinelenmeli zorlanmaya etkisinin 

belirlenmesi için önce hücreler 2600 kg‟a kadar hızlı yüklenmiĢ, 2600 kg ile 3300 kg 

arasında salınımlı, ardından 4172 kg‟a kadar yükleme yapılmıĢ ve sonra kontrollü 

olarak yük boĢaltılmıĢtır (ġekil 6.18). Hücrelerin yüklenme koĢullarına ait bilgiler, 

gerilme-deformasyon ve zaman-deformasyon grafikleri EK E.1‟de ayrıntılı olarak 

verilmiĢtir. Yapılan deneylerde, birim deformasyonların kuru deney numunesinde, 

suya doygun ve değiĢken koĢullardaki numunelere oranla daha az olduğu 

belirlenmiĢtir.  

Deney sonunda 1380 kPa gerilme altında birim deformasyonlar kuru numunede 

0,0012, ıslak numunede 0,0019, suya doygun numunede 0,0019, değiĢken koĢullu 

numunede ise suyu boĢaltılmıĢ durumda 0,0017 olmuĢtur.  Önceki tüm zorlanmaların 

etkisini devre dıĢı bırakarak yalnızca salınımlı yüklenme etkisini gözlemleyebilmek 

için geçmiĢteki deplasmanlar sıfırlanmıĢ ve ön konsolidasyonu sağlanmıĢ ortamın 

davranıĢı ölçülmüĢtür (ġekil 6.16).   

Yükleme değerleri 700 ila 1400 kPa arasında değiĢtirilmiĢtir. Salınım iki ayrı gerilme 

aralığında Ģiddet aralıkları giderek artacak Ģekilde uygulanmıĢtır.  Birinci aralık 900-
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1100 kPa ikincisi de 1000-1400 kPa olmuĢtur.  Sulu-ıslak ortam değiĢimi geçiren 4. 

Hücre oturma ve sıkıĢma davranıĢları açısından baĢlangıçta en düĢük değerleri 

vermiĢse de salınımlı süreçte 0,019‟luk birim deformasyon ile en büyük deplasmanı 

yapmıĢtır. Kuru karıĢım toplamda 0,009‟luk birim deformasyonla en az değiĢimi 

göstermiĢtir. Salınımlar sırasındaki deformasyonlar değerlendirildiğinde ise önceden 

ıslatılarak yerleĢtirilmiĢ olan 2. Hücredeki karıĢım 0,017‟lik birim deformasyonla 

ikinci en yüksek deplasmanı yapmıĢtır.3.Hücrede 0,015‟lik birim deformasyonlar 

ölçülmüĢtür. 

 

ġekil 6.18 : 2600-3300 kg ikincisi de 3300-4172 kg arasında değiĢen iki kademeli 

salınımlı yükleme ve boĢaltma sonucunda oluĢan deformasyon geliĢimi. 

6.3.1.5 Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢme 

Numuneler 2 gün boyunca üzerlerinde yük olmadan serbest bırakılmıĢtır. Bu koĢulda 

yük boĢaltılması sonrası sabitlenen deplasmanların zamana bağlı olarak bir değiĢim 

göstermeyerek sabit kaldığı belirlenmiĢtir. Islak örneklerin hiç birinde ĢiĢme etkisi 

saptanmamıĢtır. 

6.3.1.6 Düzgün yüklenme sonrasındaki konservatif yükler altında oturma 

davranıĢı 

Dolgu malzemelerinde düzgün yüklenme sonrasındaki konservatif yükler altında 

oturma davranıĢların incelemek için hücreler kontrollü olarak 1700 kPa kadar 

yüklenmiĢ ve ardından yine kontrollü olarak yükler boĢaltılmıĢtır. Yük artıĢı ile 

birlikte birim deformasyonların kararlı olarak arttığı ve yük boĢaltılmasıyla 
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deplasmanların tamamının geri dönmediği gözlenmiĢtir. Kuru numunede 0,0051, 

ıslak numunede 0,0073, doygun numunede 0,0066, değiĢken durumda ise 0,0090 

oranında kalıcı birim deformasyonlar olduğu belirlenmiĢtir. 

 

ġekil 6.19 : 0‟dan baĢlayıp 5100 kg‟a çıkan yükleme ve boĢaltma sürecinde ölçülen 

birim deformasyon değiĢimleri. 

6.3.1.7 Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢme 

Numuneler 7 gün boyunca üzerlerinde yük olmadan serbest bırakılmıĢtır. Bu koĢulda 

yük boĢaltılması sonrası sabitlenen deplasmanların zamana bağlı olarak bir değiĢim 

göstermeyerek sabit kaldığı belirlenmiĢtir. Islak örneklerin hiç birinde ĢiĢme etkisi 

saptanmamıĢtır. 

6.3.1.8 Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında gerilme-deformasyon davranıĢı 

Önceki gerilme durumlarında meydana gelen deplasmanlar sıfırlanmıĢ ve ön 

konsolidasyonu sağlanmıĢ malzemelere yeniden yük verilmiĢtir. Deney 25 dakikalık 

bir süre zarfında gerçekleĢtirilmiĢtir. Hücrelere aynı anda 0 kg‟dan baĢlayıp 5200 

kg‟a (1750 kPa) kadar yük verilip boĢaltılmıĢ ve bu iĢlem iki kere tekrarlanmıĢtır 

(ġekil 6.20).  Hücreler, önceki yükleme koĢullarında iyice sıkıĢtırılmıĢ olmasına 

rağmen yüklenmeye devam edildiğinde yeniden deformasyonlar geliĢmiĢ ve yükün 

kaldırılmasıyla deformasyonların tamamı geri dönmüĢtür yani malzeme elastik bir 

davranıĢ göstermiĢtir.  

Yükleme sırasında 4 hücrede de deplasmanlar paralel artıĢ göstermiĢ ve  hemen 

hemen eĢ miktarda geliĢmiĢtir. Bu durum malzemenin belirli bir ön konsolidasyon 
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sonrası ortam faktörünün değiĢmesine rağmen aynı davranıĢı sergilediğini 

göstermektedir.  

 

ġekil 6.20 : 5200 kg‟a kadar ulaĢan orta düzeydeki yükleme sonucunda oluĢan 

deformasyon geliĢimi. 

6.3.1.9 Suyun deplasmanlara etkisi 

Test amaçlı yapılan deneylerde bir sorun olmadığının görülmesi üzerine deneye tüm 

hücrelere 0kg‟dan 2200 kg‟a kadar yükleme yapılarak baĢlanmıĢtır. Yükleme 

yapılmaya baĢlandığı andan itibaren Hücre 3 (suya doygun) ve Hücre 4‟e (kuru iken 

ıslanan ve suyla doygunlaĢan) su verilmeye baĢlanmıĢtır. Suyla birlikte 

deplasmanlarda hızla artıĢ olmuĢtur.  Kuru duruma göre doygun ve değiĢken su 

durumunun gözlendiği hücrelerde büyük deplasman farkları bulunmaktadır. Hücre 

4‟ün suya doymasından sonra su boĢaltılmaya baĢlanmıĢ fakat malzeme çok fazla 

miktarda suyu geri vermemiĢtir. 

Suyu boĢaltmaya baĢladığımız anla boĢaltmanın bittiği an arasında deplasman farkı 

bulunmamaktadır. Ayrıca malzemelerin yüksüz bırakıldığı durumlarda su fazlı 

çalıĢan sistemlerde ĢiĢmeler gözlenmemektedir. 

6.3.1.10 ArdıĢık yüklemede yüksek gerilmeler altındaki deformasyon davranıĢı 

Bu deneyler dört deney hücresi üzerinde yapılan düĢük ve orta seviyedeki 

yüklemeler tamamlandıktan sonra her hücrenin mevcut haliyle MTS sisteminde 

yeniden test edilmesidir.  Bu deneylerde aynı hücreye sırasıyla 0-700, 0-1400, 0-

2000, 0-2750, 0-3300, 0-4000, 0-5000 kPa değerlerine çıkan gerilmeler uygulanmıĢ 

ve bu ardıĢık yüklenme sonrasında oluĢan plastik deformasyon miktarları ve dolgu 
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malzemesinin davranıĢ eğrileri elde edilmiĢtir. Bu deneylere ait grafikler EK E.1‟ de 

verilmektedir. Kuru malzemeli dolguda ardıĢık yüklemeler sırasında 600, 1100, 1700 

ve 1900 kPa dolaylarında ani oturmalar, 1400, 1850 ve 4000 kPa da kısa süreli 

rijitleĢme ve tekrar 

Çizelge 6.4 : Farklı yükler altında oluĢan kalıcı birim deformasyonlar. 

Hücre Yüklenme aralığı (kPa) 

No 10
-3

 0-700 0-1350 0-2100 0-2750 0-3400 0-4000 

1 

B
ir

im
 

D
ep

la
sm

an
 

1,5 3,2 8 17 32 39 

2 1,5 2,7 6,5 14 27 42 

3 1,7 6,5 14 19 28 43 

4 1 6 17 18 28 43 

Ortalama 1,4 4,7 11,4 17 28,8 41,8 

 

 

ġekil 6.21 : ArdıĢık yüklenme sonrasında her modelde meydana gelen kalıcı 

deplasmanlar. 

plastikleĢmeler görülmüĢtür. Özellikle 2900 kPa‟ın üstünde bu hareketler kırılma 

çıtırtıları ile geliĢmiĢtir. Ġkinci hücredeki önceden suda bırakılarak yerleĢtirilmiĢ ıslak 

numunelerde de benzer davranıĢlar görülmüĢtür.  

Bu hücrede farklı olarak 400-600 kPalık yükleme sırasında karıĢım içindeki su 

sıkıĢmıĢ ve boĢalım öncesinde kabarmaya ve ani yük artıĢına neden 

olmuĢturDeneylerde 3000 kPa‟lık gerilmeler altında farklı kalıcı birim 

deformasyonların oluĢtuğu, ancak bunların % 3 e ulaĢmasından sonra benzer 

plastikleĢme davranıĢı gösterdikleri görülmüĢtür. Ancak yüksek gerilme düzeylerine 

geçerken karĢılaĢılabilecek olan bu durum öncesinde dolgu malzemesinin, 

arazidekine benzer Ģekilde sıkıĢtırma ve yinelenen farklı yüklenmelerle oturma 

deplasmanları yapmıĢ olduğu bilinmelidir.  
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6.3.2 Set dolgu deneylerinin değerlendirilmesi 

6.3.2.1 DüĢük yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanlar 

0 kg‟dan baĢlayıp 1500 kg‟a (500 kPa) kadar hücreler yüklenmiĢtir. Deneyin 

baĢlamasıyla birlikte Hücre 3 ve 4 su verilmeye baĢlanmıĢtır. 

Deney baĢlangıcında bu iki hücre aynı fazda çalıĢıyor olmasına rağmen kuru iken 

ıslanan ve suyla doygunlaĢan koĢulların gözlemlendiği hücre (Hücre 4), doygun 

koĢulların gözlemlendiği hücreden (Hücre 3) daha hızlı ve fazla su almaya baĢlamıĢ 

dolayısıyla Hücre 3‟e göre deplasman miktarı daha fazla olmuĢtur. Bu iki hücre 

içerisine su kanalcıkları yapıldığı önceki bölümlerde belirtilmiĢti. Hücre 4‟deki su 

kanalı çeperdeki borunun önünde olduğu ve su giriĢinin daha kolay olmasından 

dolayı Hücre 3‟den daha fazla su almıĢtır. 4 hücrede de 1. Set deneylerde olduğu gibi 

eĢ zamanlı sıçramalar olmuĢtur. Suyun sıçramalar üzerindeki etkisi ġekil 6.22‟de 

daha iyi görülmektedir. Kuru durumdaki Hücre 1‟de sıçramalı deplasman miktarları 

küçükken, Hücre 4‟te büyük artıĢlar gözlenmektedir. 

 

ġekil 6.22 : 0‟dan baĢlayıp 1500 kg‟a çıkan yükleme ve boĢaltma sürecinde ölçülen 

birim deformasyon değiĢimleri.  

6.3.2.2 Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanlar 

Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında zaman bağlı deplasmanları belirlemek 

amacıyla hücreler 0kg‟dan 3000 kg‟ a kadar yüklenip boĢaltıldıktan sonra 18 saat 

beklenilmiĢ ve 5100kg‟a kadar yüklenip boĢaltılmıĢtır. Bu durumda da 

deplasmanların suyla birlikte artığı yük boĢaltılması sonrasında ise maksimum birim 

deformasyonların değiĢmediği gözlenmiĢtir.  
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ġekil 6.23 : 0‟dan baĢlayıp 3000 kg‟a çıkan yükleme ve boĢaltma sürecinde ölçülen 

birim deformasyon değiĢimleri. 

 

ġekil 6.24 : 0‟dan baĢlayıp 5100 kg‟a çıkan yükleme ve boĢaltma sürecinde ölçülen 

birim deformasyon değiĢimleri. 

6.3.2.3 DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarında ardalanmalı 

zorlanmanın etkisi 

Deney hücreleri ardalanmalı zorlanmanın etkisini görmek amacıyla sırasıyla 340 

kPa‟ya kadar yüklenip boĢaltılmıĢ, 800 kPa‟ya kadar yüklenip boĢaltılmıĢ, 1000 

kPa‟ya kadar yüklenip boĢaltılmıĢ, 1400 kPa‟ya kadar yüklenip boĢaltılmıĢ, 1700 

kPa‟ya kadar yüklendikten sonra yük tamamen kaldırılmıĢtır. 

Bu iĢlem sırasında malzemede çok büyük deformasyon değiĢimleri gözlenmemiĢtir. 

Bu deformasyonlar ön konsolidasyonu sağlanmıĢ olan bu kireçtaĢı malzemesinin 

taneler arasındaki boĢluğunun sıkıĢmasıyla ifade edilebilmektedir. 
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ġekil 6.25 : 0kg‟dan baĢlayıp sırasıyla 1000, 2400, 3000, 4200, 5100 kg‟a kadar 

yükleyip kontrollü boĢaltma sürecinde ölçülen birim deformasyon 

değiĢimleri. 

