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ÖZET: 

Ġ.T.Ü Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim 

Dalında hazırlanan bu yüksek lisans tezi, Çanakkale Ġli' nin Lapseki Ġlçesi' nin 18 km 

doğusunda Kovanlıkdere üzerinde kil çekirdekli ve zonlu kaya dolgulu Bayramdere 

barajının inĢaatında kullanılacak yapı gereci araĢtırmasını kapsamaktadır. Ġçme ve 

kullanma suyuna yönelik olan bu barajın talveg kotu 80 m. dir. 56 m. yüksekliğinde 

yapılacak olan barajın rezervuar üst kotu 136 m.dir. 

Baraj yeri ve yakın dolayındaki jeolojik birimler alttan üste doğru: Andezitik tüf, 

andezit, taraça, yamaç molozu ve alüvyon olarak sıralanmaktadır. 

Göl alanında, aks yeri ve yakınında andezitik tüfler yer almaktadır. Göl alanının 

içerisine doğru andezitlerin, tüflerin yerini aldığı gözlenmektedir. Bu iki birim 

arasındaki sınır çok belirgin değildir. 

Aks yerindeki tüfler yüzeyde az geçirgen olup alta doğru tümüyle geçirimsizdir. 

Dolgu malzemesinin geçirimsiz malzemesi olan kil gerecinde, özgül ağırlık, 

atterberg limitleri ve geçirimlilik açısından olması gerekenden düĢük değerler 

bulunmuĢtur. Fakat kompaksiyon açısından yeterli olduğu görülmektedir. Ayrıca 

doğal su muhtevasının, maksimum kuru birim hacim ağırlıktaki su muhtevasına 

yakın olması da malzemenin doğrudan kullanılabileceği anlamına gelmektedir. 

Aks yerinin çok yakınında yeterli miktarda geçirimsiz gereç (kil gereci) 

bulunmaktadır. 

Bulunan değerler ve ekonomi birarada düĢünülerek kil malzemesinin baraj 

dolgusunda kullanılıp kullanılmayacağı D.S.Ġ tarafından belirlenecektir. 

Geçirimli gereçte kullanıma engel herhangi bir problem yoktur Fakat Geçirimli gereç 

% 15 kil içerdiği ve alüvyon içerisinde kirli (derenin getirdiği toprak ve diğer 

malzemelerle karıĢık halde bulunması) halde bulunduğu için iki kez yıkanacaktır.  

Kaya gerecinde tek eksenli basınç dayanımı hariç, diğer değerler kabul edilebilir 

niteliktedir. 

Kaya gereci galeri ile patlatma yaparak elde edilecektir.  

Kaya gereci özel olarak yapılacak olan kaya ocağı yolundan getirilecektir. 
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SUMMARY: 

Bayramdere Dam, whose earthfill tests had been performed at the laboratory of 

Geological Engineering Department of Istanbul Technical University, is built to hold 

the water of Kovanlıkdere river. Dam site is located on 18 km. far towards east from 

Lapseki-Çanakkale. It is constructed as clay cored and zoned rock-fill type dam. 

The elevation of the bottom of river is 80 meters.  The dam having 56 m. height will 

provide 136 m. upper reservoir elevation. 

Geological formations at the dam site and its vicinity can be defined from bottom to 

top as; andesitic tuff, andesite, terace, talus and alluvial deposits. 

Andesitic tuff is the unit underlying the reservoir and dam axis. At the inner parts of 

the reservoir tuff is the major unit instead of andesite. Boundary between andesite 

and tuff is hard to be distinguished. 

Tuff located at the axis of the dam has low permeability close to the surface where it 

is completely impervious at deeper parts. 

For the impervious earthfill, the sufficient values are obtained in terms of specific 

gravity, Atterberg Limits and permeability. But it is not sufficient in terms of 

compaction. Natural water content is close to the water content at the maximum dry 

unit weight and this means that impervious earthfill can be used without any 

operation. 

There is enough unpermeable material near by the dam axis. 

The D.S.I will decide whether to use the clay material by considering the economics 

and technics relatively. 

There is no problem to use pervious material as filling material. However, it contains 

clay and alluvial material inside which requires to be washed before it is used.  

Rockfill material properties are acceptable except uniaxial compressive strength.. 

Rockfill material will be obtained by using explosives in tunnels and will be 

transported by the way which will be specially done for it. 
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BÖLÜM 1 

GĠRĠġ 

 

1.1 - Ġncelemenin Amacı 

D.S.İ.(Devlet Su İşleri) Genel Müdürlüğü tarafından Lapseki Bayramdere 

Ovası’ndaki 1050 ha tarım arazisinin sulama ihtiyacı ile Lapseki İlçesi ve Çardak 

Beldesi' nin yıllık 3.36 hm
3
 olan içme ve kullanma su ihtiyacının karşılanması amacı 

ile Bayramdere (Kovanlıkdere) üzerinde yapılan Bayramdere Barajı’nda dolgu 

malzemesi olarak kullanılması düşünülen doğal yapı malzemelerinin özelliklerinin 

araştırılması bu tezin amacını oluşturmaktadır. 

 

1.2 - Ġnceleme Alanının Yeri ve UlaĢım 

Proje sahası Çanakkale İli'ne yaklaşık 45 - 50 km uzaklıkta Lapseki İlçesi'nin 

kuzeydoğusunda, Hacıömerler Köyü' nün 6 km güneydoğusunda, eski Adatepe 

Köyü' nün kuş uçuşu 2.5 km güneydoğusunda, Çamlıtepe ile Açıktepe arasındadır. 

Ulaşım, Çanakkale-Biga karayolu ile bağlantılı Lapseki-Biga asfaltından güneye 

ayrılan 10 km uzunluğunda ve 10m genişliğindeki stabilize yolla sağlanmaktadır. 

(ġekil 1.1) 

 

1.3 - Proje Karakteristikleri (EK – 1) 

Yeri     : Çanakkale İli Lapseki İlçesi' nin 18 km 

  doğusunda, Hacıömerler Köyü' nün 6 km 

  güneydoğusunda eski Adatepe Köyü'nün 

  2.5 km güneybatısında Çamlıtepe ile   

  Açık tepe arasında Karanlıkdere     

  üzerindedir. 

 

Amacı     : Sulama + İçmesuyu 
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Foto1.1:  Dolusavaktan baraj mansab tarafına panaromik bakış
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ġekil 1.1 : Bayramdere Barajı Bulduru Haritası 
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Hidroloji ve Göl 

Yağış alanı                                                                      : 43.120 km
2 

Yıllık ortalama akım                                                       : 9.850 hm
3 

Talveg kotu                                                                     : 80.00 m 

Minimum su kotu                                                           : 94.40 m 

Ölü hacim kotu                                                               : 94.40 m 

Normal su kotu                                                               : 131.30 m 

Maksimum su kotu                                                         : 134.60 m 

Aktifhacim                                                                      : 17.800 hm
3
 

Ölü hacim                                 : 0.650 Hm
3
 

Maksimum su seviyesindeki hacim                   : 21. 700 hm
3
 

Nonnal su seviyesindeki hacim                   : 18.450 hm
3
 

Minimum su seviyesindeki hacim                   : 0.650 hm
3
 

Maksimum su seviyesindeki göl alanı       : 1.040 km
2
 

Nonnal su seviyesindeki göl alanı                   : 0.935 km
2
 

Minimum su seviyesindeki göl alanı                  : 0.113 km
2
 

Sulama ile çekilen su                     : 5.477 hm
3
/yıl 

İçme suyu için çekilen su         : 3.360 hm
3
/yıl - 106.00 I/s 

Toplam çekilen su                                : 8.837 hm
3
/yıl 

Regülasyon oranı                                                            : %89 .73 

 

Baraj Gövdesi 

Tipi                                                                                  : Kaya dolgu 

Kret kotu                                                                          : 136.0 m 

Talveg kotu                                                                      : 80.00 m 

Talvegten yüksekilği                                                       : 56.00 m 

Temelden yüksekliği                                                       : 60.00 m 

Kret uzunluğu                                                                  : 269.00 m 

Kret genişliği                                                                   : 10.00 m . 

Memba şevi                                                                      : ½.25 

Mansap şevi                                                                     : ½  

Gövde + batardo dolgu hacmi                                          : 1.000.000 m
3
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(1) Nolu kil dolgu zonu                                           : 215.000 m
3
 

(4) Nolu kaya doglu zonu                                       : 650.000 m
3
 

(Fk) Filtre kum                                                        : 26.000 m
3
 

(Ft) Filtre tuvenan                                                    : 3.000 m
3
 

(Fç) Filtre çakıl                                                        : 26.000 m
3
 

(Ku) Kaya ufağı                                                       : 75.000 m
3
 

(R) Riprap                                                                : 5000 m
3
 

 

Dolusavak 

 

Yeri                                                                         : Sağ sahilde 

Tipi                                                                         : Karşıdan alışlı, serbest 

Yaklaşım kanalı kotu                                              : 130.20 m 

Dolusavak kret kotu                                                : 131.30 m 

Dolusavak genişliği (kret uzunluğu)                      : 30.00 m 

Dolusavak taşkın debisi                                          : 450.00 m
3
/S 

Dolusavak deşarj debisi                                          : 376.60 m
3
/S 

Deşarj kanalı uzunulğu                                           : 120.00 m 

Enerji kırıcı tipi                                                       : Enerji kırıcı havuz (Tip II) 

 

Derivasvon Tüneli 

 

Yeri                                                                         : Sol sahil 

Tipi                                                                          : At nalı kesit (Beton kaplamalı) 

Tünel iç çapı                                                           : 3.50 m 

Tünel uzunluğu                                                       : 356.00 m 

Tünel giriş kotu                                                       : 82.50 m 

Tünel Çıkış kotu                                                     : 79.00 m 

Derivasyon kapasitesi                                             : 71.30 m
3
/S 

25 Yıllık pik debisi                                                 : 84.00 m
3
/S 
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Foto: 1.2   : Derivasyon tüneli girişi 

 

Foto 1.3  : Derivasyon tüneli çıkışı 
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Batardo (memba) 

 

Batardo kret kotu                                                    : 92.00 m 

Batardo yüksekliği                                                  : 11.00 m 

Kret uzunluğu                                                         : 132.00 m 

Kret genişliği                                                          : 10.00 m 

Memba şevi                                                            : 1/3 

Mansap şevi                                                            : ½  

Toplam batardo dolgu hacmi                                  : 30.00 m
3
 

(1) nolu kil dolgu zonu                                           : 11.800 m
3
 

(4) nolu kaya doglu zonu                                        : 10.000 m
3
 

(Ft) Filtre tuvenan                                                   : 1.350 m
3
 

(Fk) Filtre kum                                                        : 1550 m
3
 

(R) Riprap                                                                : 2.550 m
3
 

(Ku) Kaya ufağı                                                       : 2. 750 m
3 

 

 

 

 

 

Foto 1.4  : Dolusavaktan batardo ve çevirme seddesi yapılarının görünümü 
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1.4 - ÇalıĢma Yöntemi 

 

• Jeoloji çalışmaları, birimlerin haritalara işlenmesi, dokanakların izlenmesi, 

süreksizliklerin işaretlenmesi, tabaka doğrultu eğimlerinin alınması şeklinde 

yapılmıştır. 

 

• Mevcu kaynaklardan faydalanılarak bölgenin oluşumu, stratigrafisi ve 

özellikleri hakkında bilgi toplanmıştır. 

 

• Bölgenin genel jeolojisini belirlemek üzere 1\25.000 ölçekli jeoloji haritası 

hazırlanmıştır. (EK – 2) 

 

• Göl alanının jeolojisi ve göl alanının duraylılığı tespit etmek üzere 1\5.000 

ölçekli jeoloji haritası hazırlanmıştır. (EK – 3) 

 

• Dolgunun oturacağı baraj yerinin 1\1.000 ölçekli jeoloji haritası ve baraj aks 

yeri jeolojik kesiti hazırlanmıştır. (EK – 4) 

 

• Jeoloji haritalarından faydalanılarak projede ihtiyaç duyulan doğal yapı 

gereçlerinin yerleri tespit edilmiştir. (EK – 5) 

 

• Gereç alanlarından alınan numuneler fiziko – mekanik özelliklerinin tayini 

için İ.T.Ü maden Fakültesi Kaya Mekaniği Labaratuarı ve İnşaat Fakültesi 

Zemin Mekaniği Lab. getirilmiştir. 

 

• Deneyler sonrası bulunan sonuçlar T.S.E standartları ile karşılaştırılarak 

gereçlerin dolgu için uygun nitelikte olup olmadıkları saptanmıştır. 

 

1.5 - Ġklim 

Bölgede, yazların sıcak ve kurak, kışların ise soğuk ve yağışlı geçtiği Marmara 

İklimi egemendir. Proje sahası etrafında bulunan meteoroloji istasyonlarının 

verilerine göre Bayramdere Barajı yağış alanı ortalama yağışı 630.5 mm olarak 

hesaplanmıştır. Proje sahasında ortalama sıcaklık 14.8 derece olup, ortalama 

sıcaklığın en yüksek olduğu ay Temmuz ve en düşük olduğu ay ise Ocak’ tır. 
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1.5.1 - Meteoroloji Ġstasyonları 

 

İnceleme alanı içinde meteoroloji istasyonu bulunmamaktadır. İnceleme alanına en 

yakın baz istasyonları Lapseki, Umurbey, Balcılar, Kirazlı ve Gündoğdu'da 

bulunmaktadır; Fakat bu istasyonların uzun süreli ve güvenilir ölçümleri 

olmadığından çalışmada Çanakkale ve Gelibolu meteoroloji istasyonlarından 

faydalanılmıştır. Bu istasyonların ayrıntılı verileri Tablo 1.1 , 1.2 , 1.3' de 

gösterilmektedir. 

 

1.5.2 - YağıĢlar 

Proje alanında daha çok konvektif ve depresyonik tipte yağışlar olmaktadır. 

Havzanın yüksek kesimlerinde orografik etki, yağış yüksekliğini arttırıcı yöndedir. 

Konvektif yağışlar genellikle ilkbahar ve yazın küçük alanlar üzerinde kısa sürede 

bol yağışlar bırakırlar. Depresyonik tipteki yağışlar ise kış ve sonbahar aylarında orta 

Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemlerine bağlı, sıcak 

ve soğuk cepheler yardımı ile oluşmaktadır . 

Proje alanı yakınında bulunan meteoroloji istasyonları ile ortalama yıllık toplam 

yağışları ; Lapseki (636.5 mm), Balcılar ( 623.9 mm), Gelibolu ( 683.2 mm), 

Umurbey (698.9 mm), Çanakkale (607.1 mm)' dir. Bayramdere yağış alanına düşen 

ortalama yıllık toplam yağış, D.S.İ. tarafından Thiessen yöntemi kullanılarak 

hesaplanmış, proje alanı çevresindeki meteoroloji istasyonlarının proje alanı etki 

oranları bulunmuştur. Buna göre Lapseki ( % 52 ) ve Balcılar ( % 48 )’ dir. 

Bu etki oranları kullanılarak Bayramdere Barajı yağış alanı ortalama toplam yağış 

değeri 630.5 mm olarak hesaplanmıştır. 
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      Tablo 1.1 : Proje alanı içinde ve çevresindeki Meteoroloji İstasyonlarının Aylık ve Yıllk Ortalama Toplam Yağışları 
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Tablo 1.2 : Çanakkale Meteoroloji İstasyonuna Ait Meteorolojik Bilgiler 

 

 



 12 

  

 

 

 

 

 
 

Tablo 1.3 : Gelibolu Meteoroloji İstasyonuna Ait Meteorolojik Bilgiler
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Bayramdere barajı yağış alanının çeşitli sıklıktaki günlük maksimum yağışlarının 

bulunmasında Lapseki ve Balcılar meteoroloji istasyonlarının açılışı itibariyle günlük 

maksimum yağış serilerinden faydalanılmıştır. Bu seriler kullanılarak en uygun 

dağılım fonksiyonuna göre çeşitli sıklıktaki günlük maksimum yağışlar bilgisayarla 

hesaplanmıştır. Bu maksimum yağışlara daha önce belirlenmiş etki oranları 

uygulanarak, Bayramdere Barajı yağış alanı, ortalama çeşitli sıklıkta maksimum 

yağışları bulunmuştur. (Tablo 1.4) 

 

 

Tablo 1.4: Günlük Maksimum Yağışlar (mm) 

T  LAPSEKĠ   BALCILAR   PROJE ALANI 

2     49.1       43.9            46.6 

5     68.4                             67.0                                  67.7 

          10              81.2                             83.5                                  82.3 

          25              97.3                           105.8                                101.4 

          50            109.3                           123.2                                116.0 

        100            121.2                           141.3                                130.8 

 

 

1.5.3 - Sıcaklıklar 

Genel olarak inceleme alanının iklimi yazları sıcak ve az yağışlı, kışları soğuk ve 

yağışlıdır. İnceleme alanına en yakın güvenilir ve uzun sıcaklık gözlemleri yapan 

meteoroloji istasyonu Çanakkale ve Gelibolu meteoroloji istasyonlarıdır. 