6.3.2.4 Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢme 

Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmeler gözlemek için yapılan deneylerin 

sonuçları 1.set deneylerde elde edilen sonuçlarla aynıdır.  

Bu koĢulda yük boĢaltılması sonrası sabitlenen deplasmanların zamana bağlı olarak 

bir değiĢim göstermeyerek sabit kaldığı belirlenmiĢtir. Islak örneklerin hiç birinde 

ĢiĢme etkisi saptanmamıĢtır. 

6.3.2.5 DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisi 

DüĢük ve orta düzeydeki yinelenmeli zorlanmanın etkisini irdelemek için hücreler 

0‟dan 2100 kg‟a kadar yüklenip, 2100-4200 kg arası 2 kere yüklenip boĢaltılıp 

ardından tüm yük kaldırılmıĢtır. ġekil 6.26‟da görüldüğü gibi sanılım sırasında 

önemli bir artıĢ gözlenmemiĢ ve yükün tamamen kaldırılmasıyla birlikte 

deplasmanlar bir kısmı geri dönmüĢtür. Hücre 3 ve 4 bu süre zarfında doygun hale 

gelmiĢ ve hemen hemen eĢ deplasman göstermiĢtir. 

6.3.2.6 Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢme 

Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmeler gözlemek için yapılan deneylerin 

sonuçları 1.set deneylerde elde edilen sonuçlarla aynıdır. 
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ġekil 6.26 : 0‟dan baĢlayıp 4200 kg‟a çıkan yükleme ve boĢaltma sürecinde ölçülen 

birim deformasyon değiĢimleri.  

6.3.2.7 DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisi 

 

ġekil 6.27 : 0‟dan baĢlayıp 5100 kg‟a çıkan yükleme ve boĢaltma sürecinde ölçülen 

birim deformasyon değiĢimleri. 

DüĢük ve orta düzeydeki yinelenmeli zorlanmanın etkisini irdelemek için hücreler 

0‟dan 2100 kg‟a kadar yüklenip, 2100-5100 kg arası 2 kere yüklenip boĢaltılıp 

ardından tüm yük kaldırılmıĢtır. ġekil 6.26‟da görüldüğü gibi yükün kaldırılmasıyla 

birlikte deplasmanlar geri dönmüĢ, salınım sırasında önemli bir deplasman artıĢı 

gözlemlenmemiĢtir.   
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6.3.2.8 Serbest koĢullarda zaman bağlı değiĢme  

Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmeler gözlemek için yapılan deneylerin 

sonuçları 1.set deneylerde elde edilen sonuçlarla aynıdır. 

6.3.2.9 Suyun deplasmanlara etkisi 

2. set deneylere 0 kg‟dan 1500 kg‟a kadar yükleme yapılarak baĢlanmıĢtır. Hücrelere 

yük verilmeye baĢlandığı andan itibaren Hücre 3 ve Hücre 4‟e çeperlerinde bulunan 

borularla su verilmeye baĢlanmıĢtır. 2. set deneylerde bu iki hücre içerisine malzeme 

yerleĢtirilirken hücrenin içerisine su giriĢini kolaylaĢtırmak amacıyla kanallar 

yapılmıĢtır. Hücre 4‟deki kanallardan biri çeperdeki hortumun önünde 

bulunmaktadır. Su emme miktarları aynı olmasına rağmen 4. hücreye su giriĢinin 

daha hızlı olması bu iki hücredeki sıçramalı deplasman miktarları arasında farka 

neden olmuĢtur.  

Kuru iken ıslanan-suyla doygunlaĢan ve doygun durumların gözlemlendiği 

hücrelerde kuru ve ıslak durumların gözlemlendiği hücrelerden suyun etkisiyle daha 

fazla deplasman geliĢmiĢtir. Hücre 4‟ün suya doymasından sonra su boĢaltılmaya 

baĢlanmıĢ fakat malzeme çok fazla miktarda suyu geri vermemiĢtir. Suyu boĢaltmaya 

baĢladığımız anla boĢaltmanın bittiği an arasında deplasman farkı bulunmamaktadır. 

Ayrıca malzemelerin yüksüz bırakıldığı durumlarda su fazlı çalıĢan sistemlerde 

ĢiĢmeler gözlenmemektedir. 

6.3.2.10 ArdıĢık yüklenmede yüksek gerilmeler altında deformasyon davranıĢı 

Bu deneyler dört deney hücresi üzerinde yapılan düĢük ve orta seviyedeki 

yüklemeler tamamlandıktan sonra her hücrenin mevcut haliyle MTS sisteminde 

yeniden test edilmesidir.   

Bu deneylerde aynı hücreye sırasıyla 0-700, 0-1400, 0-2000, 0-2750, 0-3300, 0-

4000, 0-5000 kPa değerlerine çıkan gerilmeler uygulanmıĢ ve bu ardıĢık yüklenme 

sonrasında oluĢan plastik deformasyon miktarları ve dolgu malzemesinin davranıĢ 

eğrileri elde edilmiĢtir. Bu deneylere ait grafikler EK F.1‟ de verilmektedir. Kuru 

malzemeli dolguda ardıĢık yüklemeler sırasında 400, 1500, 2700 ve 4100 kPa 

dolaylarında ani oturmalar, 2050 kPa da kısa süreli rijitleĢme ve tekrar 

plastikleĢmeler görülmüĢtür. Özellikle 2500 kPa‟ın üstünde bu hareketler kırılma 
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çıtırtıları ile geliĢmiĢtir. Ġkinci hücredeki önceden suda bırakılarak yerleĢtirilmiĢ ıslak 

numunelerde de benzer davranıĢlar görülmüĢtür.  

Bu hücrede farklı olarak 400-600 kPalık yükleme sırasında karıĢım içindeki su 

sıkıĢmıĢ ve boĢalım öncesinde kabarmaya ve ani yük artıĢına neden olmuĢtur. 

Çizelge 6.5 : Farklı yükler altında oluĢan kalıcı birim deformasyonlar. 

Hücre  Yüklenme aralığı (kPa) 

No 10
-3

 0-700 0-1350 0-2100 0-2750 0-3400 0-4000 0-5100 

1 

B
ir

im
 

D
ep

la
sm

an
 

1,7 5 5,9 12,7 26,1 11,7 30,4 

2 2,6 3,1 48,2 52,4 10,9 43,1 24,5 

3 1,6 6,8 9,2 30,2 48,8 29,6 30 

4 1,6 12,6 17,7 15 12,6 17,7 15 

Ortalama 1,8 6,8 20,25 27,5 24,6 25,5 25 

 

6.3.3 Malzemenin ufalanma ve dağılma özelliği 

Dolgu malzemesinin deney hücrelerinde yük ve su etkisiyle geçirmiĢ olduğu 

mekanik ufalanmayı sayısallaĢtırmak üzere, hücreden çıkarılan deney karıĢımının 

elek analizi yapılmıĢ ve ilk durum değerleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır.  

Çizelge 6.2‟ de 1.set deneyler için, Çizelge 6.3‟de ise 2. set deney için bulunan yeni 

değerler ve buna göre hesaplanan değiĢim oranları verilmiĢtir. ġekil 6.28‟de 

görüldüğü gibi kuru malzeme dolgusu çok az miktarda ufalanmıĢ, değiĢim yüzdesi 

ilk sette 2,3, ikinci setten ise 2,75‟in altında kalmıĢtır. 

Önceden suya doyurulmuĢ malzemedeki değiĢim en fazla olmuĢ, danelerin tümünde 

ufalanma-ezilme ve parçalanma görülmüĢtür. Bu malzeme, hücre açıldığında içinde 

kırıklı parçaların yüzdüğü bir çamurtaĢı görünümünde olmuĢtur (ġekil 6.34). Yük 

altında suya doyurulan ve tüm deney aĢamalarında bu Ģekilde su içinde bırakılan 

karıĢım ile yinelenmeli su etkisinde tutulanın dane boyutlamasında çok belirgin 

farklılıklar olmamıĢtır  (ġekil 6.30 ve ġekil 6.31 ).  

Yük altındaki ufalanmanın ortamsal koĢullarla daha iyi iliĢkilendirilebilmek için 

ġekil 6.32 ve ġekil 6.33‟de gösterilen grafikler hazırlanmıĢtır. Kuru olan ya da kuru 

olup sonradan su etkisinde bırakılan karıĢımların hepsinde 1-3 mm arasındaki 

büyüklüklerde en az değiĢimin olduğu veya daha irice danelerin ufalanarak bu 

boyuta geldiği anlaĢılmaktadır. Bu ortamlardaki iri parçalarda da boyut değiĢiminin 

az olduğu görülmektedir. Ayrıca; su etkisinde tam doygun hale geldikten sonra 
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yüklenen ıslak malzeme içindeki iri parçaların da kırılarak ufalandığı ve kil-silt kadar 

küçülüp dağıldığı anlaĢılmaktadır. 

Çizelge 6.6 : 1. Set deney sonrasında malzemedeki karıĢım oranları. 

Deney Hücresi Boyut  (mm) 

N
o
  KarıĢımdaki 

ağırlık payı 
0,1>d=1

0 

0,5>d=

1 
1>d=2 2>d=4 4>d=10 

10>d 

<40 

Deney öncesi % 24 12 12 12 16 24 

1 
Deney sonrası % 21,7 11 11,77 13,78 14 23,5 

DeğiĢim % 2,3 1 0,23 -1,78 2 0,5 

2 
Deney sonrası % 19,6 16 15,6 12 9,6 14,4 

DeğiĢim % 4,4 -4 -3,6 0 2,4 9,6 

3 
Deney sonrası % 19 9 10 12 13 23 

DeğiĢim % 5 3 2 0 3 1 

4 
Deney sonrası % 16,12 9,58 10,62 12,93 13,77 23,15 

DeğiĢim % 7,9 2,4 1,48 0,93 2,23 0,95 

Çizelge 6.7 : 2. Set deney sonrasında malzemedeki karıĢım oranları. 

Deney Hücresi Boyut  (mm) 

N
o
  KarıĢımdaki 

ağırlık payı 
0,1>d=1

0 

0,5>d=

1 
1>d=2 2>d=4 4>d=10 

10>d 

<40 

Deney öncesi % 24 12 12 12 16 24 

1 
Deney sonrası % 21,25 11,03 12 14,18 14 23,22 

DeğiĢim % 15,91 9,86 9,89 9,69 14,69 23,03 

2 
Deney sonrası % 8,09 2,14 2,11 2,31 1,31 0,97 

DeğiĢim % 14,22 9,97 16,02 9,88 12,45 15,62 

3 
Deney sonrası % 9,78 2,03 -4,02 2,12 3,55 8,38 

DeğiĢim % 13,45 8,46 8,46 9,2 13,54 23,12 

4 
Deney sonrası % 10,55 3,54 3,54 2,8 2,46 0,88 

DeğiĢim % 14,25 8,93 9 9,73 10,74 22,48 

 

ġekil 6.28 : Kuru karıĢımdaki malzemenin karĢılaĢtırmalı granülometri eğrileri. 
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ġekil 6.29 : Önceden suya doyurulmuĢ malzemenin karĢılaĢtırmalı granülometri 

eğrileri. 

 

ġekil 6.30 : Su içinde bırakılan  malzemenin karĢılaĢtırmalı granülometri eğrileri. 

 

 

ġekil 6.31 : Yinelenmeli su etkisinde malzemenin karĢılaĢtırmalı granülometri 

eğrileri. 
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ġekil 6.32 :1. Set sonucu dört farklı ortamsal özellikler kazandırılmıĢ olan 

Malzemenin Boyut DeğiĢim yüzdelerine göre karĢılaĢtırılması. 

 

ġekil 6.33 : 2.Set sonucu dört farklı ortamsal özellikler kazandırılmıĢ olan 

Malzemenin Boyut DeğiĢim yüzdelerine göre karĢılaĢtırılması. 
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ġekil 6.34 : Aynı karıĢımdan hazırlanan kuru malzeme (Hücre1) ile suya 

doyurulduktan sonra sıkıĢtırılmıĢ olan dolguların (Hücre2) aynı 

yüklenme koĢullarında deneyler sonrasındaki görünüĢü. 
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7. SONUÇLAR 

Ilısu Barajı ve HES ĠnĢaatı iĢinde baraj gövdesi için kullanılacak dolgu malzemesinin 

bir kısmının Germav Formasyonu içindeki kireçtaĢı, marnlı kireçtaĢı ve kalkerli 

kiltaĢından karĢılanması düĢünülmüĢtür. Kesin ve uygulama projelerinde kil 

çekirdekli kaya dolgu olarak belirlenen baraj gövdesinin daha sonra memba Ģevleri 

daha dik ve beton kaplamalı olan kil çekirdeksiz bir baraj tipine göre de imal 

edilebileceği görüĢü hakim olmuĢtur.  

Bu kapsamda malzemeyi test etmek üzere DSĠ Bölge Müdürlüğü onayıyla deneme 

dolguları oluĢturulmuĢtur. Serme ve sıkıĢtırma çalıĢmaları sonucunda Baniga yöresi 

kireçtaĢlarının kırılarak ufaldığı ve dolgu yüzeyinin sulanması sırasında suyu emerek 

çamurlaĢtığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca özgül ağırlık, su emme, aĢınma, don kaybı ve 0-

50 mm arası boĢluk oranı değerleri açısından da DSĠ-103 nolu bülteninde yayınlanan 

kaya dolgu kriterlerine uymadığı saptanmıĢtır. Bu durum sonrasında daha ayrıntılı bir 

çalıĢmaya gereksinim duyulmuĢtur. 

Bu tezde kullanılacak olan dolgu malzemesinin mekanik davranıĢları bakımından 

öngörülen yeni baraj tipine uygunluğu araĢtırılmıĢ ve baraj eksen yerinin 

mühendislik jeolojisi değerlendirilmiĢtir. 