Bu istasyonların uzun yıllar yıllık ortalama sıcaklıkları her iki istasyon için de 14.8°C 

dir. Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu ay Temmuz (24.5°C ~ 24.1°C ), en düşük 

olduğu ay ise Ocak ( 6.0°C ~ 5.4°C ) ayıdır. Gözlem süresi içinde en yüksek sıcaklık 

( 38. 7 °C ~ 36. 7 °C) Ağustos ve Temmuz ayıdır. En düşük sıcaklık ise ( -1.0 °C ~ -

9.0 °C) ile Şubat ve Ocak aylarında kaydedilmiştir. 
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1.5.4 - BuharlaĢma 

 

Bayramdere Barajına en yakın tava yöntemi ile buharlaşma gözlemi yapan 

meteoroloji istasyonu Çanakkale (DMİ) dir. Projenin buharlaşma hesaplarında bu 

istasyonun tava buharlaşma değerlerinden faydalanılmıştır. Bu istasyonun (1971-

1994) yıllık ortalama buharlaşması 1451.8 mm dir. 

Çanakkale Meteoroloji İstasyonu'nun uzun yıllar aylık ortalama tava buharlaşmaları 

ile aynı istasyonun uzun yıllar ortalama sıcaklıkları D.S.İ. tarafından korrele edilmiş; 

Korrelasyon katsayısı R = 0.97; B=33.93 + 10.467 T lineer korrelasyon uygun 

bulunmuştur. 

Bayramdere Barajı gölüne ait aylık ortalama toplam yağışları bulmak için Thiessen 

Poligonundan faydalanılmıştır. Buna göre, baraj gölü yağışının Lapseki Meteoroloji 

İstasyonu' ndan elde edilen değerlere yakın olduğu görülmüş, bu istasyonun 

yağışları, göl yağışı olarak alınmıştır. Bu aylık toplam yağışlar, aylık 

buharlaşmalardan çıkartılarak Bayramdere baraj gölü net buharlaşma değerleri 

hesaplanmıştır. (Tablo 1.5) 

 

1.5.5 - Rüzgarlar ve Nisbi Nem 

 

Proje alanının rüzgar durumu ile ilgili bilgiler Çanakkale Meteoroloji istasyonundan 

alınmıştır .Çanakkale meteoroloji istasyonu değerlerine göre yıllık ortalama rüzgar 

hızı 4.9 m/s dir. En hızlı rüzgar hızı ve yönü SSE yönünden 35.4 m/s olarak 

ölçülmüştür. Ortalama fırtınalı gün sayısı 20.5 gündür. Bölgede egemen rüzgar NNE 

olup yıllık ortalama hızı 4.7 m/s dir. 

Çanakkale ve Gelibolu meteoroloji istasyonlarının gözlem değerlerine göre yıllık  

ortalama bağıl nem değerleri %71 ve % 79 'dur. Bağıl nemin en yüksek olduğu ay 

Aralık (% 79), Şubat ve Kasım (% 84), en düşük olduğu ay ise Temmuz (% 59), 

Ağustos (%70) aylarıdır. (Tablo 1.2 , 1.3) 
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Tablo 1.5: Bayramdere Barajı net buharlaşma değerleri 

 
 

NOT : Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Kotu (3m.), Batramdere Brajı su yüzü kotu (76 + 30 = 106 m.) olması nedeniyle Çanakkale Meteoroloji İstasyonu aylık ort. 

Sıcaklıklarından 0,5 derece çıkartılarak, Bayramdere Barajı aylık ort. Sıcaklıkları bulunmuştur. (D.S.İ. Lapseki – Bayramdere Barajı Planlama Raporu) 

 

 

 
 
NOT : Bayramdere Barajı su yüzü ort. Sıcaklıkları, Çanakkale İstasyonu ort. Sıcaklığı ile Çanakkale İstasyonu tava buharlaşma değerlerinin korrelasyonu sonucunda 

belirlenmiş, B = -33,93 + 10,467 T (R = 0,97) denkleminde yerine konularak tava buharlaşma değerleri bulunmuştur. 
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1.6 - EkonomikDurum 

Baraj sahasının mansap tarafında geniş meyve bahçeleri bulunmaktadır. Domates ve 

şeftali tarlaları köylülerin geçim kaynağıdır. Tarım sahasının sulanmasında halen 

dereden veya kuyulardan su çekilmektedir. Etüd sahasında 4 adet mandıra, 1 adet 

balık konserve fabrikası, 1 adet dondurulmuş gıda fabrikası, 3 adet de soğuk hava 

deposu bulunmaktadır. 

 

1. 7 - Sosyal Durum 

Etüd sahasında 1980-1990 yılları arasında yapılan nüfus sayımlarında nüfus artış 

hızının sabit olduğu (%5.1), bunun da Türkiye ortalamasının çok altında bulunduğu 

saptanmıştır. Etüd sahasında 2 ilköğretim okulu ve 1 lise bulunmaktadır. Çiftçilerin 

tarım hakkında bilgileri farklı tarım bölgelerine gidilerek pekiştirilmekte ve bu yolla 

tarımın ilerlemesinde teknolojik girişim de bulunmaktadır. Çardak ve Adatepe 

köylerinde birer adet sağlık ocağı bulunmaktadır. 
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BÖLÜM 2 

HĠDROLOJĠ 

Bu bölümde inceleme alanı içerisindeki suların kaynakları, kaliteleri ve çeşitli 

özellikleri ile ne kadar suya ihtiyacın olduğuna ilişkin bilgiler verilmektedir. 

 

2.1 - Su Kaynakları 

Projenin temel amacı, bölgedeki suyun tutulması olduğu için su kaynaklarının iyi 

saptanması gerekmektedir. Yağışlar, yeraltına sızan sular veya yeraltından beslenen 

suların miktarlarını ve özelliklerini belirlemek üzere su kaynakları, yerüstü ve yeraltı 

su kaynakları olmak üzere iki gruba ayırılmıştır. 

 

2.1.1 - Yerüstü Su kaynakları 

İnceleme sahasında daha çok kış ve sonbahar aylarında orta Avrupa, Balkanlar ve 

Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemlerine bağlı sıcak ve soğuk cepheler 

yardımı ile oluşan depresyonik yağışlarla; İlkbahar ve yaz aylarında küçük alanlarda 

bol yağış bırakan konvektif yağışlar gözlenmektedir. Bayramdere yağış alanına 

düşen ortalama yıllık toplam yağış Thiessen yöntemi kullanılarak hesaplanmış, proje 

alanı çevresindeki meteoroloji istasyonlannın proje alanı etki oranları bulunmuştur. 

Bu etki oranları kullanılarak Bayramdere Barajı ortalama yağışı 630.5 mm 

hesaplanmıştır. Proje sahasının gölet alanı 43.12 km
2
'lik yağış alanına sahiptir. 

Yaklaşık nakil uzunluğu 27 km'dir. Bu anakol 725 m kotlarında Dumanlı Tepe'den 

doğar. Bayramdere Barajı su temini değerlerine göre 228 m akış değerine, 7.24 

lt/km
2
' lik verime ve 0.31m

3
/sn' lik ortalama debiye sahiptir. (Bu ölçümler D.S.I. 

tarafından yapılmıştır.) 

 

2.1.2 - Yeraltı Su Kaynakları 

Bayramdere Ovası jeolojik olarak tabanda Eosen fliş, Neojen yaşlı tortul ve 

volkanitler ile bunların üzerindeki alüvyondan oluşmaktadır. Ortalama ova kodu 15 

m olup en önemli akiferi 20 m kalınlığındaki alüvyon oluşturmaktadır. Aynca neojen 
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tortulların kumtaşı, çakıltaşı, killi kireçtaşı seviyelerinde az miktarda yer altı suyu 

bulunmaktadır. Baraj gövdesinin memba tarafı derivasyon tüneli girişinden 20 m 

eksen boyunca girildiğinde yer altı suyu çıkışları gözlenmektedir. Aynca tünel ekseni 

boyunca çatlaklardan da su geldiği gözlenmektedir. 

 

2.2 - Suların Nitelikleri 

 

Bayramdere Barajı'nda toplanacak su, sulama ve içme amacı ile kullanılacaktır. 

 

2.2.1 - Sulama Suyu 

Bayramdere Barajı' nda toplanacak olan suların içme suyu ihtiyacının 

karşılanmasının yanısıra, sulama amaçlı da kullanılacaktır. Bayramderenin sulama 

suyu yönünden analizi 1987 yılında alınmış ömeklere göre yapılmıştır. Buna göre 

Bayramdere'nin sulama suyu yönünden kalitesi C2S1 olup sulamaya engel bir durumu 

yoktur. 

 

2.2.2 - Ġçme Suyu 

Bayramdere Barajı 'ndan sağlanacak su ile Çanakkale'nin Lapseki İlçesi 'ne 71 l/s ve 

Çardak beldesine 35 l/s içme suyu tahsisi yapılacaktır. Bu nedenle Bayramdere'nin 

içme suyu yönünden kalitesini belirlemek üzere 1987 yılında D.S.I. tarafndan örnek 

alınmış, analiz sonuçlarına göre uygun bulunmuştur. 

 

2.3 - Su Ġhtiyacı 

Özellikle sulamada kullanılacak olan Bayramdere barajının suyu aynı zamanda içme 

ve kullanma suyu olarak da kullanılacaktır. 

 

2.3.1 - Sulama Suyu Ġhtiyacı 

Lapseki-Bayramdere Ovası 'ndaki sulama suyu ihtiyacı, bitki deseni ve sulanacak 

alana bağlı olarak D.S.I. Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Hidroloji Şube 

Müdürlüğünce hazırlanan bilgisayar programı ile hesaplanmıştır. Bitki sulama suyu 

ihtiyaçları hesabında Blaney-Criddie metodu kullanılarak Lapseki projesi 

Bayramdere Barajı sulama alanına ait yıllık bitki sulama suyu ihtiyacı 43:0. 79 mm 

bulunmuştur. 
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2.3.2 - Ġçme Suyu Ġhtiyacı 

Bayramdere projesinin (Bayramdere Barajı'nın) önemli bir amacı da içme suyu 

sağlamaktır. Bayramdere Barajı'ndan sağlanacak su ile Çanakkale İli Lapseki 

İlçesi'ne 35 l/s devamlı içme suyu sağlanacaktır. Bu da Lapseki ilçesi için yıllık 2.24 

hm
3
, Çardak ilçesi için ise yılda 1.12 hm

3
 su tahsisi yapılacaktır. 

 

2.4 - Sediment Durumu 

Bayramdere'de sediment gözlemleri yapılmamaktadır. Bayramdere Barajı' na 

gelebilecek sediment değeri, havzanın bitki örtüsü ve zemin yapısı göz önünde 

bulundurularak D.S.I tarafından havza modülü (Sn = 300 m
3
/km

2
/yıl) seçilerek 

hesaplanmıştır. Buna göre baraj ömrü 50 yıl alınarak, baraja gelebilecek sediment 

değeri, bu süre için; 

 

V s = 300 x 50 x 43.12 = 0.65 hm
3
 bulunmuştur. 
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BÖLÜM 3 

GENEL JEOLOJĠ 

 

 

İnceleme alanının hangi kayaçlardan oluştuğunu ve bu kayaçların özelliklerinin neler 

olduğunu belirlemek üzere dokanaklar izlenerek, litolojinin ve yapısal jeolojinin 

aydınlatılmasına çalışılmıştır. İnceleme alanının değişik ölçeklerde haritaları EK-2 

(1/25 000), EK-3 (1/5 000), EK-4 (1/1 000)' de verilmiştir. 

 

3.1 - Önceki ÇalıĢmalar 

Bölge ve civarında çeşitli amaca yönelik araştırmalar yapılmıştır.  

Bingöl,E. (1976); Kazdağ masifinin orta basınç metamorfik kayalardan meydana 

gelmiş bir dom olduğunu, bölgenin Alt- Triyasta okyanuslaşmamış, fakat zaman 

zaman derinleşen çökelme ortamına sahne olduğunu belirtmiştir. 

Gözler, Z. (1984); Biga Yanmadasında temeli Biga metamorfitlerinin oluşturduğunu, 

metamorfitlerle Triyas yaşlı birimler arasının faylı olduğunu ve Neojen çökellerinin 

kara ortamında oluştuğunu belirtmiştir. 

Şentürk, K. (1987), Biga yanmadasında en altla metamorfik şistlerin ofiyolitler ve 

Permo- Triyas yaşta kireçtaşlanndan oluşan karışık birim ile granodiyoritlerin yer 

aldığını, bu kayalar üzerine Eosen çökelleriyle volkanitlerin, Alt-Orta Miyosen 

volkanitleri, Taştepe bazaltı, Pınarbaşı çakıl taşı ve Çanakkale Formasyonun 

geldiğini kaydetmektedir. 

 

3.2 - Stratigrafik Jeoloji 

İnceleme alanında karşılaşılan kayaçlar aşağıda bulunduğu şekilde yaşlıdan gence 

doğru sıralanmaktadır. İnceleme alanı ve dolayının genelleştirilmiş stratigrafik kesiti 

ġekil-3.1' de gösterilmektedir. 
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ġekil 3.1 : İnceleme alanı ve Dolayının Genelleştirilmiş Stratigrafi Kesiti. (Bingöl, 1976) 
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3.2.1 - Çökel Kayaçlar 

 

İnceleme alanında, konglomera-kumtaşı şeklinde gözlenen Çanakkale Formasyonu, 

Bayramdere'nin taşıdığı malzemenin birikmesiyle oluşan alüvyon, derenin yatağının 

derinleşmesiyle askıda kalan eski alüvyon (akarsu taraçaları) ve dik yamaçlardan 

aşağıya yuvarlanan malzemenin birikmesiyle oluşan yamaç molozları 

gözlenmektedir. 

 

3.2.1.1 - Çanakkale Formasyonu (Senozoik- Tersiyer-Üst Miyosen) 

Bu formasyon akarsu kökenli kumtaşı, konglomera, silttaşı ile göl fasiyesinde oluşan 

killi kireçtaşlarından oluşmaktadır. Bu birim baraj sahası dolayında andezitler 

üzerine gelmektedir. Kumtaşlarının karbonat çimentolu olanları gri renkli sert, kil 

çimentolu olanları kırmızımsı sarı renkli ve yumuşaktır. Konglomeraların ve 

kumtaşlarının çakılları andezit olup kötü boylanmışlardır. 

 

3.2.1.2 -Akarsu Taraçaları (Senozoik-Kuvaterner) 

Göl alanında ve mansap tarafında da sağ sahilde Bayramdere'nin su seviyesinin 

alçalmasıyla yamaçlarda askıda kalmış alüvyon malzemeden oluşur. Kalınlığı- 2.00 - 

4.00 m. arasındadır. Akarsu taraçaları -Andezitik tüf dokanağı Foto 3.1' de 

gösterilmektedir. Proje sahasında dolusavak yapısının en alt kotlarında ayrıntılı 

olarak gözlenebilmektedir. 

 

3.2.1.3 - Yamaç Molozu (Senozoik-Kuvaterner) 

Yukarıdan gelen malzeme ve yerli kayanın ayrışmasından kil, kum, çakıl boyutlu 

malzemeden oluşur. Akarsu çökellerinden tanelerin köşeli olmalarıyla ayırt edilirler. 

Akarsu çökelleri akarsu tarafından sürüklenip yuvarlak hatlı yapıya sahip olurken; 

Yamaç molozları kısa süreli sürüklenmelerinde köşeli yapıdadır. Proje sahasında 

bitki örtüsüyle kaplı olduğundan oldukça zor izlenirler. Dolusavak yapısı kazısı 

sırasında oluşan şevde gözlenebilmektedirler. Ayrıca dik yamaçların eteklerinde de 

gözlenirler. 
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Foto 3.1 : Sağ sahildeki dolusavak görünümü. Burada tüflerle taraçaların dokanağı izlenmektedir. Ufak fayların daha genç birim olan      

                 taraçaları kesmediği görülmektedir. 
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Foto 3.2  : Dolusavak sağ alt yamacında andezitik tüf – yamaç molozu – teras malzeme 

dokanak sınırları görülmektedir. 