Baraj mühendisliği açısından sakıncalı olabilecek dolguda kullanılması öngörülen 

malzemede yükün kalkması-gerilme boĢalması, bünye suyunun kaybı ya da 

atmosferik yinelenmeli ıslanma-kuruma süreçleri sonunda dayanım ve özellik 

değiĢmesi konuları bu çalıĢmada olabildiğince arazi koĢullarını yansıtan özel 

deneylerle araĢtırılmıĢtır.   

Ilısu Barajının yapımı ve iĢletimi sırasında karĢılaĢılabilecek farklı durum ve 

koĢulların gövde dolgu malzemesinde oluĢturabilecekleri özellik ve davranıĢ 

değiĢimlerini araĢtırmak için arazi ortamını ve koĢullarını yansıtan özel bir deney 

düzeneği geliĢtirilmiĢtir.  Hem malzeme farklılıklarının, hem tabakalaĢma etkisinin 

ve hem de kuru-ıslak koĢullardaki davranıĢların karĢılaĢtırmalı olarak araĢtırıldığı 
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mekanik deneyler yapılmıĢtır. Her bir karot örneğinde mekanik parametrelerin 

değiĢimleri deformasyon kontrollü incelenmiĢ, kırılma dayanımı yalnızca kırılma 

gerilmesi (Tek eksenli Basınç Direnci) ile değil, birim kırılma deformasyonu ve 

kırılıncaya kadar değiĢen Elastisite modülü ile de araĢtırılmıĢtır. Ayrıca bu değiĢim 

“Esneklik değiĢkenliği” olarak tanımlanmıĢ ve yüzde olarak belirtilmiĢtir. 

Deformasyon SertleĢmesi Düzeyi yenilme dayanımı olarak Yenilme gerilmesi, 

Yenilme Deformasyonu, Gerilmede ve Deformasyonda Yenilme Oranları ile 

araĢtırılmıĢtır. 

Ġncelenen kayacın alıĢılmıĢ kayaç davranıĢları dıĢına çıkan ve ancak çok gevrek 

malzeme davranıĢlarında görülebilen endirekt çekme gerilmesi düzeylerinin 

belirlediği sırçalanma özelliği gösterdiği tespit edilmiĢtir. Kendini yükleme ekseni 

boyunca geliĢen çatlak ve kırılmalarla belli eden ve değiĢik gerilme düzeylerinde 

tekrarlayabilen bu davranıĢ “sıçramalı kırılma” olarak adlandırılmıĢ ve her bir 

sıçrama sürecine kadar geliĢen davranıĢlar gerilme ve deformasyon düzeylerinin yanı 

sıra o andaki Elastisite Modülü, Yüklenme Yüzdesi ve Deformasyon Yüzdesi ile de 

incelenmiĢtir.    

Petrografik-Fizikomekanik araĢtırmanın baĢlıca sonuçları aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 Aynı jeolojik birimin farklı yerlerinden alınan örneklerin petrografik bakımdan 

değiĢik özelliklerde olduğu görülmüĢtür. Ġncelenen bu kesitler okyanus 

diplerinde oluĢmuĢ killi, karbonatlı-foraminiferli çamurtaĢı katmanlarına ait 

mikro fosilli-killi kireçtaĢı ile mikro fosilli-kalkerli kiltaĢı karakterindedir.  

 X-IĢınları ve kimyasal analiz sonuçları kireçtaĢı görünümlü sağlam parçaların 

yüksek karbonat bileĢimli olduğunu ve kil içerdiğini göstermiĢtir. Kayaç içinde 

yer alan kil bileĢenlerinin ĢiĢen türde mineral içermediği saptanmıĢtır. Bu 

bileĢimdeki mikro fosilli-killi kireçtaĢı katmanlarının kalkerli kiltaĢı 

katmanlarına oranla daha sağlam nitelikte olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca her 

iki grup kayaç örneğinin de suya doygun hale getirilmesi durumunda 

özelliklerinde olumsuz değiĢimler saptanmıĢtır. 

 Genel olarak, doğal nemleriyle test edilen kalkerli kiltaĢı seviyelerinin 

kireçtaĢı-marnlı kireçtaĢı olanlarına göre daha düĢük kırılma dirençlerine sahip 

olduğu anlaĢılmıĢtır. Her iki farklı litolojinin birlikteki değerlendirmesinde 

tabakalanmaya dik yüklenme koĢullarında en yüksek direnç 40,84 MPa, en 



101 

düĢük değer 20,18 MPa olarak bulunmuĢ, ortalama değer de 27,64 MPa 

olmuĢtur.  

 Farklı litolojiler için yapılan değerlendirmede ise kalkerli kiltaĢının ortalaması 

23,74 MPa iken marnlı kireçtaĢı-kireçtaĢlarının ortalaması 35,43 MPa‟a kadar 

çıkmıĢtır.  

 Tabakalanmaya dik zorlanmalarda kalkerli kiltaĢı niteliğindeki katmanların 

basınç dirençlerinin kireçtaĢlarına göre ortalama % 33 daha düĢük olduğu 

saptanmıĢtır. 

 Tabakalanmaya paralel yüklenmede 18,29-43,47 MPa arasında ölçülen direnç 

ortalamasının 27,66 MPa olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu deneylerde farklı litolojiler 

için ortalama dirençler 20,05 MPa ile 36,80 MPa arasında değiĢmiĢ ve fark % 

45 dolayında olmuĢtur. 

 Eğik tabakalı örnekler için 23,71- 44,59 MPa arasında değiĢen dirençlerin 

ortalama değeri 31,81 MPa olmuĢtur.  

 Litololik-petrografik farklılaĢmanın kuru malzemede % 30,1 lik direnç 

azalmasına neden olabileceği anlaĢılmıĢtır. 

 Uzun süre suda bırakılmıĢ ıslak marnlı kireçtaĢlarında tabakalanmaya dik 

yüklemedeki dirençler 18,51-25,91 MPa ve ortalama 21,36 MPa olmuĢtur. 

Paralel yüklenen örnekler 20,74 MPa- 25,86 MPa ve ortalama 22,99 MPa 

değerler vermiĢtir. Açılı yüklemede 25,25-38,59 MPa ve ortalama 29,80 MPa 

elde edilmiĢtir.  

 Sonuçta kalkerli kiltaĢında 25,41 MPa olan direnç marnlı kireçtaĢlarında 38,59 

MPa olmuĢtur. Islanma sonucunda % 22,72 dayanım kaybının oluĢacağı 

anlaĢılmıĢtır. 

 Sekant Elastisite Modülü ve Esneklik değiĢkenliği incelendiğinde yön bağımlı 

etkinin (tabakalanma anizotropisinin etkisinin) ve litolojik farklılığın çok 

belirleyici olduğu anlaĢılmıĢtır. Doğal nemli durumda Elastisite Modülleri 600-

1613 MPa arasında değiĢmiĢ, modüllerde yüklenme yönü ve düzeyine göre % 

51-76 lık değiĢimler olmuĢ, petrografi-litoloji % 22-38 farklılık yaratmıĢtır. 

 Islak örneklerde benzer Ģekilde Elastisite Modülleri 1031-1932 MPa arasında 

değiĢmiĢ, modüllerde yüklenme yönü ve düzeyine göre % 18-44 lik değiĢimler 

olmuĢ, petrografi-litoloji % 30 farklılık yaratmıĢtır. Deneyler farklı gerilme 

düzeylerinde kendini sırçalanma ve parçalanma ile belli eden aĢamalı yenilme 
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davranıĢlarının geliĢtiğini göstermiĢtir. ġimdiye kadar sayısının dörde ulaĢtığı 

bu duruma göre ilk yenilmeler 4,43-8,13 MPa arasında baĢlamakta ve ikinci 

sıçrama da 21,26-32,86 MPa arasında geliĢmektedir.  

 Islanmanın tüm kayaç örneklerindeki ortalama etkisinin tek eksenli basınç 

direncinde % 15,31, kırılma deformasyonunda % 5,36 ve elastisite modülünde 

de % 16,49 dolayında dayanım kaybına neden olacağı anlaĢılmıĢtır.  

Dolgu deneyi malzemeleri, arazi denemelerinde kullanılmıĢ olan granülometri 10 kez 

küçültülerek modellenmiĢtir. Özel hücrelere yerleĢtirilen deney dolguları dane 

boyutu 0,1 < d <40 mm arasında değiĢen Germav Formasyonunun marnlı kireçtaĢı-

kalkerli kiltaĢı karıĢımından hazırlanmıĢtır. Yüklemede yastık dolgusu ve filtre 

malzemesi olarak kaba silis kumu kullanılmıĢtır.  

Deneyler 4 farklı deney hücresine yerleĢtiren aynı nitelikteki dolgu malzemesinin 

farklı ortamlarda fakat aynı gerilme koĢullarındaki davranıĢlarını belirlemek üzere 

programlanmıĢtır. Deney hücresinin birine önceden suya doydurulmuĢ malzeme 

(Hücre 2) ve öteki üç hücreye (1, 3 ve 4) de kuru dolgu malzemesi sıkılanarak 

yerleĢtirilmiĢtir. 1. hücredeki kuru malzeme olduğu gibi bırakılmıĢ, 3. hücreye 

deneyle birlikte su verilip tüm test süreci boyunca suda tutulmuĢ ve 4. hücre ise 

tekrarlanan su verme ve drenaj iĢlemleri ile barajda oluĢabilecek “değiĢen su koĢulu” 

yaratılarak incelenmiĢtir. 

 Su verilmeye baĢlanmasıyla birlikte deplasmanlarda hızla artıĢ olmuĢtur. 

 Sabit yük altında su verilmeye baĢlandığında deplasmanlar artmıĢ, suyun 

boĢaltılması sırasında ve gerilmeler kontrollü artırıldığında da deplasmanların 

sıçramalı olarak arttığı görülmüĢtür. 

 DüĢük-orta seviyede yüklenme koĢullarının yinelenmeli zorlanmaya etkisinin 

belirlenmesi için yapılan deneylerde, birim deformasyonların kuru deney 

numunesinde, suya ve doygun ve değiĢken koĢullardaki numunelere oranla 

daha az olduğu belirlenmiĢtir.  

 Sulu-ıslak ortam (4. Hücre) salınımlı yüklenmede en büyük oturma ve sıkıĢma 

yapmıĢtır.  Kuru karıĢım toplamda en az değiĢim göstermiĢtir. En büyük 

toplam deplasmanlar ise su içinde bırakılan örnekte oluĢmuĢtur.  

 Yük boĢaltılması sonrası sabitlenen deplasmanların zamana bağlı olarak bir 

değiĢim göstermeyerek sabit kaldığı belirlenmiĢtir. Islak örneklerin hiç birinde 

ĢiĢme etkisi saptanmamıĢtır. 
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 Yük artıĢı ile birlikte birim deformasyonların kararlı olarak arttığı ve yük 

boĢaltılmasıyla deplasmanların tamamının geri dönmediği kalıcı plastik 

deformasyonların oluĢtuğu gözlenmiĢtir. 

Dolgu malzemesinin yüksek gerilmeler altındaki ardıĢık yüklenmedeki deformasyon 

davranıĢı özel deney standında yapılan düĢük ve orta seviyedeki yüklemeler 

tamamlandıktan sonra her hücrenin mevcut haliyle MTS sisteminde yeniden test 

edilmesiyle araĢtırılmıĢtır.   

 Dolgularda ardıĢık yüklemeler sırasında ani bir oturmalar, kısa süreli 

rijitleĢmeler ve tekrar plastikleĢmeyi gösteren davranıĢlar oluĢmuĢtur.  

Özellikle kuru dolguda  bu hareketler kırılma çıtırtıları ile geliĢmiĢtir.  

 Deneylerde 3000 kPalık gerilmeler altında kararsız ve birbirine benzemeyen 

kalıcı birim deformasyonların oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Fakat tüm örnekler 

birim deformasyonlar % 3 e ulaĢtıktan sonra birbirine benzeyen lineere yakın 

bir plastikleĢme davranıĢı göstermiĢtir.  

Buna göre incelenen dolgu malzemesi yüksek gerilme düzeylerinde aĢırı sıkıĢarak 

homojenleĢmekte ve plastikleĢerek izotroplaĢmaktadır. Bunun anlamı belirli bir 

yükseklikten sonra baraj dolgusunda sıkıĢma oturması yerine yanal yayılmanın 

oluĢacağı ve artacağıdır. 

 Yük ve su etkisiyle oluĢan mekanik ufalanma ayrıca incelenerek 

sayısallaĢtırmıĢtır. Kuru malzeme dolgusu çok az miktarda ufalanmıĢ, değiĢim 

yüzdesi 2,3-2,75‟in altında kalmıĢtır.  

 Önceden suya doyurulmuĢ malzemedeki değiĢim en fazla olmuĢ, danelerin 

tümünde ufalanma-ezilme ve parçalanma görülmüĢtür. Bu malzeme, hücre 

açıldığında içinde kırıklı parçaların yüzdüğü bir çamura dönüĢmüĢtür. 

 Suya doyurulan ve tüm deney aĢamalarında bu Ģekilde su içinde bırakılan 

karıĢım ile yinelenmeli su etkisinde tutulan dolguların dane boyutlamasında 

belirgin farklılıklar oluĢmamıĢtır. Ancak her iki karıĢımda da iri parçaların 

kırılarak ufalandığı ve bir kısmının kil-silt boyutuna (silt-kil) kadar küçülüp 

dağıldığı anlaĢılmıĢtır. 

Yukarıda belirtilen özet sonuçlardan da anlaĢılacağı üzere heterojen ve anizotrop 

davranıĢlı katmanlardan oluĢan Germav Formasyonu kayaçlarının 

 değiĢen koĢullara göre farklı fiziksel yapı kazanabileceğinin  
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 sıkıĢma ve oturma davranıĢının değiĢebileceğinin deneylerle kanıtlanmıĢ 

olması nedeniyle  

buradan sağlanan malzemenin tamamının oldukları-çıkarıldıkları gibi Rijit bir 

kaplama altındaki dolguda kullanılması sakıncalı bulunmuĢtur. Bu malzeme ancak 

bağıl deplasmanlara izin veren önlemli uygulamalarda kullanılabilir niteliktedir. 