 

3.2.1.4 - Alüvyon (Kuvaterner) 

Dereden gelen malzemenin düzlüklerde birikmesiyle oluşmuş bir birimdir. Derenin 

mansabına doğru gidildiğinde tane boyutu incelmektedir. Dere yatağında çakıl ve 

bloklar gözlenirken yamaçtaki düzlüklerde kil ve kum olarak gözlenir. Taneler 

yuvarlaksı yapıya sahiptir. Kalınlığı baraj yerinde, 1.50 -2.00 m. arasındadır. 

 

3.2.2 -Volkanik Kayaçlar 

İnceleme alanının büyük bölümünü oluştururlar. Andezit ve andezitik tüf olmak üzere 

ikiye aynlırlar. Aralarındaki sınır geçiş zonu belirgin olmadığından kolayca 

izlenememektedir . 
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3.2.2.1 - Andezitik Tüf 

Baraj yerinde her iki sahilde de yer almaktadır. Barajın gövde kısmının oturacağı 

birimdir ve fiziko-mekanik özellikieri son derece önemlidir. Beyaz renkte ve dayanımlı 

gözükmesine rağmen küçük parçalara elle kolayca ayrılabilmektedir. Ayrışma yüzeyleri 

sarı renktedir. Çatlaklar boyunca bozuşma yüzeyleri gelişmiştir. Feldspat, mika ve camsı 

hamurdan oluşmuştur. Bunlardan alınan ömeklerin fiziksel ve mekanik özellikleri ileride 

grafikler ve tablolar yardımıyla açıklanmıştır. 

 

 

Foto 3.3  : Çekirdekte cut-off kazısındaki andezitik tüfler 

 

3.2.2.2 - Andezit 

İnce kesitte, porfirik doku gösteren kayacın içindeki plajıyoklas, hornblend, kuvars ve 

biyotitlerin kısmen öz şekilli fenokristaller halinde bulunduğu görülmektedir. Kayaç 

içinde en fazla oranda bulunan plajıyoklasların çoğunlukla andezit olduğu, serisit ve 

kaoline ayrıştığı izlenmektedir. Kayaç, mineralojik bileşiminden hareketle kuvarslı 

andezit olarak isimlendirilebilir. 

Aynşmış olanlar yeşilimsi renklere sahipken, ayrışmaya uğramayanlar gri tonlardadır. 

Ayrışmış olanlar elle parçalanabilirken, ayrışmayanlar parçalanamamaktadır. 
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Ayrışmamış andezitler barajda dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Bunlann fiziksel 

ve mekanik özellikleri ekte sunulmuştur. 

 

3.2.3 - Metamorfik Kayaçlar (Nusretiye Formasyonu) 

Göl sahası içerisinde baraj yerinden doğuya doğru gidildiğinde göl alanının su 

seviyesinin ancak üst kotlarında şistler gözlenmektedir. (EK-2) Amfibolit, klorit, serizi 

ve grafit şist türündeki bu birimde şiştozite iyi gelişmiştir. Parlak yeşil renkleri ve 

şiştozite düzlemleriyle ayırt edilebilmektedirler. 

 

3.3 - Yapısal Jeoloji 

İnceleme alanındaki genç çökeller iyi taşlaşmadığı için düzenli tabaka doğrultu - 

eğimleri ölçülememiştir. Andezitlerde soğuma çatlaklarına rastlanmıştır. Andezit - 

Andezitik tüf dokanağının bazı yerlerde faylı olduğu görülmektedir. (EK-2) 

 

3.3.1 - Tabakalanma 

Tabakalı Çanakkale Formasyonu' na rastlanmaktadır. Nusretiye formasyonunda ise 

şiştozite görülmektedir. Andezit ve andezitik tüflerde farklı doğrultularda akma 

düzlemleri ve soğuma çatlakları gelişmiştir. 

 

3.3.2 - Kıvrımlanma 

İnceleme alanında şistlerdeki mikro kıvrımlanmalar dışında makro kıvrımlanmalara 

rastlanmamıştır. 

3.3.3 - Eklemlenme 

Andezitlerde dik ve farklı doğrultu - eğimlere sahip soğuma çatlaklarına rastlanmıştır. 

Düzenli bir çatlak sistemi olmadığından çatlaklar haritaya işlenmemiştir. 

 

3.3.4 - Faylanma 

İnceleme alanında irili ufaklı birçok fay bulunmaktadır. Baraj yerinde görünenler KB - 

GD doğrultulu olup eğimleri 40-50 derece KD dur. (Foto 3.4). Göl alanında da andezitle 

tüf dokanağı faylıdır. 
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     Foto 3.4 : Fotoğrafta ölçüm yapılan fay aynasını görmekteyiz. 

 

3.3.5 - Uyumsuzluk 

Genç çökeller üzerine geldikleri andezitleri uyumsuz olarak örtmüşlerdir.(Foto 3.1) 

 

3.4 - Depremsellik Durumu 

İmar ve İskan Bakanlığı 'Türkiye Deprem Haritası' na göre Bayramdere Barajı ve dolayı 

l.derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Türkiye sismotektonik haritasına göre de 

magnetüdü 6.0 M=6,9 noktaları arasmda olan depremler beklenmektedir. İnceleme 

sahasının içerisinde bulunduğu deprem kuşağını gösteren deprem haritası ve eş ivme 

haritası ġekil 3.1 , 3.2' de gösterilmektedir. 

 

3.5 - Jeolojik Tarihçe 

Bölgede Paleosen-Eosen yaşlı ada yayı volkanizması ile tüm Batı Anadolu, Ege'yi 

kapsayan üst Oligosen-Pliyosen' e değin süren , giderek kalınlaşan kıta kabuğunun kısmi 

ergimesi ve anateksi ile meydana gelen kalkalkalen volkanizma giderek geniş alanlar 

kapsamıştır. Üst miyosende bölge hızla çökmüş ve kuzey batıya doğru akan örgülü 

akarsular gelişmiştir. Daha sonra bölgede bir göl oluşmuştur. Holosen başında birleşik 

olan Gelibolu ve Biga Yarımadası, bu devirde buzul çağının sona ermesiyle ayrılmış ve 

eski bir çay yatağı olan Çanakkale Boğazı bugünkü görünümünü almıştır . 
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ġekil  3.2:  Bayramdere Barajı’nın depremsellik haritaları 
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ġekil  3.3 : Bayramdere Barajı ve Civarının  Eş İvme Haritası (50 Yıl-0.10    

                  Olasılıkla)  
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BÖLÜM 4 

BARAJLARIN MÜHENDĠSLĠK JEOLOJĠSĠ ÇALIġMALARI 

 

Bu bölümde, mühendislik jeolojisi disiplini açısından barajı meydana getiren birimler ve 

baraj yerinin seçiminde etkin rol oynayan baraj yeri araştırmaları hakkında genel bilgiler 

verilecektir.   

 

4.1. Barajı Meydana Getiren Birimler 

Bir barajı meydana getiren birimler 3 ana grupta toplanabilir; 

1. Baraj Gövdesi 

2. Dolusavak 

3. Derivasyon Tüneli 

4.1.1. Baraj Gövdesi 

Gelen suyun önünü keserek arkasında suyu biriktiren bu yapı, farklı malzemelerden ve 

tiplerde inşaa edilebilmektedir. 

4.1.1.1. Baraj Gövde Tipleri ve Sınıflandırması 

Baraj gövde tiplerinin barajın gövdesinde kullanılacak olan yapı malzemesi çeşitine göre 

bir sınıflandırma yapılması mümkündür. Morris (1963).  

 

A. Beton Barajlar 

1. Beton Ağırlık Barajları – rezervuar su yükü barajın kendi ağırlığı tarafından 

karşılanır. 

2. Beton Kemer Barajları – rezervuar su yükü kemer etkisiyle yamaçlara 

iletilir.  

a. Sabit Merkezli Kemer Barajlar 

b. Değişken Merkezli Kemer Barajlar 

3. Ağırlık – Kemer Barajlar – su yükü gövdenin ağırlığı ve kemer etkisinin 

birleşimiyle karşılanır. 

4. Payandalı Barajlar 
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B. Dolgu Barajlar 

1. Homojen Gövdeli Barajlar 

2. Zonlu – Dolgu Gövdeli Barajlar 

3. Diyafram – Tipi Gövdeli Barajlar 

 

C. Kaya Dolgu Barajlar 

 

D. Çelik Barajlar 

 

E. Ahşap Barajlar 

  

4.1.1.2. Baraj Gövde Tipi Seçimi 

Baraj gövde tipinin seçiminde, aks yerinin tasarlanan baraj tipine teknik yönden uygun 

olup olmaması birincil faktördür. Aks yerinin birden fazla baraj gövdesinin inşaatına 

uygun olduğu durumlarda proje maliyeti belirleyici unsur olmaktadır. Aşağıda verilecek 

olan taslak, proje maliyetini ve en uygun baraj tipinin seçimini etkileyecek olan 

faktörleri belirtmektedir. (Walters, 1971) 

 

A. Arazi Koşulları: 

1. Jeolojik Faktörler 

 Ağırlık barajlarının inşa edileceği yerlerde sert kayanın; yüzeyde veya yüzeye 

yakın (5-10 m.) olması ve 8 – 10 kgf/cm
2
 taşıma kapasitesine sahip olması 

gerekmektedir. 

 Payandalı Barajlar, taşıma kapasitesi 20 – 30 kgf/cm
2
 olan kayaçlar üzerine 

yapılmalıdır. 

 Kemer tipi barajlar hem temel hem de yamaç kayaları sağlam olan vadiler için 

dizayn edilmelidir. Kalın kemerli barajların kayaçları için gerekli olan 

minimum taşıma kapasitesi 30 kgf/cm
2
 iken, ince kemerli barajlar için bu değer 

50 – 70 kgf/cm
2
’ ye kadar çıkmaktadır. 
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 Kaya Dolgu Barajlar, aşağıda belirtilen koşullarda söz konusu olduğunda, inşa 

edilebilir. 

a. Kararsız veya çok değişken temele sahip vadilerde, 

b. Dolgu için uygun ve yeteli miktarda kayanın yakın civarda olduğu 

yerlerde, 

c. Yakın civarda yeteli miktarda kilin bulunduğu yerlerde. 

2.  Topoğrafik Faktörler 

Walters (1971) vadileri kret uzunluğunun yapı yüksekliğine oranına göre 

sınıflandırmış ve uygun baraj tiplerini belirlemiştir. 

a. Gorge: (C/H) < 3                Baraj Tipi: İnce Kemer 

b. Dar vadiler: (C/H) = 3-6              Baraj Tipi: Ağırlık – Kemer, Ağırlık, Kalın 

Kemer 

c. Geniş vadiler: (C/H) > 6 – 7               Baraj Tipi: Ağırlık, Payandalı, Dolgu, 

Kaya Dolgu 

d. Düz Bölge: Ovalar                 Baraj Tipi: Toprak set 

3. Yapı Malzemesinin Bulunabilirliği 

a. Yeterli miktarda toprak veya agrega dolgu veya beton barajlar için uygundur, 

b. Payandalı barajlar en az miktarda malzemeye ihtiyaç duyar. 

B. Hidrolik Faktörler 

1. Dolusavak İhtiyaçları 

2. Derivasyon İhtiyaçları: taban uzunluğunun fazlalığı nedeniyle dolgu barajlarında 

maliyet artar. 

C. İklimsel Faktörler 

İnce Kemer ve Payandalı barajlar için, don nedeniyle çatlama olacağından, soğuk 

iklimler elverişli değildir. 

D. Trafik Faktörleri  

Kret yolu gerekli olduğu durumlarda İnce Kemer ve Payandalı barajlar maliyet 

açısından uygun değildir. 

E. Sosyal Faktörler 

1. Deprem, bobardıman vb. ani yıkımlarda en yüksek güvenliği Ağırlık Barajları 

sağlamaktadır. 
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2. İş hacmi ve istihdam 

4.1.2. Dolusavak 

Dolusavak, vadinin memba tarafındaki taşkın suyunun barajın gövdesine herhangi 

yapısal bir zarar vermeden mansaba nakledilmesi için dizayn edilen betonarme bir 

yapıdır. Topografik, jeolojik, hidrolojik ve yapısal faktörler (ör: kazı miktarı, olası 

taşkınların şiddeti vb.) göz önünde bulundurularak baraj yerinin sağ ya da sol sahiline 

inşa edilir. 

Yukarıda belirtilen faktörlerin değerlendirme altına alınabilmesi için arazide muhtemel 

dolusavak yerlerinde araştırma sondajları açılmalıdır. Sodajlardan elde edilen veriler 

ışığında, yapılması gereken kazı miktarı ve temel kayacın kesme mukavemeti 

parametreleri belirlenebilir. Barajlarda dolusavak dört ana elemandan meydana 

gelmektedir.  

 

4.1.2.1. YaklaĢım Kanalı 

Suyu savak yapısına iletmek için kullanılır. Bazı yapımlarda dolusavak baraj gövdesi 

üzerindedir ve su ile doğrudan doğruya temastadır. Dolayısıyle yaklaşım kanalına 

ihtiyaç kalmaz. Yaklaşım kanalının projelendirilmesinde dikkat edilmesi gerekli 

hususlar şunlardır:  

 Baraj gölünden kanala giriş : 

Giriş ağzının tertibinde, yük kayıplarının azaltılması ve kanal içinde düzenli bir 

akımın elde edilmesi için dikkatli bir çalışma yapılmalıdır. 

 Yaklaşım kanalı güzergahı: 

Kanal güzergahı barajın konumu ile yakından ilgilidir 

 Yaklaşım kanalındaki akımın maksimum hızı: 

Kanal içinde yük kayıplarını ve oyulmaları önlemek için 4.5-5.0 m/sn 

olmalıdır. 
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4.1.2.2. Kabartma gövdesi : 

Su alma yapısının anahtar mevkiinde bulunur. Kabartma gövdesi değişik organlardan 

kuruludur. Bunlar aşağıda sırası ile tarif edilecektir. 

a. Yan duvarlar :  

Savak bir yaklaşım kanalı içine oturtulmuş ise kanal ile savak arasındaki geçişi 

sağlamak için tertip edilir. Bu duvarlar doğrusal olabileceği gibi eğrisel de inşa 

olunabilir. 

b. Kenar ayaklar : 

Savak bir yaklaşım kanalının içine oturtulmamış ise bu takdirde yan duvarların yerini 

kenar ayaklar alır. 

c. Dolusavak gövdesi : 

Suya hız vererek mansaba aktaran yapıdır. Yaklaşım kanalı içine yerleştirilebileceği gibi 

baraj gövdesi içine de oturtulabilir.  

d. Orta ayaklar : 

Kapaklı dolusavaklar da kapakların yuvalandıkları tesislerdir. Kuvvetler bunlar yardımı 

ile temellere aktarılır. Orta ayakların açıklıkları ve geometrik şekilleri kapak 

geometrisine ve akımın hidrolik özelliklerine bağlıdır. 

d. Servis köprüsü : 

Orta ayaklar üzerine oturtulan bir tabliyeden ibarettir. Burada kaldırma tesisatı bulunur. 

Bazı hallerde servis köprüsünün yanında bir de yol köprüsü bulunur. 
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e. Dolusavak kapakları : 

Bu kapaklar dolusavağın asal bir elemanıdır. Kaldırma tertibatının el ile hareket edeni 

olduğu gibi elektrik kumandalı veya otomatik olanları da vardır. Dolusavaklarda 

kullanılanlar daha ziyade radyal kapaklar, vagon veya kaydırmalı yassı kapaklardır. 

Bağlamalarda daha çeşitli kapaklara gidilmiş ve bunlar uygulama alanı da bulmuştur. 

4.1.2.3. Dolusavak mansap kanalı : 

Savak yardımı ile mansaba geçirilen su, ya doğrudan doğruya akarsu yatağına iade edilir 

veya bir kanal aracılığı ile daha uzaklara götürülür. Dolusavağın baraj gövdesi üzerinde 

olması halinde birinci çözüm kullanılır. Toprak veya kaya dolgu barajlarda ikinci 

çözüme gidilmektedir. 