Eksen yeri mühendislik jeolojisi değerlendirilirken EĠE tarafından 1981‟de yapılan 

projelendirme raporları ve 2010 yılında Nurol&Cengiz Ortaklığı tarafından 

hazırlanan “Baraj Gövdesi Temelinde Yer Alan Taraçlara Ait AraĢtırma Sondajları 

Değerlendirme Raporu” kullanılmıĢtır. Kayanın yerinde özelliklerinin tespiti için çok 

sayıda arazi deneyi ve malzemenin laboratuar özelliklerini tanımlamak için çeĢitli 

deneyler yapılmıĢ.  

Buna göre Germav kireçtaĢı:  

 Baraj yerinde anakaya oldukça homojen yatay marnlı kireçtaĢı kaya kütlesi 

olup yüzey yakınında tazedir. 

 Kaya kütlesi, toprak yüzeyinin 20-30 m altında ve nehir vadisinin dibini 

dolduran depozitlerin altında geçirimsizdir. 

 Marnlı kireçtaĢı malzemesi geçirimsiz olup kaya kütlesinin permeabilitesi bu 

kütlenin kırılıĢ Ģekline göre olmaktadır.  Yüzeyin hemen altında kaya 

kütlesinin kırılıĢ aralıkları çok geniĢ ve bu kırılıĢları su geçirmezdir.   

 Dilatometre testlerinden alınan sonuçlar ve ayrıca her iki sahildeki araĢtırma 

galerileri içinde yapılan kriko testlerinden alınan sonuçlar dikkate 

alındığında, yüzeye yakın derinliklerdeki marnlı kireçtaĢı kaya kütlesinin 

elastisite modülünün 10 000 ile 20 000 MPa arasında bulunmaktadır. 

 Marnlı kireçtaĢı malzemesinin temel olabilme durumunu irdelemek için arazi 

ve laboratuar deneylerinden elde edilen sekant elastisite modülü değerleri 

değerlendirilmiĢ ve K çatlaklılık katsayıları bulunmuĢtur. Bulunan K 

değerleri 0,33-0,65 arasında değiĢmektedir. Sınıflamaya göre malzemenin 

temel olabilme durumu B (yeterli) - C (iyi) sınıfı bulunmuĢtur. 

 1977 yılında barajın sol kenar ayağını etüd etmek ve hava etkisiyle 

ayrıĢmamıĢ marnlı kireçtaĢı kaya kütlesine eriĢebilmek için bir galeri 

açılmıĢtır. KireçtaĢı tabakalarının hemen hemen yatay olduğu ve erime 

izlerinin olmadığı görülmüĢtür. Tabaka kalınlıkları 0.10-0.20 m olup, kaya 
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kütlesi genellikle kapalı ve bazen 1-5 mm kalınlığında kalsit ve asfalt dolgulu 

açık eklemlerle ayrıĢmıĢtır. Galeri için payandaya gerek görülmemiĢtir. Kazı 

yapımından üç yıl sonra yapılan gözlemlerde kaya kütlesinin hala çok taze 

olduğu içinde sadece hafif bir dekompresyon olduğu görülmüĢtür. 

Teras malzemeleri: 

 Dolgunun yapımında teras depozitlerinin kaldırılmama olanağını düĢünerek  

permeabilite katsayısını saptamak üzere RS 403, RS 404 ve RS 406 sondaj 

kuyularındaki teras formasyonu üzerinde bir takım Lefranc tipi testler 

yapılmıĢtır. Lefranc testlerinden elde edilen sonuçlar, teras depozitlerinin 10
-4 

ile 10
-5

 cm/sn arasında değiĢen permeabilite sayısına sahip olduğunu 

göstermiĢtir. Bu değer IAEG 1979 kayaçların geçirimlilik sınıflamasında az 

geçirimli olarak açıklanmıĢtır. 

 Elektrik ĠĢleri Etüd Ġdaresi tarafından açılan RS 403, RS 404 ve RS 406 

sondaj kuyularındaki teras depozitlerinde 1,5 m aralıklarla ve bilinen 

uygulama ile, bir takım standart penetrasyon testleri yapılmıĢtır. Sıkılık 

açısından zeminin orta sıkı/sıkı yapılı olduğu, kıvam açısından ise çok 

katı/sert durumda olduğu SPT değerlerinden elde edilmiĢtir. 

 Ġnceleme alanındaki taraçaların yayılımları araĢtırmak için, mevcut kuru dere 

yataklarındaki doğal yarmalar, kum depozitleri ve 2 adet gözlem çukuru 

ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. Baraj gövdesinin mansap kısmında yer alan 

kuru dere yataklarında oluĢmuĢ olan doğal yarmalarda, ilk 5,00 m‟lik 

kısımlarda; yer yer az kumlu, çakıllı genel olarak siltli ve killi birimlerin yer 

aldığı gibi, az siltli, kumlu, killi, bloklu çakıllı birimler de gözlenmektedir. 

Baraj gövdesinin memba kısmında yer alan kuru dere yataklarındaki doğal 

yarmalarda; yer yer az kumlu çakıllı, genel olarak siltli ve killi birimlerin yer 

aldığı gibi, az siltli killi, genel olarak bloklu, kumlu çakıllı birimlerde yer 

almaktadır. 

Sondaj kuyuları ve galerilerden elde edilen jeolojik özellikler ile yerinde ve 

laboratuvar testleri sonuçlarına göre EĠE tarafından kaya kütlesinin mühendislik 

jeolojisi bölgelendirmesi yapılmıĢtır. Z1, Z2 ve Z3 diye adlandırılan üç mühendislik 

jeolojisi bölgesi kabul edilmiĢtir. Z1 ve Z2 benzer direnç ve deformabilite özellikleri 

vardır. Aralarındaki baĢlıca fark kaya kütlesinin permeabilite özellikleri olmaktadır. 

Bölgelendirme yapılırken hava etkisi ile bozunma derecesi (W), kırılma aralığı (F), 
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Kırınım sismik hızı (VL), ses hızı (VL- VT), tek eksenli basınç direnci, elastisite 

modülü ve permeabilite özellikleri baz alınmıĢtır:  

EĠE tarafından yapılan çalıĢmalarda teras depozitlerinin kaba özelliği ve baraj tipide 

göz önünde tutularak, çekirdeğin dıĢında kalan kısımlarda bu depozitlerin mümkün 

olduğu kadar yerinde bırakılarak baraj temeli gibi çalıĢması öngörülmüĢtür. Bu 

depozitlerin ince olan üst tabakaları böyle yüksek bir barajın temeli için yeterli 

görülmemiĢtir. Baraj temeli kısmen ana kaya içinde ve teras depozitleri üzerinde 

olması düĢünülmüĢtür.  

Marnlı kireçtaĢının ĢiĢme özellikleri (birim deformasyon= 2,5x10
-3

, ĢiĢme basıncı= 

0,3 MPa) kaya kütlesinin, inĢaattan sonra oldukça devamlı bir Ģekilde nemli Ģartlar 

altında olmasına rağmen, kaya temelinin durumunu etkilemeyeceğinden, ĢiĢme ile 

ilgili özel önlemlere gerek olmayacaktır. 

Ġnceleme alanında DSĠ tarafından önerilen yerlerde açılan 8 adet kuyunun saha ve 

laboratuvar incelemelerine göre parametre değerleri hesap edilerek temelde yer alan 

teras depozitlerinin taĢıma gücü ve sıvılaĢma durumları tespit edilmiĢtir. 

ASK 1 ve ASK 2 nolu kuyulardaki taraçaların %50‟si siltli ve killi malzemeden 

oluĢmaktadır. Ayrıca nehire yakın olmaları nedeni ile nehir tabanında yapılacak 

kazılar ile gövde temeli taban düzenleme kazılarında kuyuların taban kotlarına kadar 

inileceğinden 1 ve 2 nolu kuyulardaki teras malzemesinin mecburen kaldırılacaktır. 

Ayrıca ASK 5 ve ASK 1 nolu kuyuların olduğu bölge, topuk plağı kazılarında, plak 

boyutlandırma ve projelendirme çalıĢmaları nedeni ile bu kısımlardaki taraçaların 

kaldırılması gerekecektir.  

Bu nedenle taĢıma gücü ve sıvılaĢma potansiyellerine bakılmaksızın ASK 1, ASK 2 

ve ASK 5 nolu kuyuların olduğu bölgedeki teras depozitler ve temel kayanın bir 

kısmının projelendirme gereği kaldırılması teknik olarak zorunlu hale gelmiĢtir. Bu 

yüzden bu 3 sondaj dıĢında kalan ASK 3, ASK 4, ASK 6, ASK 7 ve ASK 8 

kuyularında teras malzemelerinin kaldırıp kaldırılmacağını kararlaĢtırmak için 

sıvılaĢma analizleri ve taĢıma gücü hesapları yapılmıĢtır. 

Teras depozitlerinin yüzey alanı ve bu alana gelecek gövdenin ağırlığı bulunarak 

m
2
‟ye gelecek yük hesaplanmıĢtır. Her sondaj kuyusu için depozitlerin ayrı ayrı tek 

eksenli basınç dirençleri bulunmuĢtur. m
2
‟ye gelecek yükün basınç direncinden 10-

30 kat fazla olduğu görülmüĢtür. 
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SPT-N değerlerine göre zeminin sıvılaĢma potansiyeli incelenmiĢ ve ASK 8, ASK 6 

ve ASK 4‟te sıvılaĢma riski olduğu görülmüĢtür. ASK 3‟te ise risk yoktur. 

ASK 8, ASK 7, ASK 6, ASK 4 ve ASK 3 kuyularından alınan numuneler üzerinde 

yapılan elek analizlerine göre ince kum ve siltli birimlerin yer aldığı kısımlarda 

sıvılaĢma riskinin oluĢabileceği görülmektedir. 

Ġnceleme alanında yapılan yass çalıĢmalarından aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir: 

 ASK 1 ve ASK 2 nolu kuyularda yass 402-406 kotları arasındadır. 

 ASK 3, ASK 4, ASK 5, ASK 6, ASK 7 ve ASK 8 nolu kuyularda yass 421-

428 kotları arasındadır. 

 Yass taraça depozitlerinin içerisinde yer almaktadır. SıvılaĢma yönünden ince 

taneli kum ve siltli birimlerin yer aldığı alanlar için bu durum büyük risktir. 

Sonuç olarak inceleme alanındaki teras depozitlerinin taĢıma gücü ve sıvılaĢma 

potansiyeli durumlarının olumsuz özellikleri nedeniyle depozitlerinin tamamının 

kaldırılmasına ve ana kayanın hava ile temas etmiĢ yüzeyleri 3-4 metre kaldırılarak 

baraj gövdesi bu temel üzerine oturtulmasına karar verilmiĢtir. 
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EK C.1  

Çizelge C.1 : N1 D1 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No  N1 D1  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.64 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya dik    Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
40,84 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0120 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 3330,41 

En düĢükEmin 143,65 

OrtalamaEort 2059,65 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 4,31 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok  

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 14,91 

Deformasyon1 0,0061 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 2282,92 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 36,51 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 50,93 

2 

Gerilme                   (MPa)2 17,53 

Deformasyon2 0,0066 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4885,95 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 42,92 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 55,27 

3 

Gerilme                   (MPa)3 24,58 

Deformasyon3 0,0084 

Elastisite Modülü    (MPa)            E3 3862,72 

Yüklenme Yüzdesi    1003/B    (%) 60,19 

Deformasyon Yüzdesi 100 3/B   (%) 70,18 

4 

Gerilme                   (MPa)4 34,57 

Deformasyon4 0,0108 

Elastisite Modülü    (MPa)            E4 4142,48 

Yüklenme Yüzdesi    1004/B    (%) 84,65 

Deformasyon Yüzdesi 100 4/B   (%) 90,06 
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ġekil C.1 : N1 D1 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.2 : N1 D1 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.2 : N3 D1 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N3 D1  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.93 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya dik    Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
30,02 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0142 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2040,82 

En düĢükEmin 28,29 

OrtalamaEort 1268,01 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 1,39 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 7,08 

Deformasyon1 0,0064 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 941,39 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 23,57 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 44,94 

2 

Gerilme                   (MPa)2 14,96 

Deformasyon2 0,0090 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3089,74 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 49,84 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 63,12 

3 

Gerilme                   (MPa)3 22,19 

Deformasyon3 0,0113 

Elastisite Modülü    (MPa)            E3 3078,42 

Yüklenme Yüzdesi    1003/B    (%) 73,90 

Deformasyon Yüzdesi 100 3/B   (%) 80,00 
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ġekil C.3 : N3 D1 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.4 : N3 D1 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.3 : N1 D2 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N1 D2  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.92 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya dik    Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
28,85 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0144 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2048,46 

En düĢükEmin 51,55 

OrtalamaEort 1292,07 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 2,52 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y 29,17 

Yenilme DeformasyonuY 0,0138 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) 101,10 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) 95,90 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 12,15 

Deformasyon1 0,0085 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1323,14 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 42,11 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 58,97 

2 

Gerilme                   (MPa)2 18,34 

Deformasyon2 0,0107 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 2880,24 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 63,58 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 74,10 
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ġekil C.5 : N1 D2 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.6 : N1 D2 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.4 : N2 D2 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N2 D2  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.68 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya dik    Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
25,03 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0112 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2394,28 

En düĢükEmin 219,22 

OrtalamaEort 1454,04 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 9,16 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y 24,10 

Yenilme DeformasyonuY 0,0097 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) 96,28 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) 86,42 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 15,97 

Deformasyon1 0,0068 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 2200,29 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 63,80 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 60,60 
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ġekil C.7 : N2 D2 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.8 : N2 D2 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.5 : N3 D2 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N3 D2  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.53 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya dik    Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
20,91 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0091 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2175,91 

En düĢükEmin 217,85 

OrtalamaEort 1388,82 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 10,01 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 9,38 

Deformasyon1 0,0047 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1753,25 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 44,85 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 51,85 

2 

Gerilme                   (MPa)2 17,12 

Deformasyon2 0,0074 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 2886,04 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 81,85 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 81,07 
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ġekil C.9 : N3 D2 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.10 : N3 D2 numunesinde elastisite modülü -deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.6 : N2 D1 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N2 D1  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.64 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya dik    Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
20,18 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0123 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 1858,14 

En düĢükEmin 34,56 

OrtalamaEort 1045,43 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 1,86 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 8,13 

Deformasyon1 0,0064 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1108,65 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 40,29 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 52,27 

2 

Gerilme                   (MPa)2 19,20 

Deformasyon2 0,0098 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3250,49 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 95,15 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 79,46 
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ġekil C.11 : N2 D1 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.12 : N2 D1 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.7 : N1 P1 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N1 P1  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 20.20 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya paralel  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
43,47 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0124 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 3441,82 

En düĢükEmin 9,13 

OrtalamaEort 1974,83 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 0,27 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 12,95 

Deformasyon1 0,0063 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1890,25 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 29,80 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 50,60 

2 

Gerilme                   (MPa)2 24,02 

Deformasyon2 0,0084 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 5161,67 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 55,27 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 67,86 
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ġekil C.13 : N1 P1 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.14 : N1 P1 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.8 : N2 P4 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N2 P4  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.81 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya paralel  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
39,48 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0101 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 3834,61 

En düĢükEmin 115,07 

OrtalamaEort 2613,46 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 3,00 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 13,44 

Deformasyon1 0,0046 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 2682,93 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 34,06 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 45,96 

2 

Gerilme                   (MPa)2 30,51 

Deformasyon2 0,0079 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 5194,95 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 77,30 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 78,31 

3 

Gerilme                   (MPa)2 36,44 

Deformasyon2 0,0093 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4255,98 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 92,31 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 92,28 
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ġekil C.15 : N2 P4 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.16 : N2 P4 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.9 : N2 P3 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N2 P3  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.70 

Yükleme 

ekseni 

Tabakalanmaya paralel  
Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
35,63 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0107 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 3236,14 

En düĢükEmin 95,43 

OrtalamaEort 1850,72 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 2,95 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 9,48 

Deformasyon1 0,0055 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1536,45 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 26,60 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 50,87 

2 

Gerilme                   (MPa)2 20,11 

Deformasyon2 0,0075 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 5185,49 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 56,43 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 70,24 

3 

Gerilme                   (MPa)2 27,33 

Deformasyon2 0,0090 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4816,13 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 76,70 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 83,74 

 

 

 

 

 



130 

 

ġekil C.17 : N2 P3 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.18 : N2 P3 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.10 : N3 P2 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N3 P2  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.85 

Yükleme 

ekseni 

Tabakalanmaya paralel  
Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
33,67 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0103 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 3425,93 

En düĢükEmin 14,74 

OrtalamaEort 2409,85 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 0,43 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y 33,65 

Yenilme DeformasyonuY 0,0097 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) 99,93 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) 94,95 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 9,60 

Deformasyon1 0,0033 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 2572,14 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 28,51 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 32,49 

2 

Gerilme                   (MPa)2 22,09 

Deformasyon2 0,0061 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4385,06 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 65,60 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 59,93 

3 

Gerilme                   (MPa)2 29,39 

Deformasyon2 0,0084 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3214,30 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 87,27 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 81,59 
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ġekil C.19 : N3 P2 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.20 : N3 P2 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.11 : N1 P2 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N1 P2  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 20.01 

Yükleme 

ekseni 

Tabakalanmaya paralel  
Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
31,74 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0109 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2898,78 

En düĢükEmin 58,00 

OrtalamaEort 1691,09 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 2,00 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y 30,51 

Yenilme DeformasyonuY 0,0104 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) 96,14 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) 95,27 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 12,59 

Deformasyon1 0,0063 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1840,84 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 39,66 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 57,77 

2 

Gerilme                   (MPa)2 17,73 

Deformasyon2 0,0077 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3551,93 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 55,86 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 71,28 

3 

Gerilme                   (MPa)2 20,57 

Deformasyon2 0,0083 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4470,90 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 64,81 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 76,69 
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ġekil C.21 : N1 P2 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.22 : N1 P2 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.12 : N3 P4 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N3 P4  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.80 

Yükleme 

ekseni 

Tabakalanmaya paralel  
Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
22,02 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0082 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2577,45 

En düĢükEmin 41,34 

OrtalamaEort 1242,86 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 1,60 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 9,58 

Deformasyon1 0,0046 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1840,78 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 43,49 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 56,56 

2 

Gerilme                   (MPa)2 17,83 

Deformasyon2 0,0070 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3492,54 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 80,98 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 85,07 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

ġekil C.23 : N3 P4 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.24 : N3 P4 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.13 : N3 P1 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N3 P1  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.80 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya paralel  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
20,89 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0097 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2415,26 

En düĢükEmin 94,47 

OrtalamaEort 1535,74 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 3,91 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y 20,96 

Yenilme DeformasyonuY 0,0090 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) 100,35 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) 92,02 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 8,38 

Deformasyon1 0,0043 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1704,30 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 40,09 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 44,11 

2 

Gerilme                   (MPa)2 18,32 

Deformasyon2 0,0071 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3490,84 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 87,69 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 73,38 

3 

Gerilme                   (MPa)2 19,96 

Deformasyon2 0,0083 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 1330,35 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 95,55 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 85,55 
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ġekil C.25 : N3 P1 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.26 : N3 P1 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.14 : N2 P2 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N2 P2  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.55 

Yükleme 

ekseni 

Tabakalanmaya paralel  
Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
20,55 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0103 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2026,58 

En düĢükEmin 51,54 

OrtalamaEort 1196,10 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 2,54 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 9,23 

Deformasyon1 0,0064 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1284,28 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 44,93 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 62,09 

2 

Gerilme                   (MPa)2 17,49 

Deformasyon2 0,0081 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4730,81 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 85,10 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 78,70 
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ġekil C.27 : N2 P2 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.28 : N2 P2 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.15 : N2 P1 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N2 P1  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.39 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya paralel  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
19,66 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0080 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2324,82 

En düĢükEmin 87,40 

OrtalamaEort 1272,89 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 3,76 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 13,00 

Deformasyon1 0,0062 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1934,67 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 66,13 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 77,10 

2 

Gerilme                   (MPa)2 17,36 

Deformasyon2 0,0072 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4479,45 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 88,29 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 89,72 
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ġekil C.29 : N2 P1 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.30 : N2 P1 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.16 : N1 P3 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N1 P3  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.88 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya paralel  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
18,88 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0063 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2848,61 

En düĢükEmin 165,90 

OrtalamaEort 1510,78 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 5,82 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 6,34 

Deformasyon1 0,0031 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1742,37 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 33,59 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 48,82 

2 

Gerilme                   (MPa)2 8,13 

Deformasyon2 0,0035 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4392,63 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 43,06 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 55,88 
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ġekil C.31 : N1 P3 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.32 : N1 P3 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.17 : N3 P3 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N3 P3  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.93 

Yükleme 

ekseni 

Tabakalanmaya paralel  
Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
18,29 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0084 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2295,66 

En düĢükEmin 107,24 

OrtalamaEort 1320,80 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 4,67 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 6,24 

Deformasyon1 0,0031 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1665,76 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 34,14 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 37,44 

2 

Gerilme                   (MPa)2 10,02 

Deformasyon2 0,0047 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 2388,92 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 54,75 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 55,95 

3 

 

Gerilme                   (MPa)1 12,98 

Deformasyon1 0,0056 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 3164,04 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 70,95 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 67,40 

4 

Gerilme                   (MPa)2 15,57 

Deformasyon2 0,0063 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3524,61 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 85,14 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 75,77 
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ġekil C.33 : N3 P3 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.34 : N3 P3 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.18 : N1 A2 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N1 A2  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.44 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya açılı  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
44,59 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0155 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2802,89 

En düĢükEmin 42,19 

OrtalamaEort 1559,43 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 1,50 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 14,30 

Deformasyon1 0,0091 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1458,38 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 32,07 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 58,71 

2 

Gerilme                   (MPa)2 32,86 

Deformasyon2 0,0130 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4718,82 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 73,69 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 83,85 

3 

 

Gerilme                   (MPa)1 34,92 

Deformasyon1 0,0133 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 6952,21 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 78,30 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 85,54 

4 

Gerilme                   (MPa)2 38,03 

Deformasyon2 0,0139 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4916,50 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 85,28 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 89,63 
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ġekil C.35 : N1 A2 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.36 : N1 A2 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.19 : N3 A2 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N3 A2  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.29 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya açılı  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
33,06 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0133 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2417,99 

En düĢükEmin 28,27 

OrtalamaEort 1514,38 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 1,17 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 14,01 

Deformasyon1 0,0084 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1540,74 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 42,37 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 63,66 

2 

Gerilme                   (MPa)2 21,75 

Deformasyon2 0,0102 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4311,07 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 65,78 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 76,90 

3 

 

Gerilme                   (MPa)1 26,08 

Deformasyon1 0,0116 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 3148,30 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 78,89 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 87,32 
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ġekil C.37 : N3 A2 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.38 : N3 A2 numunesinde elastisite modülü deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.20 : N3 A1 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N3 A1  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.82 

Yükleme 

ekseni 

Tabakalanmaya açılı  
Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
29,70 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0125 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2322,08 

En düĢükEmin 31,90 

OrtalamaEort 1245,09 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 1,37 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 15,38 

Deformasyon1 0,0081 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1765,65 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 51,77 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 65,28 

2 

Gerilme                   (MPa)2 22,68 

Deformasyon2 0,0101 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3577,61 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 76,34 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 81,31 
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ġekil C.39 : N3 A1 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ġekil C.40 : N3 A1 numunesinde elastisite modülü -deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.21 : N2 A2 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N2 A2  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.38 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya açılı  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
27,99 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0154 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2038,01 

En düĢükEmin 23,42 

OrtalamaEort 1200,48 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 1,15 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 6,39 

Deformasyon1 0,0066 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 814,08 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 22,83 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 42,65 

2 

Gerilme                   (MPa)2 17,51 

Deformasyon2 0,0099 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3356,79 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 62,55 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 64,46 

3 

Gerilme                   (MPa)2 25,25 

Deformasyon2 0,0119 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3924,44 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 90,20 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 77,21 
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ġekil C.41 : N2 A2 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.42 : N2 A2 numunesinde elastisite modülü -deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.22 : N2 A1 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N2 A1  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.76 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya açılı  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
23,71 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0134 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 1696,12 

En düĢükEmin 29,21 

OrtalamaEort 1034,64 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 1,72 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 4,43 

Deformasyon1 0,0060 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 565,81 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 18,70 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 44,72 

2 

Gerilme                   (MPa)2 9,60 

Deformasyon2 0,0077 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3076,93 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 40,50 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 57,50 

3 

Gerilme                   (MPa)2 16,87 

Deformasyon2 0,0098 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3413,04 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 71,18 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 73,61 

4 

Gerilme                   (MPa)2 19,35 

Deformasyon2 0,0114 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 1593,63 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 81,61 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 85,00 
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ġekil C.43 : N2 A1 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.44 : N2 A1 numunesinde elastisite modülü -deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.23 : N1 A1 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N1 A1  Boyut (cm) 

Durumu Kuru Boy 19.63 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya açılı  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
7,59 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0036 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2476,72 

En düĢükEmin 175,47 

OrtalamaEort 600,35 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 7,08 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y 7,12 

Yenilme DeformasyonuY 0,0025 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) 93,87 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) 68,75 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 7,12 

Deformasyon1 0,0025 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 2476,72 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 93,87 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 68,75 
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ġekil C.45 :  N1 A1 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.46 : N1 A1 numunesinde elastisite modülü -deformasyon iliĢkisi. 



159 

Çizelge C.24 : N1 D3 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N1 D3  Boyut (cm) 

Durumu Islak Boy 19.9 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya dik    Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
25,91 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0134 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2101,65 

En düĢükEmin 79,67 

OrtalamaEort 1421,40 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 3,79 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 6,47 

Deformasyon1 0,0046 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1196,11 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 24,95 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 34,81 

2 

Gerilme                   (MPa)2 9,94 

Deformasyon2 0,0063 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 2081,69 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 38,37 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 46,96 

3 

Gerilme                   (MPa)2 16,48 

Deformasyon2 0,0087 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 2718,79 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 63,61 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 65,19 

4 

Gerilme                   (MPa)2 22,92 

Deformasyon2 0,0105 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3627,62 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 88,47 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 78,45 
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ġekil C.47 : N1 D3 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.48 : N1 D3 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.25 : N3 D3 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N3 D3  Boyut (cm) 

Durumu Islak Boy 19.3 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya dik    Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
19,66 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0096 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 1947,90 

En düĢükEmin 124,57 

OrtalamaEort 1183,47 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 6,39 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 12,56 

Deformasyon1 0,0066 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1752,97 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 63,89 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 68,77 
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ġekil C.49 : N3 D3 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.50 : N3 D3 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.26 : N2 D3 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N2 D3  Boyut (cm) 

Durumu Islak Boy 19.5 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya dik    Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
18,51 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0114 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2132,93 

En düĢükEmin 362,72 

OrtalamaEort 1444,09 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 17,01 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 11,50 

Deformasyon1 0,0051 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 2104,22 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 63,76 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 44,41 

2 

Gerilme                   (MPa)2 14,33 

Deformasyon2 0,0071 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 1293,51 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 77,38 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 61,84 
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ġekil C.51 : N2 D3 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.52 : N2 D3 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.27 : N1 P4 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N1 P4  Boyut (cm) 

Durumu Islak Boy 19.8 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya paralel  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
25,86 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0083 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2983,22 

En düĢükEmin 90,16 

OrtalamaEort 1835,44 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 3,02 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 7,93 

Deformasyon1 0,0039 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1781,25 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 30,68 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 46,70 

2 

Gerilme                   (MPa)2 11,29 

Deformasyon2 0,0049 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3294,21 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 43,66 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 59,03 