4.1.2.4. Suyu akarsu yatağına veren yapılar : 

Bunlar ikiye ayrılabilir : 

 Suyu akarsu düzeyine indiren yapılar bilindiği gibi düşü havuzlarıdır. Bunlar da 

çeşitlidir. Bir kısmı düz eşikli bir kısmı ise dişli yapılmaktadır. 

 Suyu akarsu düzeyine sıçratarak indiren yapılar genellikle sıçratma uçları ismi 

altında tanımlanır. Bunlar basit sıçratma uçları, yansıtıcılar ve su napını buran ve 

yayan sıçratma uçları olarak üçe ayrılabilir. 

 

4.1.3. Derivasyon Elemanları 

Derivasyon, baraj inşaat alanının kuru tutulabilmesi için akarsu güzergahının geçici 

olarak değiştirilmesidir. Genellikle batardolar ve derivasyon tünelinden ibaret yapılardır. 

Batardolar baraj gövdesinin küçültülmüşü gibidir. Memba batardosu suyun baraj 

inşaatına girmesini önlediği gibi derivasyon tünelinden çıkan suyun inşaat alanına 

girmesini önler. 
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Derivasyon tüneli, suyu dağın içinde ileten çoğunlukla dairesel bazen de atnalı kesitinde 

yapıdır. Bu yapı açıkta yapılırsa kondüvi denir. 

Derivasyon tüneli inşaatı kapsamında yaşanabilecek temel sorunlar; tünel kazısı 

sırasında perifer kayacın göçme tehlikesi ve tünel giriş - çıkışlarındaki şevlerde meydana 

gelebilecek duraysızlık problemleri olarak özetlenebilir.  

Tünel kazısı sırasındaki göçme tehlikesine karşı uygun bir dizayn yapılabilmesi için en 

kullanışlı kaya kütle sınıflandırmalarından biri Q sınıflamasıdır. Bu sınıflama sistemi 

1974 yılında, Norveç’ te, Barton, Lien ve Lunde tarafından geliştirilmiştir. Q 

sınıflandırmasının ve tünelciliğe uygulanması hakkında genel bilgiler aşağıda 

verilmektedir. 
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Q = Kaya kütlesi niteliği 

RQD = Kaya niteliği 

Jn = Eklem takım sayısı 

Jr = Eklem pürüzlülük değeri 

Ja = Eklem ayrışma değeri 

Jw = Eklem suyu azaltım faktörü 

SRF = Gerilim azaltma faktörü 

 

 

 

4.2. Baraj Aks Yeri AraĢtırmaları 

 

Başarılı bir aks yeri seçimi için en önemli faktörler olarak vadi geometrisi ve temel 

kayaç kalitesi gösterilebilir. Ancak bu iki faktör bir arada değerlendirilerek  doğru bir 

seçim yapılabilir. 

Toğrafyaya bağlı olan vadi geometrisi, yapılacak olan baraj gövdesinin hacmini, 

maliyetini ve çalışma süresini doğrudan etkileyeceği için; aks yeri vadinin mümkün olan 
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en dar yerinde olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Seçilen yer sadece gövde için değil, 

barajı oluşturan tüm tesisler için de uygun olmalıdır. 

Mühendislik jeolojisi araştırmaları kapsamında olan diğer önemli kısım temel kayaçların 

mekanik ve fiziksel karakteristiklerinin belirlenmesidir.  

Yapıların yapılacağı temel malzemesinin doğal özelliklerinin ve bu malzemenin basınç, 

deformasyon, hidrostatik basınç, bozuşma ve oksidasyon gibi yeni koşullara vereceği 

reaksiyonlarının doğru bir biçimde tayin edilmesi; baraj inşaatı ve inşaat sonrasında 

olabilecek doğal durum değişiklikleri karşısında uygun güvenlik katsayılarının 

belirlenmesi için hayati önem taşımaktadır. (Bell, 1980). 

Bu bağlamda, aks yeri tayininde dikkat edilmesi gereken hususları özetleyecek olursak; 

 Baraj aksı vadinin açıldığı bölgeye yakın olmamalıdır. 

 Baraj aksı yamaçların yükselti eğrileri ile mümkün mertebe dik açı teşkil 

etmelidir. 

 Bir kemer barajda, rezervuar yükü kemerlenme etkisi ile büyük miktarda 

yamaçlara aktarıldığı için itkiyi karşılayacak bir kaya kitlesinin bulunması 

gerekir. 

 Baraj aksı membaından mansaba irtibatlı, bertaraf edilmesi zor olan bir yeraltı 

su yolu bulunmalıdır. 

 Gövde, enjeksiyon perdesi veya diğer metodlarla ıslah edilmesi zor ve masraflı 

olabilecek geçirimli bir formasyon üzerine zorunlu olmadıkça 

oturtulmamalıdır. 

 Barajın oturacağı yerdeki zeminlerin oturma, konsolidasyon ve şişme 

özellikleri iyi tespit edilmelidir. 

 Jeolojik açıdan bazı temel kayaçlarda yaşanan en sık sorunlar şu şekilde 

özetlenebilir; 

 Şeyl: Düşük dereceli, sıkışma tipi kil şeylleri birkaç kuruma-ıslanma 

döngüsünden sonra ciddi ayrışma gösterirler. Düşük kaliteli şeyller, yük 

altında konsolidasyon, üzerinden yük alımında şişme, dik yamaçlarda 

kayma, diferansiyel oturma gibi özelliklere sahiptirler. 
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 Kumtaşı: Şeyllerle ardalanmalı olan kumtaşları şev duraylılığı açısından 

ciddi sorun oluştururlar. Ayrıca, kumtaşlarındaki eklemlenme sızıntı 

problemleri doğurur.  

 Karbonat Kayalar: Kalın tabakalı ve bozuşmamış kireçtaşları kaliteli 

temel kayaç grubuna dahil iken, ince tabakalı ve boşluklu kireçtaşları 

oldukça surunludur.   

 Evaporitler: Anhidrit veya Cipsumlardaki erime ciddi bir sorun teşkil 

etmektedir. 

 Volkanik Kayaçlar: Özellikle genç bazaltlar bol çatlaklı olduğundan hayli 

geçirgendirler. Tüfitik malzeme ile ardalanmalı bazaltların bulunduğu 

bölgelerde diferansiyel oturma veya şev duraysızlığı gibi problemler 

oldukça karakteristiktir. Ayrıca, şişme potansiyeli oldukça yüksek olan 

kil minerali montmorillenit tüflerde oldukça yaygındır. 

 Metamorfik Kayaçlar: Metamorfik kayalarda gözlemlenen foliasyon, bu 

tip kayaçları oldukça zayıflatmaktadır. Bunun yanında, masif 

metamorfikler (ör: gınays, kuvarsit) baraj yapımı için oldukça uygun 

sahalar sunabilirler. 

 Gerek dolgu, gerekse beton barajların temeli civarında aktif faylar mevcut 

olmamalıdır. 

 Barajın oturacağı yerde veya civarında gövdeye zarar verebilecek, kaldırılması 

veya ıslah edilmesi ekonomik görülmeyen, önemli heyelanlı sahalar 

olmamalıdır. 

 Aks boyunca alınmış jeolojik kesit kazı sınırını belirleyecektir. Jeolojik kesiti 

mevcut olmayan, sadece topoğrafik duruma göre seçilmiş bir aks yerinde, 

baraj temeli için uygun olmayan, kazılarak alınması gerekli zemin kitlelerine 

rastlanabilir. 

 

Bu amaçlara hizmet etmesi açısından, arazide yapılacak olan başlıca mühendislik 

jeolojisi çalışmaları yeraltı araştırmalarına odaklanmaktadır. Baraj aks yeri yer altı 

araştırmaları; temel kayaçların fiziko-mekanik özellikleri hakkında gerekli bilginin,  

detaylı jeolojik haritaların, ve jeolojik istiflenmeyi, yapıyı, bozuşma zonunun derinliğini, 
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yeraltı su seviyesini gösteren kesitlerin  üretimine yardımcı olacak şekilde 

projelendirilmelidir.    

Araştırma sondajı yeraltı keşifleri için vazgeçilmez bir araçtır. Kuyular kabaca kret 

kodunda iki adet, her iki yamacın ortalarına birer adet ve talvegde bir veya daha çok 

olmak üzere aks boyunca açılır. Her bir kuyu, zeminin üzerine oturacak yapının 

yüksekliğine eşit derinlikte olmalıdır. Baraj yeri kayaçlarının kalitesinin ortaya 

çıkarılmasında RQD değerlerinin bulunması önemli bir yer teşkil etmektedir. Açılan 

sondaj kuyularından alınan örnekler üzerinde zemin sağlamlığını tayin etmek için çeşitli 

laboratuar deneyleri yapılabilir. Ayrıca; kuyuları açımı sırasında yapılan en önemli 

yerinde test olarak Basınçlı Su Testi gösterilebilir. Aks üzerinde açılan kuyulara 2, 4, 6, 

8 ve 10 atmosfer basınçta su gönderilerek suyun ne kadarının geri dönüp ne kadarının 

kaybolduğunu gösteren Lugeon değerleri hesaplanır. (BSI, 1981). 

Aşağıda verilen formül sayesinde kayaların geçirimliliği yaklaşık olarak hesaplanabilir. 
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burada  k : permeabilite 

            Q : enjeksiyon oranı 

            H : testin yapıldığı kesitteki eşdeğer basınç yüksekliği  

            L  : test kesitinin uzunluğu 

            r   : test kesitinin yarıçapı, 

 

 

4.3. Baraj Rezervuar Alanı AraĢtırmaları 

 

Bir barajda suyun tutulacağı yer rezervuar alanıdır. Burada suyun en güvenli şekilde 

tutulması gerekmektedir. Göl alanında meydana gelebilecek bir heyelan suyun hacmini 

azalmasına sebep olacağı gibi heyelan sonrası su hareketi ile baraj gövdesine etkiyen 

yükleri ani değişimine de yol açabilir. Ayrıca; rezervuarı besleyen nehrin sediment 

taşıma kapasitesi tespit edilmelidir. Suyun yan vadilere kaçmasını sağlayan morfoloji ve 

rezervuar alanındaki kayaçların su geçirgenliklerine özen gösterilmelidir. 
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4.4. Doğal Yapı Malzemesi AraĢtırmaları 

Bu çalışma kapsamındaki baraj, dolgu tipi baraj olacağından bu bölüm ayrıntılı bir 

şekilde ele alınacaktır. Dolgu tipi barajların inşaatı sırasında oldukça yüklü miktarlarda 

dolgu malzemesine ihtiyaç duyulduğu için, bu malzemenin mümkün mertebe baraj yeri 

yakınından elde edilmesi şarttır. Barajlarda kullanılan doğal yapı malzeme çeşitleri 

kullanım amacına hizmet edecek olan fiziksel özelliklerine göre; geçirimsiz, yarı 

geçirimli, geçirimli ve kaya dolgu malzemeleri, filtre, beton agregası, riprap olarak 

tanımlanabilir. Barajın yapılacağı bölgedeki yapı malzemelerinin arazide yapılacak 

incelemeler sonucu yerlerinin belirlenmesi, malzeme alanlarının yapı yerine mevcut 

yollardan uzaklıklarının ve yol durumlarının tespiti, kuyu kesitlerinin hazırlanması, 

alanın her kesimini karakterize edecek olan örneklerin alınarak laboratuara nakledilmesi, 

her cins malzeme için gereken deneylerin kalite kontrol laboratuarlarında yaptırılması, 

deney sonuçlarının değerlendirilerek malzeme paftalarının düzenlenmesi, doğal yapı 

malzemesi araştırmaları sırasında yapılması gereken başlıca çalışmalardır.  

Doğal yapı malzeme alanlarının en çok 7 km yarıçaplı çember içerisinde kalan alanda, 

her cins doğal yapı malzemesinin bulunduğu yerler belirlenmeli ve alan sınırları 1/25 

000 veya varsa 1/5 000 ölçekli topoğrafik harita üzerine çizilmelidir. Ancak, uygun 

kalitede malzeme bulunamamışsa, daha uzak yerler incelenmelidir ve bu çalışmalarda 

göl alanına öncelik verilmelidir.  

Potansiyel yapı malzemesi alanı olarak düşünülen yerlerde dikkatli örnekleme 

yapılması, laboratuar sonuçlarının doğal koşulları doğru yansıtabilmesi  açısından 

oldukça önemlidir. Nitelik olarak gözle görülür değişiklik gösteren her bir kuyu ve 

seviyeden örnek alınması esas olmakla birlikte; alanın farklı kesimlerini temsil edecek 

şekilde, yeterli aralıklarla örnek alınmalıdır. Özellikle ince taneli örneklerin ''doğal nem 

içeriğini'' kaybetmemesi için naylon torba veya kavanoz içerisine konulması önerilir. 

Geçirimsiz, yarı geçirimli, geçirimli dolgu ve filtre malzemesi için örnek alınırken 

kuyudan çıkarılan malzeme satıhta biriktirilmeli, kürekle iyice karıştırıldıktan sonra en 

az 50 kg karışık malzeme örnek torbasına konulmalıdır. Örnek alınması sırasında 7 ,5 

cm den iri parçalar varsa bunların yüzde olarak oranı not edilerek alınmamalıdır. (TS 

707). Kaya malzeme sahalarından alınacak örnekler, yüzeydeki döküntülerden değil 

anakaya özelliği gösteren taze kayadan alınması gerekmektedir.
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BÖLÜM 5 

BAYRAMDERE BARAJI MÜHENDĠSLĠK JEOLOJĠSĠ 

ÖZELLĠKLERĠ 

 

5.1 - Baraj Yeri Jeolojisi 

Baraj yerinde andezitik tüfler yer almaktadır. Bu tüflerin özelliklerini saptamak üzere 

araştırma sondajları açılmış araziden toplanan örnekler laboratuara götürülerek 

fizikomekanik özelliklerin saptandığı deneyler yapılmıştır. 

 

5.1.1 - AraĢtırma Sondajları 

Temel araştırmaları için sondaj kuyuları açılmıştır. Baraj yerinin oturacağı andezitik 

tüflerin özelliklerini araştırmak üzere eksen üzerinde 6, derivasyon tüneli üzerinde 2 ve 

dolusavakta da 2 olmak üzere toplam 10 adet sondaj kuyusu açılmıştır.(Tablo 5.1). Bu 

sondajlarda kayaların ve zeminlerin geçirgenliği fiziksel özellikleri , litolojik özellikleri 

ile zemin iyileştirmesi ve su geçirimsizliğini sağlamak amacıyla yapılacak olan perde ve 

kapak enjeksiyonların sınırları ve derinlikleri belirlenmiştir. 

 

 

Tablo 5.1 : Kuyu lokasyonları ve derinlikleri (EK – 6) 

Sondaj No   Yeri   Kot   Derinlik(m) 

SK-l            Sol sahil            139.62                      55 

SK-2                     Sol sahil            121.74                      50 

SK-3                     Sol sahil             88.57                       40 

SK-4                      Talveg               82.05                       40 

SK-5                     Sağ sahil           122.99                       50 

SK-6                     Sağ sahil           133.43                       55 

TSK-l                    Sol sahil            94. 71                       20 

TSK-2                   Sol sahil            99.44                        35 

DSK-l                    Sağ sahil         102.03                        15 

DSK-2                   Sağ sahil           85.67                        15 
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Baraj aks yerinde andezitik tüfler yüzeyde geçirgen olup derinlere doğru geçirgenlikleri 

azalmaktadır. Araştırma kuyuları Ekim-Kasım 1997 tarihinde açılmıştır. Yeraltı suyu 

eğimi her iki sahilde de dereye doğru olup dereyi beslemektedir. (Tablo 5.2) 

 

Tablo 5.2: Yeraltı Suyu Durumu 

Kuyu No  Kuyu Kotu        Yas Seviyesi  Yas Kotu  Yas Sevivesi 

Sk-l       139.62                  16.50                    123.12                 17.65 

Sk-2       121.74                  24.88                      96.86              ölçülemedi 

Sk-3       88.57                    8.53                       80.04                  6.85 

Sk-4        82.05                    3.03                       79.02                  2.20 

Sk-5       122.99                  39.71                      83.28                 31.58 

Sk-6       133.43                  26.46                     106.97                26.80 

Tsk-l       84.71                    9.14                       85.57                  5.70 

Tsk-2       99.44                   23.04                      76.40                 22.60 

Dsk-l      102.03                   5.70                       86.33                 11.75 

Dsk-2      85.67                    9.09                       76.58                  7.25 

 

 

 

 

5.1.2 - Jeolojik KoĢullann Baraj Yerine Etkisi 

Suyun önünü keserek göl alanında su tutulmasını sağlayacak olan baraj üzerine oturduğu 

kayaçlara bağlı olarak çalışacaktır; Bu yüzden de baraj yerinin geçirimliliği ve 

duraylılığı çok önemlidir. 
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5.1.2.1 - Baraj Yerinin Geçirimliliği 

Baraj yerinin geçirimliliğini belirlemek üzere aks yerinde 6 adet sondaj kuyusu 

açılmıştır. Değişik kotlarda, yerlerde ve derinliklerde açılan bu kuyulara 2,4,6,8,10 

atmosfer basınçta su gönderilmiş ve suyun ne kadarının geri dönüp , ne kadarının 

kaybolduğunu gösteren Lugeon değerleri hesaplanmıştır. Basınçlı su deneyleri ile 

geçirimliliğin derinlikle değişimi saptanmıştır. 