3 

Gerilme                   (MPa)2 22,51 

Deformasyon2 0,0075 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4273,59 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 87,03 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 90,31 
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ġekil C.53 : N1 P4 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.54 : N1 P4 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.28 : N2 P5 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N2 P5  Boyut (cm) 

Durumu Islak Boy 19.5 

Yükleme 

ekseni 

Tabakalanmaya paralel  
Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
22,36 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0127 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 1707,06 

En düĢükEmin 44,74 

OrtalamaEort 1031,35 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 2,62 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y 21,35 

Yenilme DeformasyonuY 0,0120 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) 95,51 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) 94,69 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 6,81 

Deformasyon1 0,0062 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 928,42 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 30,45 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 48,97 

2 

Gerilme                   (MPa)2 9,16 

Deformasyon2 0,0077 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 1580,44 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 40,96 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 60,47 

3 

Gerilme                   (MPa)2 14,60 

Deformasyon2 0,0097 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 2752,67 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 65,28 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 76,11 
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ġekil C.55 : N2 P5 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.56 : N2 P5 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.29 : N3 P5 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N3 P5  Boyut (cm) 

Durumu Islak Boy 19.78 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya paralel  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
20,74 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0087 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2325,64 

En düĢükEmin 60,07 

OrtalamaEort 1457,80 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 2,58 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 6,78 

Deformasyon1 0,0043 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1326,96 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 32,70 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 49,58 

2 

Gerilme                   (MPa)2 11,98 

Deformasyon2 0,0056 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4002,18 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 57,73 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 63,98 

3 

Gerilme                   (MPa)2 18,10 

Deformasyon2 0,0073 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3519,78 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 87,25 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 83,90 
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ġekil C.57 : N3 P5 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.58 : N3 P5 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.30 : N1A3 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N1 A3  Boyut (cm) 

Durumu Islak Boy 20.05 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya açılı  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
38,59 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0125 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 3033,03 

En düĢükEmin 16,29 

OrtalamaEort 1932,21 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 0,54 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 6,37 

Deformasyon1 0,0043 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1250,36 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 16,50 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 34,21 

2 

Gerilme                   (MPa)2 20,03 

Deformasyon2 0,0076 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 4202,03 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 51,90 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 60,23 

3 

Gerilme                   (MPa)2 28,53 

Deformasyon2 0,0102 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3326,17 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 73,92 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 80,99 
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ġekil C.59 : N1 A3 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.60 : N1 A3 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.31 : N2 A3 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N2 A3  Boyut (cm) 

Durumu Islak Boy 19.6 

Yükleme ekseni Tabakalanmaya Açılı  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
25,57 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0139 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 1986,85 

En düĢükEmin 58,57 

OrtalamaEort 1273,53 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 2,95 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y Yok 

Yenilme DeformasyonuY Yok 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) Yok 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) Yok 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 9,82 

Deformasyon1 0,0059 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1494,13 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 38,41 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 42,59 

2 

Gerilme                   (MPa)2 20,37 

Deformasyon2 0,0099 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 2641,14 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 79,69 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 71,43 

3 

Gerilme                   (MPa)2 22,16 

Deformasyon2 0,0115 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 1142,47 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 86,69 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 82,75 
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ġekil C.61 : N2 A3 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.62 : N2 A3 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge C.32 : N3 A3 numunesi tek eksenli basınç deneyi değerlendirme formu. 

Örnek No N3 A3  Boyut (cm) 

Durumu Islak Boy 19.35 

Yükleme ekseni TabakalanmayaAçılı  Çap 10.2 

 

KIRILMA 

DAYANIMI 

Kırılma gerilmesi (Tek eksenli Basınç 

Direnci)                                (MPa)B 
25,25 

Kırılma için birim kısalma (Kırılma 

deformasyonu)B 
0,0129 

Sekant 

Elastisite Modülü 

Esec         (MPa)  

En yüksekEmax 2384,04 

En düĢükEmin 35,32 

OrtalamaEort 1438,24 

Esneklik değiĢkenliği  100Emin /Emax  (%) 1,48 

YENĠLME 

DAYANIMI 

(Deformasyon 

SertleĢmesi Düzeyi) 

Yenilme gerilmesi             (MPa)y 26,91 

Yenilme DeformasyonuY 0,0109 

Gerilmede Yenilme Oranı 100 y/B  (%) 106,60 

Deform. Yenilme Oranı     100y/B   (%) 84,41 

SIÇRAMALI 

KIRILMA 

DÜZEYLERĠ 

Adet  

1 

 

Gerilme                   (MPa)1 11,49 

Deformasyon1 0,0065 

Elastisite Modülü    (MPa)            E1 1597,73 

Yüklenme Yüzdesi    1001/B    (%) 45,49 

Deformasyon Yüzdesi 100 1/B   (%) 50,88 

2 

Gerilme                   (MPa)2 21,26 

Deformasyon2 0,0090 

Elastisite Modülü    (MPa)            E2 3962,39 

Yüklenme Yüzdesi    1002/B    (%) 84,19 

Deformasyon Yüzdesi 100 2/B   (%) 69,71 
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ġekil C.63 : N3 A3 numunesinde gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.64 : N3 A3 numunesinde elastisite modülü-deformasyon iliĢkisi. 
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EK D.1  

 

ġekil D.1 : Doygun duruma gelinceye kadar suda bekletilen N1 A3, N2 A3 ve N3 

A3 numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi öncesi görünümü. 

 

 

 

ġekil D.2 : Doygun duruma gelinceye kadar suda bekletilen N1 A3, N2 A3 ve N3 

A3 numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi sonrası görünümü. 
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ġekil D.3 : Doygun duruma gelinceye kadar suda bekletilen N1 D3, N2 D3 ve N3 

D3 numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi öncesi görünümü. 

 

 

 

 

ġekil D.4 : Doygun duruma gelinceye kadar suda bekletilen N1 D3, N2 D3 ve N3 

D3 numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi sonrası görünümü. 
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ġekil D.5 : Doygun duruma gelinceye kadar suda bekletilen N1 P4, N2 P5 ve N3 P5 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi öncesi görünümü. 

 

 

 

 

ġekil D.6 : Doygun duruma gelinceye kadar suda bekletilen N1 P4, N2 P5 ve N3 P5 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi sonrası görünümü. 
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ġekil D.7 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N1 P1, N1 P2 ve N1 P3   

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi öncesi görünümü. 

 

 

 

 

ġekil D.8 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ N1 P1, N1 P2 ve N1 P3 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi sonrası görünümü. 
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ġekil D.9 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N1 A1 ve N1 A2 numunelerinin 

tek eksenli basınç direnci deneyi öncesi görünümü. 

 

 

 

ġekil D.10 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N1 A1 ve N1 A2 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi sonrası görünümü. 
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ġekil D.11 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N1 D1 ve N1 D2      

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi öncesi görünümü. 

 

 

 

ġekil D. 12 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N1 D1 ve N1 D2 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi sonrası görünümü. 
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ġekil D. 13 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N2 A1 ve N2 A2 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi öncesi görünümü. 

 

 

 

ġekil D. 14 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N2 A1 ve N2 A2 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi sonrası görünümü. 
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ġekil D. 15 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N2 D1 ve N2 D2 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi öncesi görünümü. 

 

 

 

ġekil D. 16 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ N2 D1 ve N2 D2 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi sonrası görünümü. 
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ġekil D. 17 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N2 P1, N2 P2, N2 P3 ve N2 

P4 numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi öncesi görünümü. 

 

 

 

 

ġekil D. 18 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ N2 P1, N2 P2, N2 P3 ve N2 P4 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi sonrası görünümü. 
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ġekil D. 19 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N3 A1 ve N3 A2 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi öncesi görünümü. 

 

 

 

ġekil D. 20 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N3 A1 ve N3 A2 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi sonrası görünümü. 
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ġekil D. 21 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ N3 D1 ve N3 D2 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi öncesi görünümü. 

 

 

 

ġekil D. 22 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ N3 D1 ve N3 D2 

numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi sonrası 

görünümü. 
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ġekil D. 23 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N3 P1, N3 P2, N3 P3 ve N3 

P4 numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi öncesi görünümü. 

 

 

 

 

ġekil D. 24 : Parafinlenerek doğal nemleri korunmuĢ  N3 P1, N3 P2, N3 P3 ve N3 

P4 numunelerinin tek eksenli basınç direnci deneyi sonrası görünümü. 
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EK E.1 

Çizelge E.1 : Test amaçlı deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

1 Test amaçlı 

5 saatlik sürede 500 

kg‟dan baĢlayıp 2220 

kg‟a çıkan yükleme 

165-750 

Gerilme 

deformasyon 

davranıĢı 

 

ġekil E.1 : 165 kPa‟dan baĢlayıp 750 kPa‟a kadar yüklenen kuru numunede gerilme 

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

ġekil E.2 : 165 kPa‟dan baĢlayıp 750 kPa‟a kadar yüklenen kuru numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.2 : DüĢük yükleme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

2 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında 

zamana bağlı 

deplasmanlar 

Her hücreye 6 saat 

boyunca 0‟dan 

baĢlayıp 2200 kg‟a 

çıkan yükleme ve 

boĢaltma 

0-750 

750-0 
-t davranıĢı 

 

ġekil E.3 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 750 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru numunede 

gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil E.4 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 750 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru numunede 

zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.3 :  DüĢük yükleme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

2 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında 

zamana bağlı 

deplasmanlar 

Her hücreye 6 saat 

boyunca 0‟dan 

baĢlayıp 2200 kg‟a 

çıkan yükleme ve 

boĢaltma 

0-750 

750-0 
-t davranıĢı 

 

ġekil E.5 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 750 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan ıslak numunede 

gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil E.6 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 750 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan ıslak numunede 

zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.4 : DüĢük yükleme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

2 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında 

zamana bağlı 

deplasmanlar 

Her hücreye 6 saat 

boyunca 0‟dan 

baĢlayıp 2200 kg‟a 

çıkan yükleme ve 

boĢaltma 

0-750 

750-0 
-t davranıĢı 

 

ġekil E.7 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 750 kPa‟a kadar yüklenenip boĢaltılan doygun 

numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

ġekil E.8 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 750 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan doygun 

numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.5 : DüĢük yükleme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

2 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında 

zamana bağlı 

deplasmanlar 

Her hücreye 6 saat 

boyunca 0‟dan 

baĢlayıp 2200 kg‟a 

çıkan yükleme ve 

boĢaltma 

0-750 

750-0 
-t davranıĢı 

 

ġekil E.9 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 750 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru iken ıslanan 

ve suyla doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

ġekil E.10 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 750 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru iken 

ıslanan  ve suyla doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.6 : DüĢük yükleme koĢullarında yinelenmeli zorlanmanın etkisinin 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

3 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında 

Yinelenmeli 

zorlanma etkisi 

4 saatlik sürede 2600 

kg‟a kadar yükleme 

ardından yeniden 

kontrollü olarak yük 

boĢaltma 

0-870 -t davranıĢı

 

ġekil E.11 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 870 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru numunede 

gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

ġekil E.12 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 870 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru numunede 

zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.7 : DüĢük yükleme koĢullarında yinelenmeli zorlanmanın etkisinin 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

3 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında 

Yinelenmeli 

zorlanma etkisi 

4 saatlik sürede 2600 

kg‟a kadar yükleme 

ardından yeniden 

kontrollü olarak yük 

boĢaltma 

0-870 -t davranıĢı

 

ġekil E.13 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 870 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan ıslak numunede 

gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil E.14 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 870 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan ıslak numunede 

zaman-deformasyon iliĢkisi. 



196 

Çizelge E.8 : DüĢük yükleme koĢullarında yinelenmeli zorlanmanın etkisinin 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

3 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında 

Yinelenmeli 

zorlanma etkisi 

4 saatlik sürede 2600 

kg‟a kadar yükleme 

ardından yeniden 

kontrollü olarak yük 

boĢaltma 

0-870 -t davranıĢı

 

ġekil E.15 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 870 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan doygun 

numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil E.16 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 870 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan doygun 

numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.9 : DüĢük yükleme koĢullarında yinelenmeli zorlanmanın etkisinin 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

3 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında 

Yinelenmeli 

zorlanma etkisi 

4 saatlik sürede 2600 

kg‟a kadar yükleme 

ardından yeniden 

kontrollü olarak yük 

boĢaltma 

0-870 -t davranıĢı

 

ġekil E.17 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 870 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru iken 

ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

ġekil E.18 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 870 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru iken 

ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.10 : DüĢük ve orta düzeydeki yükleme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

4 

DüĢük ve orta 

düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında 

Yinelenmeli 

zorlanma etkisi 

2600 kg‟a kadar 

hızlı, 

2600 -3300 kg arası 

salınımlı, 

ardından 4172 kg‟a 

kadar yükleme ve 

sonra kontrollü 

olarak yük boĢaltma 

0-870 

870-1100 

1100-1400 

1400-0 

oturma (u)=f(t) 

ve

-t davranıĢı 

 

ġekil E.19 : 0-870 kPa arası hızlı, 870-1100 kPa arası salınımlı, ardından 1400 kPa‟ 

a kadar normal yüklenen kuru numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil E.20 : 0-870 kPa arası hızlı, 870-1100 kPa arası salınımlı, ardından 1400 kPa‟ 

a kadar normal yüklenen kuru numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.11 : DüĢük ve orta düzeydeki yükleme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

4 

DüĢük ve orta 

düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında 

Yinelenmeli 

zorlanma etkisi 

2600 kg‟a kadar 

hızlı, 

2600 -3300 kg arası 

salınımlı, 

ardından 4172 kg‟a 

kadar yükleme ve 

sonra kontrollü 

olarak yük boĢaltma 

0-870 

870-1100 

1100-1400 

1400-0 

oturma (u)=f(t) 

ve

-t davranıĢı 

 

ġekil E.21 : 0-870 kPa arası hızlı, 870-1100 kPa arası salınımlı, ardından 1400 kPa‟ 

a kadar normal yüklenen ıslak numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil E.22 : 0-870 kPa arası hızlı, 870-1100 kPa arası salınımlı, ardından 1400 kPa‟ 

a kadar normal yüklenen ıslak numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.12 : DüĢük ve orta düzeydeki yükleme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

4 

DüĢük ve orta 

düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında 

Yinelenmeli 

zorlanma etkisi 

2600 kg‟a kadar 

hızlı, 

2600 -3300 kg arası 

salınımlı, 

ardından 4172 kg‟a 

kadar yükleme ve 

sonra kontrollü 

olarak yük boĢaltma 

0-870 

870-1100 

1100-1400 

1400-0 

oturma (u)=f(t) 

ve

-t davranıĢı 

 

ġekil E.23 : 0-870 kPa arası hızlı, 870-1100 kPa arası salınımlı, ardından 1400 kPa‟ 

a kadar normal yüklenen doygun numunede gerilme-deformasyon 

iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.24 : 0-870 kPa arası hızlı, 870-1100 kPa arası salınımlı, ardından 1400 kPa‟ 

a kadar normal yüklenen doygun numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.13 : DüĢük ve orta düzeydeki yükleme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

4 

DüĢük ve orta 

düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında 

Yinelenmeli 

zorlanma etkisi 

2600 kg‟a kadar 

hızlı, 

2600 -3300 kg arası 

salınımlı, 

ardından 4172 kg‟a 

kadar yükleme ve 

sonra kontrollü 

olarak yük boĢaltma 

0-870 

870-1100 

1100-1400 

1400-0 

oturma (u)=f(t) 

ve

-t davranıĢı 

 

ġekil E.25 : 0-870 kPa arası hızlı, 870-1100 kPa arası salınımlı, ardından 1400 kPa‟ 

a kadar normal yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan 

numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.26 : 0-870 kPa arası hızlı, 870-1100 kPa arası salınımlı, ardından 1400 kPa‟a 

kadar normal yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan 

numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.14 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

5 

Serbest 

koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 2 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

ġekil E.27 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

ġekil E.28 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.15 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

5 

Serbest 

koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 2 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

ġekil E.29 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan ıslak numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

ġekil E.30 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan ıslak numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.16 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

5 

Serbest 

koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 2 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

ġekil E.31 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan doygun numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

ġekil E.32 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan doygun numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.17 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

5 

Serbest 

koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 2 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

ġekil E.33 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

ġekil E.34 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.18 : Düzgün yüklenme sonrasındaki konservatif yükler altında oturma 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

6 

Düzgün 

yüklenme 

sonrasındaki 

konservatif 

yükler altında 

oturma davranıĢı 

Düzenli yükleme, 

yük 5000 kg‟da 

sabitlendikten sonra 

bekleme ve ardından 

kontrollü olarak yük 

boĢaltma  

0-1700 

1700=const. 

1700-0 

 

ve 

oturma (u)=f(t) 

davranıĢı 

 

ġekil E.35 : 1700 kPa‟a kadar yüklenip sabit olarak beklendikten sonra boĢaltılan 

kuru numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.36 : 1700 kPa‟a kadar yüklenip sabit olarak beklendikten sonra boĢaltılan 

kuru numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.19 : Düzgün yüklenme sonrasındaki konservatif yükler altında oturma 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

6 

Düzgün 

yüklenme 

sonrasındaki 

konservatif 

yükler altında 

oturma davranıĢı 

Düzenli yükleme, 

yük 5000 kg‟da 

sabitlendikten sonra 

bekleme ve ardından 

kontrollü olarak yük 

boĢaltma  

0-1700 

1700=const. 

1700-0 

 

ve 

oturma (u)=f(t) 

davranıĢı 

 

ġekil E.37 : 1700 kPa‟a kadar yüklenip sabit olarak beklendikten sonra boĢaltılan 

ıslak numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.38 : 1700 kPa‟a kadar yüklenip sabit olarak beklendikten sonra boĢaltılan 

ıslak numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.20 : Düzgün yüklenme sonrasındaki konservatif yükler altında oturma 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

6 

Düzgün 

yüklenme 

sonrasındaki 

konservatif 

yükler altında 

oturma davranıĢı 

Düzenli yükleme, 

yük 5000 kg‟da 

sabitlendikten sonra 

bekleme ve ardından 

kontrollü olarak yük 

boĢaltma  

0-1700 

1700=const. 

1700-0 

 

ve 

oturma (u)=f(t) 

davranıĢı 

 

ġekil E.39 : 1700 kPa‟a kadar yüklenip sabit olarak beklendikten sonra boĢaltılan 

doygun numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil E.40 : 1700 kPa‟a kadar yüklenip sabit olarak beklendikten sonra boĢaltılan 

doygun numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.21 : Düzgün yüklenme sonrasındaki konservatif yükler altında oturma 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

6 

Düzgün 

yüklenme 

sonrasındaki 

konservatif 

yükler altında 

oturma davranıĢı 

Düzenli yükleme, 

yük 5000 kg‟da 

sabitlendikten sonra 

bekleme ve ardından 

kontrollü olarak yük 

boĢaltma  

0-1700 

1700=const. 

1700-0 

 

ve 

oturma (u)=f(t) 

davranıĢı 

 

ġekil E.41 : 1700 kPa‟a kadar yüklenip sabit olarak beklendikten sonra boĢaltılan 

kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon 

iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil E.42 : 1700 kPa‟a kadar yüklenip sabit olarak beklendikten sonra boĢaltılan 

kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon 

iliĢkisi. 
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Çizelge E.22 : Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında gerilme-deformasyon 

davranıĢının gözlemlediği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

8 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında 

gerilme-

deformasyon 

davranıĢı 

5200 kg‟a kadar düzenli 

yükleme, yük 

sabitlendikten sonra 

bekleme ve ardından 

kontrollü olarak yük 

boĢaltma  

0-1750 

1750-0 
-t davranıĢı

 

 

ġekil E.43 : 0 kPa‟dan 1750 kPa‟a kadar yüklenip sonra boĢaltılan kuru numunede 

gerilme-deformasyon. 

 

 

 

ġekil E.44 : 0 kPa‟dan 1750 kPa‟a kadar yüklenip sonra boĢaltılan kuru numunede 

zaman-deformasyon. 
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Çizelge E.23 : Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında gerilme-deformasyon 

davranıĢının gözlemlediği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

8 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında 

gerilme-

deformasyon 

davranıĢı 

5200 kg‟a kadar düzenli 

yükleme, yük 

sabitlendikten sonra 

bekleme ve ardından 

kontrollü olarak yük 

boĢaltma  

0-1750 

1750-0 
-t davranıĢı

 

 

ġekil E.45 : 0 kPa‟dan 1750 kPa‟a kadar yüklenip sonra boĢaltılan ıslak numunede 

gerilme-deformasyon. 

 

 

ġekil E.46 : 0 kPa‟dan 1750 kPa‟a kadar yüklenip sonra boĢaltılan ıslak numunede 

zaman-deformasyon. 
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Çizelge E.24 : Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında gerilme-deformasyon 

davranıĢının gözlemlediği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

8 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında 

gerilme-

deformasyon 

davranıĢı 

5200 kg‟a kadar düzenli 

yükleme, yük 

sabitlendikten sonra 

bekleme ve ardından 

kontrollü olarak yük 

boĢaltma  

0-1750 

1750-0 
-t davranıĢı

 

 

ġekil E.47 : 0 kPa‟dan 1750 kPa‟a kadar yüklenip sonra boĢaltılan doygun 

numunede gerilme-deformasyon. 

 

 

ġekil E.48 : 0 kPa‟dan 1750 kPa‟a kadar yüklenip sonra boĢaltılan doygun 

numunede zaman-deformasyon. 
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Çizelge E.25 : Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında gerilme-deformasyon 

davranıĢının gözlemlediği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

8 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında 

gerilme-

deformasyon 

davranıĢı 

5200 kg‟a kadar düzenli 

yükleme, yük 

sabitlendikten sonra 

bekleme ve ardından 

kontrollü olarak yük 

boĢaltma  

0-1750 

1750-0 
-t davranıĢı

 

 

ġekil E.49 : 0 kPa‟dan 1750 kPa‟a kadar yüklenip sonra boĢaltılan kuru iken ıslanan 

ve suyla doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon. 

 

 

 

ġekil E.50 : 0 kPa‟dan 1750 kPa‟a kadar yüklenip sonra boĢaltılan kuru iken ıslanan 

ve suyla doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon. 
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Çizelge E.26 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.51 : 0-700 kPa (0-0,7 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.52 : 0-1350 kPa (0-1,35 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.27 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.53 : 0-2100 kPa (0-2,1 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.54 : 0-2750 kPa (0-2,75 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.28 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.55 : 0-3400 kPa (0-3,4 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.56 : 0-4000 kPa (0-4 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.29 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.57 : 0-5100 kPa (0-5,1 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.58 : 0-700 kPa (0-0,7 MPa)  arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.30 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.59 : 0-1350 kPa (0-1,35 MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.60 : 0-2100 kPa (0-2,1 MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.31 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.61 : 0-2750 kPa (0-2,75 MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.62 : 0-3400 kPa (0-3,4 MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.32 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.63 : 0-4000 kPa (0-4 MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.64: 0-5100 kPa (0-5,1 MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.33 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.65 : 0-700 kPa (0-0,7 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.66 : 0-1350 kPa (0-1,35 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.34 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.67 : 0-2100 kPa (0-2,1 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.68 : 0-2750 kPa (0-2,75 MPa)  arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.35 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.69 : 0-3400 kPa (0-3,4 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.70 : 0-4000 kPa (0-4 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.36 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.71 : 0-5100 kPa (0-5,1 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

  

ġekil E.72 : 0-700 kPa (0-0,7 MPa) arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.37 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.73 : 0-1350 kPa (0-1,35 MPa) arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil E.74 : 0-2100 kPa (0-2,1 MPa) arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.38 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.75 : 0-2750 kPa (0-2,75 MPa)  arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 

 

 
 

ġekil E.76 : 0-3400 kPa (0-3,4 MPa) arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge E.39 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-8000-

10000-12000-15000 

kg a kadar 

deformasyon kontrollu 

yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil E.77 : 0-4000 kPa (0-4 MPa) arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil E.78 : 0-5100 kPa (0-5,1 MPa) arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 
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EK F.1 

Çizelge F.1 : DüĢük yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

1 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

5 saat boyunca 0‟dan 

baĢlayıp 1500 kg‟a çıkan 

yükleme ve boĢaltma 

0-500-0 -t 
 davranıĢı 

 

ġekil F.1 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 500 kPa‟a kadar yüklenen kuru numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil F.2 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 500 kPa‟a kadar yüklenen kuru numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.2 : DüĢük yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

1 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

5 saat boyunca 0‟dan 

baĢlayıp 1500 kg‟a çıkan 

yükleme ve boĢaltma 

0-500-0 -t 
 davranıĢı 

 

 

ġekil F.3 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 500 kPa‟a kadar yüklenen ıslak numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil F.4 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 500 kPa‟a kadar yüklenen ıslak numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.3 : DüĢük yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

1 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

5 saat boyunca 0‟dan 

baĢlayıp 1500 kg‟a çıkan 

yükleme ve boĢaltma 

0-500-0 -t 
 davranıĢı 

 

 

ġekil F.5 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 500 kPa‟a kadar yüklenen doygun numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil F.6 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 500 kPa‟a kadar yüklenen doygun numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.4 : DüĢük yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

1 

DüĢük yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

5 saat boyunca 0‟dan 

baĢlayıp 1500 kg‟a çıkan 

yükleme ve boĢaltma 

0-500-0 -t 
 davranıĢı 

 

 

ġekil F.7 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 500 kPa‟a kadar yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil F.8 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 500 kPa‟a kadar yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.5 : Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

2 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

Önce 6 saat boyunca 

0‟dan baĢlayıp 3000 kg‟a 

çıkan yükleme ve 

boĢaltma, ardından 18 

saat bekleme ve 5 saat 

boyunca 0‟dan  5100 

kg‟a yükleyip boĢaltma 

0-1000-0 

0 

0-1700-0 

-t 
 davranıĢı 

 

ġekil F.9 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1000 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru numunede 

gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.10 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1000 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru 

numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.6 : Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

2 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

Önce 6 saat boyunca 

0‟dan baĢlayıp 3000 kg‟a 

çıkan yükleme ve 

boĢaltma, ardından 18 

saat bekleme ve 5 saat 

boyunca 0‟dan  5100 

kg‟a yükleyip boĢaltma 

0-1000-0 

0 

0-1700-0 

-t 
 davranıĢı 

 

ġekil F.11 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1000 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan ıslak 

numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.12 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1000 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan ıslak 

numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.7 : Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

2 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

Önce 6 saat boyunca 

0‟dan baĢlayıp 3000 kg‟a 

çıkan yükleme ve 

boĢaltma, ardından 18 

saat bekleme ve 5 saat 

boyunca 0‟dan  5100 

kg‟a yükleyip boĢaltma 

0-1000-0 

0 

0-1700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.13 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1000 kPa‟a kadar yüklenenip boĢaltılan doygun 

numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.14 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1000  kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan doygun 

numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.8 : Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

2 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

Önce 6 saat boyunca 

0‟dan baĢlayıp 3000 kg‟a 

çıkan yükleme ve 

boĢaltma, ardından 18 

saat bekleme ve 5 saat 

boyunca 0‟dan  5100 

kg‟a yükleyip boĢaltma 

0-1000-0 

0 

0-1700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.15 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1000  kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru iken 

ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil F.16 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1000  kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru iken 

ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.9 : Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

2 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

Önce 6 saat boyunca 

0‟dan baĢlayıp 3000 kg‟a 

çıkan yükleme ve 

boĢaltma, ardından 18 

saat bekleme ve 5 saat 

boyunca 0‟dan  5100 

kg‟a yükleyip boĢaltma 

0-1000-0 

0 

0-1700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.17 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1700 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru 

numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.18 : 0 kPa‟dan baĢlayıp1700 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru numunede 

zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.10 : Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