 

5.1.2.2 - Baraj Yerindeki Kayaçların Kalitesi (RQD) 

Baraj yeri tüfler üzerindedir.(Foto 4.1,4.2). Sol sahilde açılan Sk-1 no'lu sondaj 

kuyusunda 0.000 -1.00 m. arası yamaç molozu , 1.00 -1.50 m. tamamen ayrışıp killeşmiş 

tüf geçtikten sonra kuyunun sonuna kadar kırıklı çatlaklı andezitik tüfler kesmiştir. Sol 

sahil yamacında açılan Sk-2 no'lu sondaj kuyusunda 0.40 m. Yamaç molozundan sonra 

0.40 -15.00 m. arası RQD %' si 0 olan ayrışmış, çok parçalı tüf kesmiştir. 15 -50.00 m. 

arası az ayrışmış, az parçalı tüf kesmiştir. Sk-3 no'lu sondaj kuyusu 1.00 m. yamaç 

molozundan sonra 1.00-6.00 m. arası çok parçalı az ayrışmış tüf, 6.00 -40.00 m. arası 

RQD % ' si 50 -100 arası sert ayrışmamış olan tüf kesmiştir. Sol sahilde toprak örtüsünü 

kaldırma, ayrışma yüzeylerini temizleme ve ana kayaya ulaşabilmek üzere ortalama 2.00 

m. sıyırma kazısı ve zemine göre değişen 1.50 -2.00 m. derin1iğinde cut-off hendeği 

yapılacaktır . 

Sağ sahilde dolusavağın yanında Sk-6 no'lu sondaj kuyusu açılmıştır. 0.00 -9.00 m. arası 

RQD % ' si 0 -30 arası olan çok parçalı kırıklı tüf, 3.00 -55.00 m. arası RQD % 'si 50 -90 

arası değişen az kırıklı tüf geçmiştir. Sağ sahil yamacında Sk-5 no'lu sondaj kuyusu 

yüzeyden itibaren RQD % 'si 40 -60 olan az kırık1ı tüf kesmiştir. Sağ sahilde tüm gövde 

altında ortalama 2 m. derinliğinde cut-off hendeği açılacaktır. 

Talvegde açılan Sk-4 no'lu sondaj kuyusuna göre yüzeyden itibaren 1.50 -2.00 m. Arası 

alüvyon 2.00 -3.00 m. arası RQD %'si 0 olan tamamen ayrışmış tüf 3.00  12.00 m. arası 

az parçalı RQD %'si 50 -90 arasında değişen tüf, 12 -16.00 m. arası  RQD %' si 0 -30 

arasında değişen tüf, 16.00 -40.00 m. arası RQD %'si 40 -100 arasında değişen az parçalı 

yer yer çok parçalı tüf kesmiştir. Talvegde 1.50 -2.00 m. arası alüvyonun sıyrılmasından 

sonra 2.00 m. eksende cut-off hendeği kazılacaktır. 
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Gövde temelinde bulunan tüfler taşıma kapasitelerini yapılacak olan kapak ve perde 

enjeksiyonlarla arttıracakları için bir problem çıkmayacaktır. Perde enjeksiyon 

derinlikleri açılmış olan kontrol kuyulanndan yapılacak olan kontrollerle enjeksiyon 

sırasında belirlenecektir. 

 

 
 

Foto 5.1 : Baraj yerindeki cut-off kazısı. Sol sahilden sağ sahile doğru bakıldığında sağ 

sahilin çok sarp olduğu ve sıyırmanın ancak palyeler halinde yapılabildiği 

görülmektedir. 
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Foto 5.2 : Sol sahildeki sıyırma ve tüm baraj aksı boyunca açılmış olan cut-off 

hendeğinin görünümü iki resimde de barajın üzerine oturacağı andezitik tüfler çok 

belirgin olarak görülmektedir. 

 

 

Kapak enjeksiyonlar ise 5 m derinliğinde (sıyırma ve cut-off hendeğinden sonra ) 4 sıra 

halinde yapılacaktır. 

 

5.2 - Diğer Yapıların Mühendislik Jeolojisi 

 

5.2.1 - Dolusavak 

Dolusavak baraj yerinin sağ sahilinde bulunmaktadır. Topoğrafik şartlar ve kazı 

miktarının az olmasından dolayı dolusavak sağ sahilde uygun görülmüştür. Dolusavak 

eşik kotu 130.20 m. olup doğal topoğrafyaya göre 12 -15.00 m. arası kazı yapılacaktır. 

Dolusavak eşik alanında 0.50 -1.00 m. kalınlığında yamaç molozu bulunmaktadır. 

Dolusavak parçalı da olsa dayanma gücü yüksek tüfler üzerine oturmaktadır. Kapak ve 

perde enjeksiyonun dolusavağın sağ sahiline doğru 9 m. daha uzatılarak yapılacağı ve 

buna bağlı olarak kayaların daha da konsolide olacağından dolayı oturma problemi 
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olmayacaktır. Dolusavak ekseni boyunca 2 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Fakat eksenin 

kaydırılmasıyla sondaj yerleri dolusavağın sol sahilinde kalmıştır. 

Dsk-l no'lu kuyuda 0.30 m. yamaç molozundan sonra 0.30 -4.50 m. arası iyice ayrışmış 

killeşmiş tüf, 4.50 -7.00 m. arası çok parçalı RQD %' si 30 -76 arasında değişen tüf 

kesmiştir. Dsk-2 no'lu kuyu enerji kıncı havuzun sol sahilinde kalmıştır. 0.00 -5.00 m. 

arası ayrışmış killeşmiş tüf, 5.00 -15.00 arası parçalı RQD % ' si 20-85 arasında olan tüf 

kesmiştir. Havuzun dereye yakın olan yerlerinde iri çakıllı, killi kum teras geçiti 

bulunmaktadır. Deşarj kanalında ortalama 10 m, havuzda 20 m. 'lik kazı yapılacağından 

dolayı beton taze tüfler üzerine gelecektIr.Dolusavak nihai kazı kotuna beton dökülürken 

inilecektir. Dolusavak sahillerindeki şevlerin hava temasını keserek ayrışmasını 

engellemek için shotcrete atılması ve blon çakılması düşünülmektedir. Doğal arazi 

dolusavak kazı başlangıç kotu 145.00' dir. Dolusavak Foto 5.3 'de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 
 

Foto 5.3 : Dolusavak kazısı ve üzerine oturacağı kayaçlar 
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5.2.2 - Derivasyon Tüneli 

Tünel ekseninde 2 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Bunlardan biri Tsk-2 biri de TSk-2' dir. 

Tsk-2 kuyu boyunca çok parçalı RQD %'si ortalama 30 -35 olan tüf kesmiştir. İlk 1.50 

m. çok fazla ayrışmış ve parçalanmıştır. Tünel içerisinde andezit birimler içinde yer yer 

ince damlamalar görülmüştür. Ancak bu damlamalar tünel içerisinde jeolojik bir olaya 

sebep olacak nitelikte değildir. Tünelin açılmış ve kazılacak kısımları Terzaghi 

Sınıflaması'na göre 4. sınıf kayaç tanımına uymaktadır.(D.S.İ.) Tünel içerisinde giriş 

tarafında killerin su alıp şişmesi ve göçük yapabilmesinden dolayı uygun görülen yerlere 

güvenlik açısından iksa yapılması, tel kafes geçirilerek shotcerete atılması uygun 

görülmüştür. 

Derivasyon tüneli giriş ve çıkış portalları foto 5.4 , 5.5 de gösterilmiştir. 

 

5.2.2.1 -Kaya Sınıflaması 

Tünel tamamen andezitik tüflerin içinden geçecektir. Tünelin girişi su tablasının 

üzerinde çıkışı ise su tablasının altındadır. Kaya kütlesi niteliği Q sınıflaması ile 

belirlenmiştir. 

Q = RQD/Jn .Jr/Ja .Jw/SRF 

Q = Kaya kütlesi niteliği 

RQD = Kaya niteliği 

Jn = Eklem takım sayısı 

Jr = Eklem pürüzlülük değeri 

Ja = Eklem ayrışma değeri 

Jw = Eklem suyu azaltım faktörü 

SRF = Gerilim azaltma faktörü 

 

RQD = 30             Fena - çok fena 

Jn = 6                    İki çatlak sistemi ve gelişi güzel çatlaklar 

Jr = 2                    Düz dalgalı 

Ja = 4                   Yumuşamayan veya düşük sürtünmeli kil minera kaplamalı 

Jw = 0,66             Orta derecede su gelişi 

SRF = 5               Kil veya kimyasal olarak parçalanmış kaya kapsayan tek zayıflık zonu 
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Q = 30/6 .2/4 .0,66/5 = 0,33 ( çok zayıf) 

 

Destek katagorisinin belirlenmesi içi tünel eşdeğer boyutunun belirlenmesi 

gerekmektedir . 

Eşdeğer Boyut (De) = Tünel açıklığı veya yüksekliği (B-H) / Kazı Destek Oranı (ESR) 

   

ESR= 1.6               Tünel Kazı Çapı = 4,5                   De = 4,5 / 1.6 = 2,8 

 

5.2.2.2 - Tünel Ayna ġevleri 

Tünel girişi ve çıkışı, altere olmuş çok parçalı tüfte olduğundan şev eğimleri kazı 

sırasında 2/1 -1/1 (düşey/yatay) arasında alımnıştır. Kaya, su ve hava etkisiyle ayrışacağı 

için şevler tel kafes ve shotcrete ile kaplanıp bulon çakılmıştır. Ayrıca şev üstlerinde ve 

palye diplerinde kafa hendekleri açılıp, gelebilecek su ortamından uzaklaştırılmaya 

çalışılmıştır. (Foto 5.4 , 5.5) 

  

 
 

Foto 5.4 : Derivasyon tüneli su alma yapısının görünümü. Baraj su tutmaya başladığı 

andan itibaren kare şeklindeki giriş kapanacak ve su yukarıda görülen huni şeklindeki 

yapıdan alınacaktır. 
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Foto 5.5 : At nalı şeklindeki tunnel çıkışı ve kullanılan enjeksiyon aletleri 

 

 

5.3 - Baraj Rezervuar Alanı AraĢtırması 

Bir barajda suyun tutulacağı yer rezervuar alanıdır. Burada suyun en güvenli şekilde 

tutulması gerekmektedir. Suyun hacmini azaltıcı yönde rol oynayan aşırı çökel, toprak 

kayması, siltasyon, heyelan ve buna benzer olaylarla, suyun yan vadilere kaçmasını 

sağlayan morfoloji ve rezervuar alanındaki kayaçların su geçirgenliklerine özen 

gösterilmelidir. 

 

5.3.1 - Jeolojik KoĢulların Göl Alanına Etkisi 

Yukarıda bahsedilen durumların göl alanına ne şekilde etki edeceğini incelemek için 

araştırma yapılmıştır. Göl alanının geçirimliliği ve göl alanının duraylılığı olarak iki 

farklı koldan ele alabiliriz. 
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5.3.1.1 - Göl Alanının Geçirimliliği 

Göl alanı andezitlerden meydana gelmektedir. Eksene yakın yerlerde tüfler 

gözlenmektedir. Topoğrafyanın yan1ara doğru dikleşmesinden dolayı ve Bayramdere' 

den düşük kotta herhangi başka bir dere bulunmamasından dolayı göl alanı geçirimlilik 

sorunu çıkarmayacaktır. 

 

5.3.1.2 - Göl Alanının Duraylılığı 

Göl alanındaki andezitler ve andezitik tüflerde kütle hareketleri ve duraylılık yönünden 

bir sorun bulunmamaktadır. Bazı kesimlerde gözlenen 2-3 m. kalınlığındaki yamaç 

molozları da tehlikeli sayılacak hareket ve tehlikeli heyelan yapabilecek miktarda 

olmadığından, göl alanında duraylılık sorunu beklenmemektedir. 

 

5.4 - Doğal Yapı Gereçleri AraĢtırması 

Yapılan doğal yapı gereci çalışmasında göl alanı içerisinde 2 adet geçirimsiz (C ve D), 1 

adet kaya ocağı, mansab tarafında 1 adet geçirimsiz (B) ve 2 adet geçirimli (A-E) gereç 

alanı saptanmıştır. (EK – 5) 

.
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BÖLÜM 6 

 

BAYRAMDERE BARAJI                                                                  

DOĞAL YAPI GEREÇLERĠ ETÜDÜ 

Bayramdere Barajı dolgusunda kullanılacak olan doğal yapı malzemeleri fiziko – 

mekanik özelliklerinin tayini için İ.T.Ü Maden Fakültesi Kaya Mekaniği Labaratuarı ile 

İnşaat Fakültesi Zemin Mekaniği Labaratuarına getirilmiştir. 

Bayramdere Barajı’nda merkezden dışarıya doğru:  

      Kil 

      Filtre kum 

      Filtre çakıl 

      Kaya ufağı 

      İnce-orta-iri kaya 

olmak üzere zonlu dolgu yapılacaktır. (EK – 6) 

Doğal yapı malzemesi etüdü için yapılması gereken deneyleri malzeme türüne göre 

sıralayacak olursak; 

 

1- Geçirimsiz malzeme deneyleri (Kil) 

 

a- Özgül ağırlık 

 

b- Standart proktor 

 

c- Atterberg limitleri 

 

d- Elek ve hidrometrik analiz 

 

e- Doğal su içeriği 

 

f- Permeabilite 
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2- Geçirimli, Yarı geçirimli, Filtre malzeme deneyleri (Filtre kum, Filtre çakıl, 

kaya ufağı) 

 

a- Özgül ağırlık 

 

b- Geçirimlilik 

 

c- Modifiye proktor deneyi 

 

d- Tuvenan örneğin elek analizi 

 

 

3- Kaya malzeme deneyleri 

   

a- Basınç dayanımı 

 

b- Los Angeles aşınma kaybı 

 

c- Na2SO4  don kaybı 

 

      d-   Birim hacim ağırlık, su emme, görünür porozite  

 

      e-   Özgül ağırlık  

 

      f-   Petrografik analiz 
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6.1- Geçirimsiz Malzeme Deneyleri: 

Baraj dolgusunun merkezinde bulunan ve geçirimsizliği sağlayan kil malzemesi 

üzerinde yapılan deneyler. 

 

Foto 6.1: Kil gereç alanı içerisinden bir görüntü 

6.1.1- Özgül Ağırlık: 

Labaratuarda piknometre metoduyla tayin edilir. Araziden getirilen kil numunesi 

öğütülüp 200 no’ lu elekte elenir. Elekten geçen malzeme etüvde 105
o
C’ de 24 saat 

kurutlduktan sonra 3 gram numune ağırlığı belli olan piknometreye konulur. Daha sonra 

içinde 3 gram numune bulunan piknometreye taşana kadar su ilave edilir. Ayrıca aynı 

piknometrenin numunesiz olarak içi tamamen su doldurularak ağırlığı saptanır. Bu 

ölçümlerden elde edilen sonuçlar özgül ağırlık hesaplamasında kullanılır. 

                                            
   

pspnsppn

ppn

0
GGGG

GG
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Gp = piknometrenin ağırlığı 

Gps = piknometre + su 

Gpn = piknometre + numune 

Gpns = piknometre + numune + su 
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Geçirimsiz gereç alanından alınan numune üzerinde özgül ağırlık tayini için yapılan 

ölçümler ve elde edilen sonuçlar Tablo 6.1 de özetlenmiştir. 

  

         Tablo 6.1: Laboratuvarda elde edilen özgül ağırlık değerleri. 