2 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

Önce 6 saat boyunca 

0‟dan baĢlayıp 3000 kg‟a 

çıkan yükleme ve 

boĢaltma, ardından 18 

saat bekleme ve 5 saat 

boyunca 0‟dan  5100 

kg‟a yükleyip boĢaltma 

0-1000-0 

0 

0-1700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.19 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1700 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan ıslak 

numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.20 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1700 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan ıslak 

numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.11 : Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

2 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

Önce 6 saat boyunca 

0‟dan baĢlayıp 3000 kg‟a 

çıkan yükleme ve 

boĢaltma, ardından 18 

saat bekleme ve 5 saat 

boyunca 0‟dan  5100 

kg‟a yükleyip boĢaltma 

0-1000-0 

0 

0-1700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.21 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1700 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan doygun 

numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.22 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1700 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan doygun 

numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.12 : Orta düzeydeki yüklenme koĢullarında zamana bağlı deplasmanların 

gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

2 

Orta düzeydeki 

yüklenme 

koĢullarında zamana 

bağlı deplasmanlar 

Önce 6 saat boyunca 

0‟dan baĢlayıp 3000 kg‟a 

çıkan yükleme ve 

boĢaltma, ardından 18 

saat bekleme ve 5 saat 

boyunca 0‟dan  5100 

kg‟a yükleyip boĢaltma 

0-1000-0 

0 

0-1700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.23 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1700 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru iken 

ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.24 : 0 kPa‟dan baĢlayıp 1700 kPa‟a kadar yüklenip boĢaltılan kuru iken 

ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.13 : DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarda ardalanmalı 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

3 

DüĢük ve orta 

düzeydeki yüklenme 

koĢullarında 

ardalanmalı 

zorlanmanın etkisi  

0kg‟dan baĢlayıp 

sırasıyla 1000, 2400, 

3000, 4200, 5100 kg‟a 

kadar yükleyip kontrollü 

boĢaltma   

0-340-0 

0-800-0 

0-1000-0 

0-1400-0 

0-1700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.25 : 0 kPa‟dan baĢlayıp sırasıyla 340-800-1000-1400-1700 kPa‟a kadar 

yüklenip boĢaltılan kuru numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil F.26 : 0 kPa‟dan baĢlayıp sırasıyla 340-800-1000-1400-1700 kPa‟a kadar 

yüklenip boĢaltılan kuru numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.14: DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarda ardalanmalı 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

3 

DüĢük ve orta 

düzeydeki yüklenme 

koĢullarında 

ardalanmalı 

zorlanmanın etkisi  

0kg‟dan baĢlayıp 

sırasıyla 1000, 2400, 

3000, 4200, 5100 kg‟a 

kadar yükleyip kontrollü 

boĢaltma   

0-340-0 

0-800-0 

0-1000-0 

0-1400-0 

0-1700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.27 : 0 kPa‟dan baĢlayıp sırasıyla 340-800-1000-1400-1700 kPa‟a kadar 

yüklenip boĢaltılan ıslak numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil F.28 : 0 kPa‟dan baĢlayıp sırasıyla 340-800-1000-1400-1700 kPa‟a kadar 

yüklenip boĢaltılan ıslak numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.15 : DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarda ardalanmalı 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

3 

DüĢük ve orta 

düzeydeki yüklenme 

koĢullarında 

ardalanmalı 

zorlanmanın etkisi 

0kg‟dan baĢlayıp 

sırasıyla 1000, 2400, 

3000, 4200, 5100 kg‟a 

kadar yükleyip kontrollü 

boĢaltma   

0-340-0 

0-800-0 

0-1000-0 

0-1400-0 

0-1700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.29 : 0 kPa‟dan baĢlayıp sırasıyla 340-800-1000-1400-1700 kPa‟a kadar 

yüklenip boĢaltılan doygun numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil F.30 : 0 kPa‟dan baĢlayıp sırasıyla 340-800-1000-1400-1700 kPa‟a kadar 

yüklenip boĢaltılan doygun numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.16 : DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarda ardalanmalı 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

3 

DüĢük ve orta 

düzeydeki yüklenme 

koĢullarında 

ardalanmalı 

zorlanmanın etkisi 

0kg‟dan baĢlayıp 

sırasıyla 1000, 2400, 

3000, 4200, 5100 kg‟a 

kadar yükleyip kontrollü 

boĢaltma   

0-340-0 

0-800-0 

0-1000-0 

0-1400-0 

0-1700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.31 : 0 kPa‟dan baĢlayıp sırasıyla 340-800-1000-1400-1700 kPa‟a kadar 

yüklenip boĢaltılan kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede 

gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil F.32 : 0 kPa‟dan baĢlayıp sırasıyla 340-800-1000-1400-1700 kPa‟a kadar 

yüklenip boĢaltılan kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede 

zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.17 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

4 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 7 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

 

ġekil F.33 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.34 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.18 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

4 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 7 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

 

ġekil F.35 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan ıslak numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.36 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan ıslak numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.19 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

4 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 7 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

 

ġekil F.37 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan doygun numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.38 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan doygun numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.20 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

4 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 7 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

 

ġekil F.39 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.40 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.21 : DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

5 

DüĢük ve orta 

düzeydeki yüklenme 

koĢullarında 

yinelenmeli 

zorlanmanın etkisi 

Önce 2100 kg’a kadar hızlı 
yükleme, kontrollü olarak 

2100-4200 kg arası 
yükleme ve boşalma (2 
kere), ardından yükün 
tamamen boşaltılması  

0-700 

700-1400 

1400-700 

700-1400 

1400-700 

700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.41 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1400 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

kuru numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.42 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1400 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

kuru numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.22 : DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

5 

DüĢük ve orta 

düzeydeki yüklenme 

koĢullarında 

yinelenmeli 

zorlanmanın etkisi 

Önce 2100 kg’a kadar hızlı 
yükleme, kontrollü olarak 

2100-4200 kg arası 
yükleme ve boşalma (2 
kere), ardından yükün 
tamamen boşaltılması  

0-700 

700-1400 

1400-700 

700-1400 

1400-700 

700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.43 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1400 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

ıslak numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.44 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1400 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

ıslak numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.23 : DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

5 

DüĢük ve orta 

düzeydeki yüklenme 

koĢullarında 

yinelenmeli 

zorlanmanın etkisi 

Önce 2100 kg’a kadar hızlı 
yükleme, kontrollü olarak 

2100-4200 kg arası 
yükleme ve boşalma (2 
kere), ardından yükün 
tamamen boşaltılması  

0-700 

700-1400 

1400-700 

700-1400 

1400-700 

700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.45 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1400 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

doygun numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.46 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1400 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

doygun numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.24 : DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

5 

DüĢük ve orta 

düzeydeki yüklenme 

koĢullarında 

yinelenmeli 

zorlanmanın etkisi 

Önce 2100 kg’a kadar hızlı 
yükleme, kontrollü olarak 

2100-4200 kg arası 
yükleme ve boşalma (2 
kere), ardından yükün 
tamamen boşaltılması  

0-700 

700-1400 

1400-700 

700-1400 

1400-700 

700-0 

-t 
 davranışı 

 

ġekil F.47 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1400 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon 

iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.48 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1400 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon 

iliĢkisi. 



253 

Çizelge F.25 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

6 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 7 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

ġekil F.49 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil F.50 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.26 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

6 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 7 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

 

ġekil F.51 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan ıslak numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.52 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan ıslak numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 



255 

Çizelge F.27 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

6 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 7 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

ġekil F.53 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan doygun numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

 

 

ġekil F.54 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan doygun numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.28 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

6 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 7 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

ġekil F.55 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

  

 

 

ġekil F.56 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.29 : DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

7 

DüĢük ve orta 

düzeydeki yüklenme 

koĢullarında 

yinelenmeli 

zorlanmanın etkisi 

Önce 2100 kg’a kadar hızlı 
yükleme, kontrollü olarak 

2100-5100 kg arası 
yükleme ve boşalma (2 
kere), ardından yükün 
tamamen boşaltılması 

0-700 

700-1700 

1700-700 

700-1700 

1700-700 

700-0 

-t 
 davranışı

 

ġekil F.57 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1700 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

kuru numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.58 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1700 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

kuru numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.30 : DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

7 

DüĢük ve orta 

düzeydeki yüklenme 

koĢullarında 

yinelenmeli 

zorlanmanın etkisi 

Önce 2100 kg’a kadar hızlı 
yükleme, kontrollü olarak 

2100-5100 kg arası 
yükleme ve boşalma (2 
kere), ardından yükün 
tamamen boşaltılması 

0-700 

700-1700 

1700-700 

700-1700 

1700-700 

700-0 

-t 
 davranışı

 

ġekil F.59 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1700 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

ıslak numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.60 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1700 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

ıslak numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.31 : DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

7 

DüĢük ve orta 

düzeydeki yüklenme 

koĢullarında 

yinelenmeli 

zorlanmanın etkisi 

Önce 2100 kg’a kadar hızlı 
yükleme, kontrollü olarak 

2100-5100 kg arası 
yükleme ve boşalma (2 
kere), ardından yükün 
tamamen boşaltılması 

0-700 

700-1700 

1700-700 

700-1700 

1700-700 

700-0 

-t 
 davranışı

 

ġekil F.61 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1700 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

doygun numunede gerilme-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.62 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1700 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

doygun numunede zaman-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.32 : DüĢük ve orta düzeydeki yüklenme koĢullarında yinelenmeli 

zorlanmanın etkisinin gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel 

bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

7 

DüĢük ve orta 

düzeydeki yüklenme 

koĢullarında 

yinelenmeli 

zorlanmanın etkisi 

Önce 2100 kg’a kadar hızlı 
yükleme, kontrollü olarak 

2100-5100 kg arası 
yükleme ve boşalma (2 
kere), ardından yükün 
tamamen boşaltılması 

0-700 

700-1700 

1700-700 

700-1700 

1700-700 

700-0 

-t 
 davranışı

 

ġekil F.63 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1700 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon 

iliĢkisi. 

 

  

ġekil F.64 : 0-700 kPa arası hızlı, 700-1700 kPa arası salınımlı yüklenip boĢaltılan 

kuru iken ıslanan ve suyla doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon 

iliĢkisi. 
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Çizelge F.33 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

8 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 7 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

ġekil F.65 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil F.66 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.34 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

8 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 7 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

 

ġekil F.67 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan ıslak numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.68 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan ıslak numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.35 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

8 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 7 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

ġekil F.69 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan doygun numunede gerilme-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

 

ġekil F.70 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan doygun numunede zaman-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.36 : Serbest koĢullarda zamana bağlı değiĢmelerin gözlemlendiği 

deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi Deneyin uygulanma Ģekli 

Gerilme 

düzeyi (kPa) 

Deney 

çıktısı 

8 

Serbest koĢullarda 

zamana bağlı 

değiĢme 

Herhangi bir yük 

uygulanmadan 7 gün 

boyunca beklemeye 

bırakılma 

0 dolaylı 

 

ġekil F.71 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede gerilme-deformasyon. 

 

 

 

ġekil F.72 : Yüksüz durumda bekletilmeye bırakılan kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede zaman-deformasyon. 
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Çizelge F.37 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.73 : 0-700 kPa (0-0,7 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.74 : 0-1350 kPa (0-1,35 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.38 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.75 : 0-2100 kPa (0-2,1 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.76 : 0-2750 kPa (0-2,75 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.39 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

ür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.77 : 0-3400 kPa (0-3,4 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.78 : 0-4000 kPa (0-4 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.40 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.79 : 0-5100 kPa (0-5,1 MPa) arasında yüklenen kuru numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.80 : 0-700 kPa (0-0,7 MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.41 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.81 : 0-1350 kPa (0-1,35 MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.82 : 0-2100 kPa (0-2,1 MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.42 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.83 : 0-2750 kPa (0-2,75 MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.84 : 0-3400 kPa (0-3,4 MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.43 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.85 : 0-4000 kPa (0-4 MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.86 : 0-5100 kPa (0-5,1MPa) arasında yüklenen ıslak numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.44 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.87 : 0-700 kPa (0-0,7 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.88 : 0-1350 kPa (0-1,35 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.45 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.89 : 0-2100 kPa (0-2,1 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.90 : 0-2750 kPa (0-2,75 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 



274 

Çizelge F.46 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.91 : 0-3400 kPa (0-3,4 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.92 : 0-4000 kPa (0-4 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.47 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.93 : 0-5100 kPa (0-5,1 MPa) arasında yüklenen doygun numunede yük-

deformasyon iliĢkisi. 

 

  

ġekil F.94 : 0-700 kPa (0-0,7 MPa) arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.48 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.95 : 0-1350 kPa (0-1,35 MPa) arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.96 : 0-2100 kPa (0-2,1 MPa)arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.49 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.97 : 0-2750 kPa (0-2,75 MPa) arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.98 : 0-3400 kPa (0-3,4 MPa)arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 
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Çizelge F.50 : Çok yüksek ardalanmalı gerilme koĢullarında deformasyon 

davranıĢının gözlemlendiği deneylere iliĢkin temel bilgiler. 

Tür 

No 
Amacı-hedefi 

Deneyin uygulanma 

Ģekli 

Gerilme düzeyi 

(kPa) 
Deney çıktısı 

10 

Çok yüksek 

ardalanmalı 

gerilme 

koĢullarında 

deformasyon 

davranıĢı 

2100-4000-6000-

8000-10000-12000-

15000 kg a kadar 

deformasyon 

kontrollu yükleme  

0-700, 0-1350, 

0-2100, 0-

2750, 0-3400, 

0-4000, 0-5100  

 davranıĢı

 

ġekil F.99 : 0-4000 kPa (0-4 MPa)arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi. 

 

 

ġekil F.100 :  0-5100 kPa (0-5,1 MPa)arasında yüklenen kuru iken ıslanan ve suyla 

doygunlaĢan numunede yük-deformasyon iliĢkisi 
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