 
Gp                     

(gr) 
Gps                      

(gr) 
Gpn                  

(gr) 
Gpns                       

(gr) 
do  

(g/cm
3
) 

Numune 
1 

30,87 80,79 33,87 82,55 2,42 

Numune 
2 

30,87 80,79 33,87 82,54 2,40 

Numune 
3 

30,87 80,79 33,87 82,55 2,42 

  Ortalama Özgül Ağırlık : 2,42 

 

Elde edilen özgül ağırlık değeri DSİ’ nin 2,5 gr/cm
3
 olan limit değerinin biraz altında 

kalmaktadır.  

 

6.1.2- Standart Proktor: 

Genel olarak bu deneyle, geçirimsiz malzemenin. baraj dolgusunda başarılı bir şekilde 

sıkıştırılması (sıkışma yüzdesi %90-%100) amaçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle arazide 

(dolguda) yapılacak olan sıkıştırmanın,1aboratuvarda test edilmesidir. 

Kompaksiyon (sıkıştırma) zemin danelerinin birbirine yakınlaştırılması ve hava 

boşluklarının azaltılması sonucu daha sıkı bir yerleşime sahip olmalarını sağlayan 

mekanik işlemlere verilen isim olarak tanımlanır. Danelerin birbirine göre hareket 

edebilme yetenekleri; uygulanan yüklerin şiddeti (kompaksiyon enerjisi) yanında, 

zeminin su içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Zemin içindeki su içeriğinin iki 

değişik etkisi söz konusudur. Zemin içindeki su miktarı, zeminin suya doygunluk 

derecesinin, danelerin birbirine yaklaşmasına engel olacak derecede yüksek olmasına 

yol açacak mertebede ise, kompaksiyonun sağlanması güçleşecektir. Zeminin su 

muhtevası yükseldikçe, boşluklardaki havanın bir kısmı hapsedilmekte ve dışarı çıkma 

olanağı bulamamaktadır. Bunun sonucu olarak sıkışan bu hava hacimlerinde, basınç 

artışları meydana gelmekte ve kompaksiyon zorlaşmaktadır. Zeminin tamamen suya 

doygun olması durumunda ise, kompaksiyon mümkün değildir. Zemin içerisinde yeterli 

suyun (yüksek su içeriği) bulunması halinde, daneler arasındaki sürtünme azalmakta 

(yağlama etkisi) aynı zamanda kapiler gerilmeler de azalmakta ve daneler arası 
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elektriksel itki kuvvetleri ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan zemin içerisinde, yeterli su 

bulunmadığı zaman ise (düşük su içeriklerinde) daneler arası sürtünme ve kapiler 

gerilmeler artmakta, elektriksel kuvvetlerin net etkisi ise çekim kuvvetlerine 

dönüşmektedir. Görüldüğü gibi zemin içerisindeki su miktarının kompaksiyon 

üzerindeki iki etkisi birbiri ile çelişmektedir. Yani su miktarı arttıkça danelerin birbirine 

göre hareketi kolaylaşmakta, buna karşılık birbirine yaklaşması zorlaşmaktadır. Buna 

göre, her iki etkinin bir arada düşünülmesi ile en iyi sıkışmanın ancak zemin içendeki 

yeterli su miktarının (ne çok az ne çok fazla) olması durumunda sağlanabileceği 

sonucuna varılmaktadır. Zeminin en iyi ve en kolay sıkışabileceği bu su içeriğine 

optimum su içeriği, optimum su içeriğindeki zeminin birim hacim ağırlığına ise 

maksimum kuru birim hacim ağırlığı adı verilmektedir. Laboratuar sıkıştırma deneyinde, 

belirli boyutlardaki bir kap içerisindeki, su içeriği belli bir zemine, yine belirli bir 

sıkıştırma enerjisi uygulanır ve sonra zeminin birim hacim ağırlığı belirlenir. Bu işlem 

değişik su içeriklerinde zeminin birim ağırlığı ve su içeriği oranı arasında belirli bir ilişki 

elde edilinceye dek birkaç kez yinelenir. Standart proktor deneyinde zemin; üç tabaka 

halinde, üzerine 2.5 kg ağırlığında bir tokmağın her tabakaya 30.5 cm yükseklikten 25'er 

kere düşürülmesi ile sıkıştırılmaktadır. Bu deneyde uygulanan kompaksiyon enerjisi 590 

kJ/m
3
 tür. Standart bir kalıp (11.7 cm yükseklik ve 10.15 cm çapında. 944 cm

3
 

hacminde) içerisinde sıkıştırılmış zeminden alınan örnekle; zeminin su içeriği ve kuru 

birim hacim ağırlığı saptanabilmektedir. Laboratuarda yapılan sıkıştırma deneyleri 

bozulmuş örnek üzerinde yapılmakta olup, deney 4 no’lu elekten geçen malzeme ile 

gerçekleştirilmektedir. 

 

içerigisu

agirligihacimbirimyaş

w1

yγ

k
γ




  

 

Deney her keresinde azar azar su ilave edilerek, hazırlanan örneklerle 5-6 kez 

tekrarlanarak. zeminin su içeriği ile sıkıştırılmış yoğunluğu arasındaki ilişki deneysel 

olarak saptanmış olur ve sonuçlar grafik şeklinde gösterilerek; malzeme alanından alınan 

geçirimsiz örneğin optimum su içeriği ile maksimum kuru birim hacim ağırlığı tespit 

edilir. 
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ġekil 6.1: Maksimum kuru birim hacim ağırlık – su muhtevası grafiği 

 

Eğer sıkıştırma deneyi uygulanan zeminin özgül ağırlığı biliniyorsa, herhangi bir 

sıkıştırma durumu için zeminin boşluk oranı (e), porozite (n) ve doygunluk yüzdesi (s) 

aşağıdaki formüllerle bulunabilir. 

e

wsγsderecesidoygunluk,
e1

e
nporozite,

k
γ

sγeoranıBosluk





  

γs =özgül ağırlık 

γk = kuru birim hacim ağırlık 

w = su içeriği 

Dolgu sırasında sıkıştırılacak malzemenin maksimum kuru birim hacim ağırlığı γkmax = 

1.65 gr/cm
3
 den büyük, optimum su içeriği ise Wopt= %15-20 olmalıdır. 

Bayramdere barajı geçirimsiz gereç alanından alınan numune üzerinde yapılan satandart 

proktor deneyinin sonuçları Tablo 6.2 ve Şekil 6.2 de verilmiştir. 

 

 

Wopt 
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Tablo 6.2: Geçirimsiz gereç için laboratuvarda yapılan standart proktor deneyi çizelgesi. 

                                  

  Ġ.T.Ü. ZEMĠN MEKANĠĞĠ LABORATUVARI               

  KOMPAKSĠYON DENEYĠ   

                   

  Numunenin geldiği yer  : Bayramdere Barajı            

  Numunenin alındığı kuyu No.   :            

  
Numuneyi ihtiva eden kap-torba 
No. :            

                  

  Numune Boyu: 12 cm               

  Kalıp Çapı: 10,2 cm               

  Kalıp Hacmi: 942 cm
3
               

  Tabaka Sayısı: 3               

  Tokmak Ağırlığı: 2,5 kg               

  Düşüş yüksekliği: 30,5 cm               

  Vuruş adedi: 25               

                   

   Deney No. 1 2 3 4 5 6   

  A Islak Num. + Kap   3870 3960 4090 4100 4010 3990   

  B Kalıp   2180 2180 2180 2180 2180 2180   

  C Islak Num. (A - B) 1690 1780 1910 1920 1830 1810   

  D Birim Hacim Ağırlık 
(C / 942 

cm
3
) 1,79 1,89 2,03 2,04 1,94 1,92   

  E Kap No.   19 2 76 10 17 82 50 41 83 71 62 74   

  F Islak Num. + Dara   118,7 111,4 104,9 97,7 88,8 94,3 106,4 87,0 101,3 92,1 116,6 113,6   

  G Kuru Num. + Dara   108,6 102,0 93,7 86,8 77,6 81,6 89,9 74,0 82,7 77,6 94,0 91,6   

  H Su Miktarı (F - G) 10,1 9,4 11,2 10,9 11,2 12,7 16,5 13,0 18,6 14,5 22,6 22,0   

  I Dara   23,5 20,7 23,7 21,9 25,5 22,7 24,9 24,8 21,2 24,5 25,1 24,5   

  İ Kuru Numune (G - I) 85,1 81,3 70,0 64,9 52,1 58,9 65,0 49,2 61,5 53,1 68,9 67,1   

  J Su Muhtevası ( H / İ ) 0,12 0,12 0,16 0,17 0,21 0,22 0,25 0,26 0,3 0,27 0,33 0,33   

  K Ortalama Su Muh.   0,12 0,165 0,215 0,255 0,285 0,33   

  L Kuru Birim Hacim Ağırlık D / (1+K) 1,60 1,62 1,67 1,63 1,51 1,44   

                                  



 58 

 

ġekil 6.2: Optimum su içeriği, Max. Kuru birim hacim ağ. grafiği.     

 

Grafikten anlaşılacağı üzere, maksimum kuru birim hacim ağırlığı γkmax = 1.67 gr/cm
3
 ve 

optimum su içeriği ise Wopt= %19 civarındadır. Bu değerler yukarıda belirtilen 

standartlarla uyum göstermektedir. 

 

 

Foto 6.2 : Maksimum kuru birim hacim ağırlık için optimum su muhtevasının 

uygulanışı 
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6.1.3- Atterberg Limitleri: 

Atterberg limitleri zeminin değişik durumlardaki su  içeriğini gösterir.Likit Limit 

zeminin viskoz bir sıvıdan, plastik bir kıvama dönüştüğü, Plastik Limit plastik bir 

malzemenin yarı plastik bir malzemeye dönüştüğü, Büzülme Limiti ise zeminin yarı 

plastik bir malzemeden katı bir malzemeye dönüştüğü su içeriğidir. 

Zeminlerin sahip olabilecekleri dört fiziksel durumu aşağıda gösterilmiştir.  

 

 

   

 

  

  

  

   

 

Aşağıdaki grafik ise zeminlerde su muhtevası-hacim değişimi davranışı ve kıvam 

limitlerinin tanımlanmasını göstermektedir. 
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ġekil 6.3: Madde fazlarının su muhtevasına karşılık hacim değişimi ile ilişkisi 

sıvı 

zemin-su karışımı 

 

A
rt
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 s

u
 i

çe
ri

ğ
i 

 

Likit durum 

 

Kuru zemin 

 

Plastik durum 

 

Yarı katı durum 

 

Katı durum 

 

Likit limit WL 

 

Plastik limit WP 

 

Rötre limit WR 

 

Ws Wp WL 

Katı 

Yarı 

Plastik 

Plastik 

Viskoz 

Sıvı 
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Plastisite İndisi (PI): Likit ve plastik limitlerdeki su içerikleri arasındaki fark o zeminin 

plastisite mertebesini belirtir ve plastisite indisi (PI) olarak isimlendirilir.  

 

PI = LL -PL 

-Plastisite derecesinin plastisite indisine göre belirlenmesi şöyledir: 

 

PI %                  Plastisite derecesi               Kuru dayanımı 

0-5                       plastik değil                         çok düşük 

5-15                     az plastik                             düşük 

15-40                   plastik                                  orta 

>40                      çok plastik                           yüksek 

 

Atterberg limitleri esas olarak ince taneli zeminlerin değişik su içeriklerindeki 

mukavemetlerinin de bir göstergesidir. Zeminin doğal su içeriğinin kıvam limitleri ile 

karşılaştırılması bize zeminin mukavemeti hakkında bir fikir vermektedir. Bu 

karşılaştırmayı yaparken de bazı boyutsuz katsayıların kullanılması yararlı olmaktadır. 

Bunlar arasında yaygın olarak kullanılan iki tanesi; 

 

PI

W
L
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P
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L
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W
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Bu katsayıların değerleri ile zeminin kıvamı arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir: 

Zemin kıvamı                          IL                            IC 

Viskoz sıvı                             IL>1                       IC<0 

Plastik                                    0<IL<1                   0<IC<1 

Katı                                        IL<0                       IC>1 

 

Genel olarak, zeminin plastisitesi arttıkça sıkışma ve şişme potansiyeli artmakta, 

permeabilitesi azalmakta; bu özellikteki malzeme sahalarında kazı ve dolgu işlemleri 
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sırasında ise zorluklarla karşılaşılmaktadır. Kullanılacak gerecin Plastisite İndisi 14 -20; 

Likid limiti ise % 40-50 olmalıdır. 

Deneyin yapılışı: 

Likit limit:  Likit limit belirlenmesinde en yaygın olarak kullanılan metod Casagrande 

metodudur. Araziden alınan numune 200 nolu elekten elenir. Değişik su muhtevalarında 

casagrande aletine, tekniğine uygun olarak doldurulan kil üzerinde yarık kapanana kadar 

olan vuruş sayıları ve su muhtevaları kaydedilir. Bu değerlere bağlı olarak çizilen grafik 

üzerinde 25 vuruşa karşılık gelen değer numunenin likit limiti olarak kabul edilir. 

Plastik Limit: 200 nolu elekten geçen yaklaşık 20 g numune homojen bir duruma gelene 

ve küçük bir top biçmini alabilecek kadar plastik olana kadar, cam plaka üzerinde, 

damıtık su ile iyice karıştırılıp yoğrulur. Yoğrulan bu numune yaklaşık iki eşit parçaya 

ayrılır. Bu parçalardan biri daha sonra denenmek üzere paslanmaz hava geçirmez bir kap 

içerisine konur. Diğer parça silindirik bir makarna şeklini alana değin, cam plaka ile el 

ayası arasında yuvarlanır. Numunenin çapı 3 mm . ye düştüğü anda çatlama ve kopma 

belirmemişse zemin tekrar topak haline yoğrulur. Çapın tam 3 mm. ye indiği anda 

çatlama ve kopma gözlemlenir ise numune derhal su muhtevasının ölçümü için gerekli 

işlemlere tabi tutulur. Elde edilen su muhtevası numunenin plastik limit değerini verir.    

Likit limit için laboratuvarda elde edilen ölçümler ve sonuçlar Tablo 6.3 ve Şekil 6.4’ de 

görülmektedir.  

 

                     Tablo 6.3: Likit limit belirlenmesinde kullanılan su muhtevası 

                                    ve buna karşılık gelen darbe sayısı. 

Numune 
Doygun 
Ağ.   (gr) 

Kuru Ağ.       
(gr) 

Su 
Muhtevası   

(%) 

Darbe 
Sayısı 

1 7,9 4,84 63 53 

2 7,74 4,65 66 23 

3 8,16 4,65 75 6 
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              ġekil 6.4: Su muhtevası, Darbe sayısı grafiği 

 

Yukarıdaki garfikte 25 darbe sayısına karşılık gelen su muhtevası, yani likit limit, 

yaklaşık olarak %65’ tir.  

Üç ayrı numune için plastik limit değerleri Tablo 6.4’ de sunulmuştur. Deney 

sonuçlarına göre numunenin ortalama plastik limiti 15 olarak belirlenmiştir. 

 

                             Tablo 6.4: Üç numunenin plastik limit değerleri 

Numune 
Doygun 
Ağ.   (gr) 

Kuru Ağ.       
(gr) 

Su 
Muhtevası   

(%) 

1 2,07 1,81 14 

2 2,22 1,96 13 

3 2,32 1,97 18 

 Ort. Plastik Limit: 15 

 

Elde edilen likit ve plastik limit verilerine göre numunenin Plastisite İndisi; 

 

PI = LL –PL = 65 – 15 = 50’ dir. 

 

6.1.4- Elek ve Hidrometrik Analiz: 

Elek ve hidrometrik analizin amacı, malzeme alanından alınan örnekteki, her cins dane 

boyutunun, hangi oranda olduğunun saptanmasıdır. İri daneli zeminler, doğrudan eleme 

yöntemi ile, ince daneli zeminler (200 no’lu elekten geçen) hidrometre yöntemi ile 
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saptanır. Elek analizinde; örnekte 4 no’lu elek boyutundan küçük malzeme egemen ise 

tek elek yöntemi kullanılır. 

Tek elek yöntemi: İnce malzeme oranı, örneğin 200 no’lu elekte temiz su ile 

yıkanmasıyla saptanır. Daha sonra elek üzerinde kalan malzeme, en büyük açıklıklı elek 

en üstte ve en küçük açıklıklı elek en altta olacak biçiminde sıralanmış elek takımından 

geçirilerek elenir .Sonuçta her elekte kalan yüzde ile toplam kalan ve geçen yüzdeler 

bulunur ve dane dağılımı eğrisi, yarı logaritmik abaklara çizilir. 

Çift elek yöntemi: Örnek, 4 no’lu elekten elenerek ikiye ayrılır. 4 no’lu elekten 

geçen ve elek üzerinde kalan malzeme, ayrı ayrı elekle çözümleme yöntemi uygulanarak 

hesaplar yapılır ve tüm malzemeye göre, dane dağılım eğrisi çizilir. 

Hidrometrik analiz: 4 no’lu elekten geçen malzeme, 200 no’lu elekten elenir, 

geçen malzeme süspansiyon haline getirilerek, daneciklerin çökelme hızlarından, 200 

no’lu elek çapından daha küçük boyuttaki danelerin dağılımı tespit edilir. Böylelikle kil 

ve silt sınırları da saptanmış olur. 

Geçirimsiz malzemenin Atterberg limitleri, elek analizi, hidrometrik analiz gibi indeks 

özellikleri, sınıflandırma için gerekli bütün bilgileri sağlar. Bu bilgilerin sistematik 

olarak değerlendirilmesi bütün sınıflandırma sistemlerinin temelini oluşturur. Dünyada 

en yaygın zemin sınıflamasının kullanıldığı sistem Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma 

(USC) sistemidir. 

Bir malzemenin iyi yada kötü derecelenmiş olduğunu saptamak için dane 

dağılımı eğrisinin eğimini ve biçimini açıklayan katsayılar: 

Uniformluk Katsayısı          
10

60

D

D
 Cu           

Eğrilik katsayısı           
6010

2

30

D

D
  Cc 

Dx
                                                                                  

Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma sistemine göre malzemeye verilen semboller 

aşağıdaki gibidir; 
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% 30 dan az kum varsa  : GW veya GP 

% 30-50 kum varsa        : GW-SW veya GP-SP 

% 30 dan az çakıl varsa : SW veya SP 

% 30-50 çakıl varsa       : SW-GW veya SP-GP 

 

GP-GM    veya    GW-GM 

GP-GC     veya    GW-GC 

SP-SM     veya     SW-SM 

SP-SC      veya     SW-SC 

   

İnce malzeme % 12 -30 arasında ise                 GM     GC     SM    SC 

 

GM-ML    veya     GM-MH 

GC-CL      veya     GC-CH . 

SM-MI      veya     SM-MH 

SC-CL      veya     SC-CH 

 

İnce malzeme % 50 den fazla ise                      ML       MH     CL    CH 

 

 

 

İnce malzeme % 5 den az ise 

İnce malzeme % 5 -12 arasında ise 

 

İnce malzeme % 30 -50 arasında ise 
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olarak hesaplanmıştır. Elek analizi sonucu, zemindeki ortalama tane boyutunun 0,02 

mm., efektif dane çapının 0,0002 mm. olduğu ve numunenin yaklaşık olarak %10 çakıl, 

%32 kum, % 23 silt ve %35 kilden oluştuğu söylenebilir. Buna göre numune, ML, MH, 

CL veya CH sembollerinden biri ile temsil edilebilir. Daha kesin bir karar verebilmek 

için atterberg limitlerinden elde edilen PI’ e karşı LL grafiğine başvurulabilir (Şekil 6.5). 

Grafikte görünen kırmızı alan geçirimsiz malzemenin yaklaşık likit limit ve plastisite 

indisini temsil etmektedir. Buna göre geçirimsiz gereç alanından alınan numunenin 

zemin sınıfı CH olarak kabul edilebilir. 
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ġekil 6.6: Plastisite indisinin – Likit limite göre grafiği 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

6.1.5- Doğal Su Ġçeriği (w): 

Malzemenin su içeriğini bulmak için bu deney uygulanır. Genellikle standart metod 

olarak belirtilen etüvde kurutma metodu kullanılır.  

Deneyin yapılışı: Yerinden alınan malzeme doğal su içeriğini kaybetmeden temiz bir 

kap içine kunulur. Malzeme tartılır ve ağırlığı kaydedilir (W1). 105
o
C sıcaklık altında  

değişmez kütleye kadar (yaklaşık 24 saat) bekletilen malzeme etüvden çıkarılır ve 

soğumak üzere desikatöre konulur. Desikatör, malzemenin ortam sıcaklığına inerken 

bünyesine su almaması için kullanılan özel bir cam kaptır. Desikatörden çıkarılan 

malzeme kabıyla beraber tartılır (W2). Tartımlar 0,01 gr. Hassasiyetindeki tartılarla 

yapılmalıdır. Malzeme içerisinden boşaltılarak kap iyice temizlenir ve ağırlığı alınır 

(W3). Sonuç olarak numunenin doğal su içeriği aşağıdaki formül ile bulunur. 

 

32

21

WW

WW
w




   

 

Bayramdere barajı geçirimsiz gereç alanından alınan numune üzerinde yapılan doğal su 

içeriği deneyinin ölçümleri ve sonucu Tablo 6.5’te verilmiştir. 

 

                   Tablo 6.5: Geçirimsiz gereç doğal su içeriği hesabı. 

Doğal 
Ağırlığı                 
W1 , (gr) 

Kuru 
Ağırlığı             
W2 , (gr) 

Kap Ağırlığı  
W3 , (gr) 

Doğal Su 
Ġçeriği            
w, (%) 

1500,1 1243,1 250 26 

 

 

6.1.6- Permeabilite: 

Permeabilite katsayısının tayini için geçirimsiz zeminlerde daha çok düşen seviyeli 

permeabilite deneyi yapılmaktadır. Çünkü bu tip zeminlerde kısa süre içinde 

ölçülebilecek miktarda su sızmaz. Kum-çakıl gibi geçirimli malzemelerde ise, sabit 

seviyeli permeabilite deneyinden yararlanılır. Geçirimsiz gerecin permeabilitesi 10
-7

 ve 

daha düşük olmalıdır. 

Permeabilite katsayısı tayin edilecek örnek bir kalıp içerisine yerleştirilip alt ve üstüne 

geçirimli (poroz) taş konulur. Molt, cam boruya bağlanarak örnek yüzeyinden su 
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çıkıncaya kadar beklenir. Cam tüp içindeki su seviyesi belirlenerek, örnek içinden suyun 

geçmesi için beklenir. Zemin üzerine yerleştirilen a kesitindeki ince boruda su seviyeleri 

t1 zamanında h1, ve t2 zamanında h2 olarak ölçüldükten sonra, permeabilite katsayısı şu 

formülle bulunur: 

 

      

 

 

1

0

h

h
ln

(t)A

Lxa
K   

a: küçük boru alanı (1,76 cm
2
) 

A: poroz taşın alanı (28,26 cm
2
) 

t: h0’ dan h1’ e kadar geçen zaman 

L: numune boyu (4,5 cm)         

                                    

                              ġekil 6.7: Geçirimsiz malzemede permeabilite deneyi düzeneği 

 

Geçirimsiz gereç alanından alınan numune üzerinde permeabilite deneyi uygulanmış ve 

elde edilen sonuçlar Tablo 6.6’ nde sunulmuştur. 

 

                                                 Tablo 6.6: Permeabilite ölçümleri 

 Zaman Seviye 

t0 14:55 100 

t1 15:25 66 

t2 15:55 42 

t3 16:25 26 

t4 16:55 16 

 

5

1

0 1013,7
16

100
ln

(7200)28,26

4,5x1,76

h

h
ln

(t)A

Lxa
K  x  
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Elde edilen ölçümlere göre geçirimsiz gerecin permeabilitesi 7,13 x 10
-5

 cm /s olarak 

bulunmuştur. 

                                                                                 

 

 

 

Foto 6.3  : Kilde permeabilite deneyinin yapılışı 
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6.2- Geçirimli, Yarı geçirimli, Filtre malzeme deneyleri (Filtre kum, Filtre çakıl, 

kaya ufağı): 

 

Kil çekirdekten sonra sızan suyu drene eden ve kil malzemenin akmamasını sağlayan 

filtre kum, filtre çakıl ve kaya ufağında yapılan deneylerdir. 

 

  

 

Foto 6.4  : Tuvenan malzemenin ve filtre malzemenin alındığı ocak 

 

Baraj dolgusunun geçirimsiz malzemeden sonra (merkezden dışa doğru)  bulunan ve 

filtreleme sağlayan filtre kum, filtre çakıl ve kaya ufağı malzemesi üzerinde yapılan 

deneylerdir. Genellikle, özgül ağırlık, permeabilite, modifiye proktor ve tüvenan örneğin 

elek analizi deneyleri uygulanmaktadır. 

 

6.2.1- Özgül Ağırlık: 

Bu deneyde piknometre yerine ölçülü kap kullanılmaktadır. Araziden getirilen numune 

öğütülüp açıklığı 2,5 mm olan elekte elenir. Elekten geçen malzeme etüvde 105
o
C’ de 

24 saat kurutlduktan sonra 50 gram numune ağırlığı belli olan ölçülü kaba konulur. Daha 

sonra içinde 50 gram numune bulunan kaba numune yüzeyine kadar su konur. Ayrıca 

aynı kap numunesiz olarak içi tamamen su dolu iken tartılır. Bu ölçümlerden elde edilen 

sonuçlar özgül ağırlık hesaplamasında kullanılır. 
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Gp = kap ağırlığı 

Gps = kap + su 

Gpn = kap + numune 

Gpns = kap + numune + su 

Geçirimli ve yarı geçirimli gereç alanından alınan numune üzerinde özgül ağırlık tayini 

için yapılan ölçümlere bağlı hesaplama ve sonuç aşağıdaki gibidir. 

 

       
66,2

60,9943,11460,4926,38

60,9460,99

GGGG

GG
d

pspnsppn

ppn

0 








  

  

Elde edilen özgül ağırlık değeri DSİ’ nin 2,5 gr/cm
3
 olan alt limit değerinin üzerinde 

olduğu için kabul edilebilir niteliktedir. 

 

6.2.2- Permeabilite: 

Geçirimli zeminlerde daha çok sabit seviyeli permeabilite deneyinden 

yararlanılmaktadır. Deney düzeninde zemin örneğindeki hidrolik yük deney süresince 

sabit tutularak, belirli bir zaman süresi içinde (t) zeminden geçen su miktarı (Q) 

ölçülmektedir. Geçirimli gerecin permeabilitesi 10
-4

 ‘ ten büyük olmalıdır. 

Zemin örneğinin kesit alanı A ise, Darcy kanunundan; 

 Q= A .v .t = A .k .i .t  ve hidrolik eğim ∆h/L olduğundan, 

ġekil 6.8:  Geçirgen malzemede 

Permeabilite deneyi düzeneği 

 

 

permeabilite katsayısı ;        

K = 
Axi

Q
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Q :  Debi 

A :  Poroz taşın alanı  

i   : Hidrolik eğim       

Deney sırasında ince borudaki su seviyesi sabit kalacak şekilde yukarıdan su ilave edilir. 

Alttaki 500 cm
3
’ lük kap doluncaya kadar geçen zaman kaydedilir. Değerler formülde 

yerine konulduğunda; 

/sncm1,85
270

500
Q 3  

 

  22 cm28,26π3A                              sncm
xAxi

Q
k /01,0

26,2814,6

85,1
  

 

14,6
7

43h
i 




L
 

Elde edilen değer DSİ’ nin 10
-4

 olan alt limit değerinin üzerinde olduğu için kabul 

edilebilir niteliktedir. 

  

 

Foto 6.5  : Labaratuarda tuvenan malzeme üzerinde permeabilite deneyinin yapılışı 

 



 73 

6.2.3- Tuvenan Örneğin Elek Analizi: 

 

Araziden alınan geçirimli gereç numunesi üzerinde yapılan elek analizi değerleri ve dane 

boyu dağılım grafiği Tablo 6.7 ve Şekil 6.9’ da verilmiştir.  

 

Tablo 6.7: Geçirimli malzeme numunesinin elek analizi değerleri. 

Toplam Numune Ağ.: 3128,27 gr   

        

Elek 
Açıklığı                  
(mm) 

Kalan 
Kütle                   
(gr) 

Toplam 
Kalan Kütle           

(gr) 

Toplam Kalan                       
Kütle Yüzdesi                        

(%) 

Toplam Geçen 
Kütle Yüzdesi   

(%) 

31,5 253,32 253,32 8,10 91,90 

16 465,74 719,06 22,99 77,01 

4 759,58 1478,64 47,27 52,73 

2 474,98 1953,62 62,45 37,55 

0,425 971,18 2924,8 93,50 6,50 

0,074 189,55 3114,35 99,56 0,44 

 

Şekil 6.9’ daki grafik üzerinden okunan değerler doğrultusunda; 

 

Uniformluk Katsayısı          9,10
0,55

6

D

D
 Cu  

10

60          

Eğrilik katsayısı                   68,0
655,0

5,1

D

D
  Cc 

2

6010

2

30 
xDx

                                                                                 

 

olarak hesaplanmıştır. Elek analizi sonucu, zemindeki ortalama tane boyutunun 3,5 

mm., efektif dane çapının 0,55 mm. Olduğu ve numunenin yaklaşık olarak %63 çakıl 

ile %37 kumdan oluştuğu söylenebilir. Buna göre numune, GW-SW veya GP-SP 

sembollerinden biri ile temsil edilmektedir. 
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ġekil 6.9: Geçirimli malzemeyi temsil eden numunenin tane boyu dağılım grafiği
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6.3- Kaya Malzeme Deneyleri 

 

Gövde ve batardo yapılarında en dış zonda kullanılan ve filtre malzemenin akmasına 

engel olan kaya dolgusunda yapılan deneylerdir. 

 

 
 

Foto 6.6  : Batardo yapısında kullanılan kaya malzeme (andezit) 

 

 
 

Foto 6.7  : Ocakta patlatmayla alınan kaya malzeme 
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6.3.1- Basınç Dayanımı 

Basınç dayanımı malzemenin ne kadar yüke dayanabileceğini ifade eder. Birimi, 

kgf/cm
2
 dir. Temsil edici örnekten, yaklaşık 2,5 cm yarıçapında ve 10 cm yüksekliğinde 

silindir şeklinde hazırlanmış en az 5 örnek üzerinde deney yapılır. Deney tabakalanmaya 

dikey ve tabakalanmaya paralel olarak, 180-200 ton kapasiteli hidrolik pres kullanılarak 

yapılmaktadır. 

a- ) Kaya örneğin tabii haldeki basınç mukavemeti : Hazırlanmış silindirik 

örnekler, oda sıcaklığında 48 saat bekletildikten sonra deneye tabii tutulur . 

b-) Kaya örneğin kuru haldeki basınç mukavemeti : Silindirik örnekler, 105°C de 

24 saat kurutulduktan sonra deneye tabii tutulur. 

c- ) Kaya örneğin yaş haldeki basınç mukavemeti : Silindirik örnekler 20°C de su 

içinde en az 48 saat bekletilip, doygun hale getirildikten sonra deneye tabii tutulur. 

Hazırlanan silindirik örnekler, presin tablaları arasına yerleştirildikten sonra kırılıncaya 

kadar yük tatbik edilir. Yük, saniyede yaklaşık 10-12 kgf/cm
2
 olacak şekilde yavaş 

yavaş, sürekli ve üniform olarak arttırılarak uygulanır ve pres göstergesinden tatbik 

edilen en büyük yük okunur (P). 

 Basınç mukavemeti;  F =   
A

P
    kgf / cm

2
 

Kaya örneklerinin don sonrası basınç dayanımları da test edilmelidir. Baraj dolgularında 

kullanılacak olan kayanın basınç dayanımı 500 kgf / cm
2
 ‘ den büyük olmalıdır. Kaya 

malzeme üzerinde yapılan 5’ er adet doğal ve don sonrası basınç dayanımı deneyleri 

Tablo 6.8 ve Tablo 6.9’ da sunulmuştur. Ayrıca kayanın çekme dayanımı deneylerinin 

sonuçları da Tablo 6.10’ da verilmiştir. Bu verilere dayanarak kaya malzemenin 

ortalama çekme dayanımı 118,7 kgf/cm
2
 , basınç dayanımı 364 kgf/cm

2
 ve don sonu 

basınç dayanımı 379 kgf/cm
2
 olarak bulunmuştur. Değerler DSİ standartlarının altında 

kalmaktadır. 
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       Tablo 6.8: Kaya malzeme için yapılan basınç dayanımı denyleri. 

L: 10,58 R: 5,4 L: 10,62 R: 5,4 L: 10,58 R: 5,4 L: 10,55 R: 5,4 L: 10,57 R: 5,4

P     
(kgf)

ΔL   
(mm)

      
(kgf/cm

2
)


P     

(kgf)

ΔL   
(mm)

      
(kgf/cm

2
)


P     

(kgf)

ΔL   
(mm)

      
(kgf/cm

2
)


P     

(kgf)

ΔL   
(mm)

      
(kgf/cm

2
)


P     

(kgf)

ΔL   
(mm)

      
(kgf/cm

2
)



500 0,00 21,8 0,0000 500 0,00 21,8 0,0000 500 0,00 21,8 0,0000 500 0,00 21,8 0,0000 500 0 21,8 0,0000

1000 0,01 43,7 0,0001 1000 0,02 43,7 0,0002 1000 0,01 43,7 0,0001 1000 0,01 43,7 0,0001 1000 0,03 43,7 0,0003

1500 0,03 65,5 0,0003 1500 0,04 65,5 0,0004 1500 0,04 65,5 0,0004 1500 0,02 65,5 0,0002 1500 0,06 65,5 0,0006

2000 0,05 87,3 0,0005 2000 0,06 87,3 0,0006 2000 0,06 87,3 0,0006 2000 0,04 87,3 0,0004 2000 0,09 87,3 0,0009

2500 0,08 109,2 0,0008 2500 0,09 109,2 0,0008 2500 0,09 109,2 0,0009 2500 0,06 109,2 0,0006 2500 0,13 109,2 0,0012

3000 0,11 131,0 0,0010 3000 0,12 131,0 0,0011 3000 0,13 131,0 0,0012 3000 0,09 131,0 0,0009 3000 0,16 131,0 0,0015

3500 0,14 152,8 0,0013 3500 0,15 152,8 0,0014 3500 0,17 152,8 0,0016 3500 0,11 152,8 0,0010 3500 0,19 152,8 0,0018

4000 0,19 174,7 0,0018 4000 0,18 174,7 0,0017 4000 0,21 174,7 0,0020 4000 0,13 174,7 0,0012 4000 0,23 174,7 0,0022

4500 0,22 196,5 0,0021 4500 0,21 196,5 0,0020 4500 0,23 196,5 0,0022 4500 0,16 196,5 0,0015 4500 0,27 196,5 0,0026

5000 0,25 218,3 0,0024 5000 0,25 218,3 0,0024 5000 0,27 218,3 0,0026 5000 0,18 218,3 0,0017 5000 0,31 218,3 0,0029

5500 0,27 240,2 0,0026 5500 0,28 240,2 0,0026 5500 0,30 240,2 0,0028 5500 0,20 240,2 0,0019 5500 0,33 240,2 0,0031

6000 0,30 262,0 0,0028 6000 0,30 262,0 0,0028 6000 0,33 262,0 0,0031 6000 0,22 262,0 0,0021 6000 0,45 262,0 0,0043

6500 0,33 283,8 0,0031 6500 0,33 283,8 0,0031 6500 0,37 283,8 0,0035 6500 0,25 283,8 0,0024 6700 0,53 292,6 0,0050

7000 0,36 305,7 0,0034 7000 0,36 305,7 0,0034 7000 0,40 305,7 0,0038 7000 0,27 305,7 0,0026

7500 0,44 327,5 0,0042 7500 0,43 327,5 0,0040 7500 0,43 327,5 0,0041 7500 0,29 327,5 0,0027

8000 0,48 349,3 0,0045 8000 0,47 349,3 0,0044 8000 0,50 349,3 0,0047 8000 0,31 349,3 0,0029

8700 0,55 379,9 0,0052 8500 0,58 371,2 0,0055 8500 0,34 371,2 0,0032

8800 0,64 384,3 0,0060 9000 0,40 393,0 0,0038

9500 0,43 414,8 0,0041

Deney # 3 Deney # 4 Deney # 5

Basınç Dayanımı Deneyleri

A : 22,9 cm
2

A : 22,9 cm
2

A : 22,9 cm
2

A : 22,9 cm
2

A : 22,9 cm
2

Deney # 1 Deney # 2

Deney 1

0

100

200

300

400

500

0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005



 

Deney 2

0

100

200

300

400

500

0,000 0,002 0,004 0,006



 

Deney 3

0

100

200

300

400

500

0,000 0,002 0,004 0,006



 

Deney 4

0

100

200

300

400

500

0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005



 

Deney 5

0

100

200

300

400

500

0,000 0,002 0,004 0,006
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  Tablo 6.9: Kaya malzeme için yapılan don sonrası basınç dayanımı deneyleri.  

 

L: 10,65 R: 5,4 L: 10,65 R: 5,4 L: 10,7 R: 5,4 L: 10,71 R: 5,4 L: 10,7 R: 5,4

P     
(kgf)

ΔL   
(mm)

      
(kgf/cm

2
)


P     

(kgf)

ΔL   
(mm)

      
(kgf/cm

2
)


P     

(kgf)

ΔL   
(mm)

      
(kgf/cm

2
)


P     

(kgf)

ΔL   
(mm)

      
(kgf/cm

2
)


P     

(kgf)

ΔL   
(mm)

      
(kgf/cm

2
)



500 0,08 21,8 0,0008 500 0,01 21,8 0,0001 500 0,01 21,8 0,0001 500 0,00 21,8 0,0000 500 0 21,8 0,0000

1000 0,15 43,7 0,0014 1000 0,04 43,7 0,0004 1000 0,02 43,7 0,0002 1000 0,02 43,7 0,0002 1000 0,01 43,7 0,0001

1500 0,20 65,5 0,0019 1500 0,07 65,5 0,0007 1500 0,05 65,5 0,0005 1500 0,04 65,5 0,0004 1500 0,03 65,5 0,0003

2000 0,26 87,3 0,0024 2000 0,10 87,3 0,0009 2000 0,09 87,3 0,0008 2000 0,10 87,3 0,0009 2000 0,06 87,3 0,0006

2500 0,30 109,2 0,0028 3000 0,16 131,0 0,0015 2500 0,11 109,2 0,0010 2500 0,12 109,2 0,0011 2500 0,09 109,2 0,0008

3000 0,35 131,0 0,0033 3500 0,19 152,8 0,0018 3000 0,15 131,0 0,0014 3000 0,15 131,0 0,0014 3000 0,13 131,0 0,0012

3500 0,40 152,8 0,0038 4000 0,22 174,7 0,0021 3500 0,18 152,8 0,0017 3500 0,19 152,8 0,0018 3500 0,17 152,8 0,0016

4000 0,44 174,7 0,0041 4500 0,25 196,5 0,0023 4000 0,21 174,7 0,0020 4000 0,22 174,7 0,0021 4000 0,19 174,7 0,0018

4500 0,47 196,5 0,0044 5000 0,28 218,3 0,0026 4500 0,24 196,5 0,0022 4500 0,25 196,5 0,0023 4500 0,22 196,5 0,0021

5000 0,50 218,3 0,0047 6000 0,33 262,0 0,0031 5000 0,28 218,3 0,0026 5000 0,29 218,3 0,0027 5000 0,25 218,3 0,0023

5500 0,53 240,2 0,0050 6500 0,36 283,8 0,0034 5500 0,30 240,2 0,0028 5500 0,32 240,2 0,0030 5500 0,29 240,2 0,0027

6000 0,56 262,0 0,0053 7500 0,42 327,5 0,0039 6000 0,33 262,0 0,0031 6000 0,35 262,0 0,0033 6000 0,31 262,0 0,0029

6500 0,59 283,8 0,0055 8000 0,44 349,3 0,0041 6500 0,35 283,8 0,0033 6500 0,38 283,8 0,0035 6500 0,34 283,8 0,0032

7000 0,62 305,7 0,0058 9000 0,48 393,0 0,0045 7000 0,38 305,7 0,0036 7000 0,41 305,7 0,0038 7000 0,38 305,7 0,0036

7500 0,64 327,5 0,0060 9500 0,51 414,8 0,0048 7500 0,41 327,5 0,0038 7500 0,44 327,5 0,0041 7500 0,42 327,5 0,0039

7650 0,66 334,1 0,0062 10000 0,54 436,7 0,0051 8000 0,45 349,3 0,0042 7940 0,49 346,7 0,0046 8000 0,45 349,3 0,0042

10500 0,56 458,5 0,0053 8500 0,47 371,2 0,0044

11000 0,58 480,3 0,0054 8700 0,51 379,9 0,0048

11100 0,59 484,7 0,0055

A : 22,9 cm
2

Deney # 1 Deney # 2

A : 22,9 cm
2

A : 22,9 cm
2

A : 22,9 cm
2

A : 22,9 cm
2

Deney # 3 Deney # 4 Deney # 5

Don Sonrası Basınç Dayanımı Deneyleri

Deney 1

0

100

200

300

400

500

0,000 0,002 0,004 0,006 0,008



 

Deney 2

0

100

200

300

400

500

0,000 0,002 0,004 0,006



 

Deney 3

0

100

200

300

400

500

0,000 0,002 0,004 0,006



 

Deney 4

0

100

200

300

400

500

0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005



 

Deney 5

0

100

200

300

400

500

0,000 0,002 0,004 0,006
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                    Tablo 6.10: Kayanın çekme dayanımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 6.8  : Kayada tek eksenli basınç dayanımı deneyi 

 

 

 

 
Boy, L     

(cm) 
Çap, R     

(cm) 
Alan, A       

(cm
2
) 

Yük, P    

(kg) 
       

(kgf/cm
2
) 

Numune 
1 

6,5 5,4 22,9 2400 102,8 

Numune 
2 

6,7 5,4 22,9 3000 128,5 

Numune 
3 

7,2 5,4 22,9 3250 139,2 

Numune 
4 

6,78 5,4 22,9 1400 60,0 

Numune 
5 

6,18 5,4 22,9 3800 162,8 

   Ortalama : 118,7 
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Foto6.9  : Tek eksenli basınç deneyi sonrası kırılan numuneler 

 

 

6.3.2- Los Angeles AĢınma Kaybı: 

 

 

Deney, malzemenin darbeli aşınmaya karşı direncinin tayini için yapılır. Kaya 

gereçler için kayıp en fazla 100 devirde % 10, 500 devirde % 40 olmalıdır. 

Aletin iç çapı 71 cm boyu 51 cm. dir. İçerisinde 4,76 cm çaplı 390-445 gr ağırlıkta 

çelik bileşimli küreler mevcuttur. ( 12 adet). Yeterli ağırlıktaki örnek, çekiçle 

kırılarak aşağıda listede belirtilen eleklerden geçirilerek toplam 5 kg örnek hazırlanır. 

 

Elek No 

38,100 - 25,400 mm        1250 gr 

25,400 - 19,100 mm        1250 gr 

19,100 - 12,700 mm        1250 gr 

12,700 - 9,520   mm        1250 gr 

 

Los Angeles aşınma aleti içerisinde çelik kürelerle birlikte 5 kg.lık örnek(elekten 

geçirilmiş) önce 100 devirde çalıştırılır ve sonra aletten çıkarılarak 12 nolu (1,680 

mm.) elekten elenerek, 12 nolu elek üzerinde kalan kısım tartılır(B). Daha sonra elek 

üzerinde kalan ve elekten geçen kısım yine aynı alette 400 devir daha yaptırılır. 
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Sonuçta toplam 500 devirde aletten çıkarılan örnek, 12 nolu (1,680 mm) elekten 

elenir. Elek üzerinde kalan kısım tartılır(C). 

 

100 devir sonunda kayıp :   
A

BA 
 x 100 (%) 

500 devir sonunda kayıp :   
A

CA 
 x 100 (%) 

A : Örnek ağırlığı (gr) 

B : 100 devir sonunda 12 no'lu (1,680 mm) elek üzerinde kalan kısmın ağırlığı (gr) 

C : 500 devir sonunda 12 no'lu (1,680 mm) elek üzerinde kalan kısmın ağırlığı (gr) 

 

Laboratuvar deneyleri sonucu Bayramdere barajı kaya gereç alanından alınan 

numunenin aşınma kaybı, 100 devir sonunda %5, 500 devir sonunda %19,5 ve 1000 

devir sonunda %35,7 olarak hesaplanmıştır. Değerler kabul edilebilir niteliktedir. 

 

Foto 6.10  : Las angeles aşınma kaybı düzeneği 
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6.3.3- Na2SO4 Don Kaybı: 

 

Bu deney, tabii don deneyinin çabuklaştırılmış şeklidir. Deneyde Na2S04 veya 

MgSO4 çözeltileri kullanılmakta olup, çözeltilerin kaya örneğinin boşluklarında 

kristalleşmesi sonucunda meydana gelen hacim genleşmesi sebebiyle yapılan 

parçalayıcı tesir, don olayının yapacağı tesire denk kabul edilir. Beş devrelik Na2S04 

deneyi 50 devrelik tabii don deneyine karşılık gelmektedir. Kaya gereçler için 

sodyum sülfat don kaybı maksimum % 10 olmalıdır. 

Deneyin yapılışı : Çekiç yardımıyla yeteri kadar kırılan örnek, 105°C'de etüvde 

kurutulup, derince bir kap içerisine konur ve örneği tamamen örtecek şekilde üzerine 

Na2S04 çözeltisi ilave edilir. 16-18 saat çözelti içerisinde bekletilen örnek 105°C' de 

kurutulur.  4 saatte tamamlanan kurutma işleminden sonra, tekrar sülfat çözeltisine 

ilave edilir ve bu işlem beş defa tekrarlanır. Beşinci devrenin sonunda etüvden 

çıkarılan örnek, soğuduktan sonra su içerisinde 16-18 saat bekletilir. Sonra sülfattan 

tamamen temizleninceye kadar bol su ile yıkanır. Örnekler yine en son etüvde 105°C' 

de kurutulur ve her seri kendi küçük delikli eleğiyle, yani 3/4'' (19,100 mm), 

3/8''(9,520 mm) ve 4 nolu (4,76 mm) eleklerden elenerek, elekler üzerinde kalan 

kısımlar tartılır (B). Bu eleklerden geçen kısımlar don kaybı olarak kabul edilir. 

 

Don kaybı =  
A

BA 
 x 1 00 

 

A : Örneğin önceki kuru ağırlığı (gr) 

B : Na2SO4 sonucu eleklerden geçen toplam ağırlık (gr) 

 

Araziden alınan numune üzerinde yapılan don kaybı deneyi sırasında yapılan 

ölçümler Tablo 6.11’ de sunulmuştur. 
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Tablo 6.11: Na2SO4 Don Kaybı deneyi sonuçları  

Elek 
Açıklığı   
(mm) 

Deney 
Öncesi    

(A) 

Deney 
Sonrası    

(B) 

kd          
(A-B)/A   

40 - 20 2021,55 1904,85 0,06 

20 - 10 501,89 377,34 0,25 

10 - 0,5 103,92 81,18 0,22 

 

kdt = 0,5x0,06 + 0,3x0,25 + 0,2x0,22 = 14,90 % 

Elde edilen bu değer, yüzde 10 olan limitin üzerinde kalmaktadır. Fakat baraj 

alanındaki iklim koşulları göz önüne alındığında % 14,90 olan don kaybı kabul 

edilebilir niteliktedir. 

 

6.3.4- Birim hacim ağırlık, su emme, görünür porozite:  

 

Su emme ve görünür porozite deneyleri ayrı ayrı yapılabildiği gibi, aynı örnek 

üzerinde de, bu deneylerin yapılması mümkündür. Su emme, kurutulmuş kaya 

örneğinin, absorbe edebildiği su miktarıdır (ağırlıkça % olarak). Görünür porozite ise 

kurutulmuş taşın, absorbe ettiği su miktarına karşılık gelen boşluk miktarıdır 

(hacimce % olarak). 

Deney en az 3 adet örnek üzerinde yapılmaktadır. Örnek, kenarları 5- 7 cm arasında 

olan küp, silindir şeklindedir ve her birinin ağırlığı 350 gr dan az olmamalıdır. 

Deneyden önce kesilmiş örnekler, sert bir fırça ile fırçalanarak, damıtık su ile yıkanıp 

temizlendikten sonra, etüvde değişmez ağırlığa kadar 105°C de kurutulur. Oda 

sıcaklığında tartılır (A). Kurutulmuş örnekler, içinde damıtık su bulunan kap 

içerisinde önce yarısı daldırıldıktan sonra bir saat bekletilip, tümü su içerisine 

daldırılıp (üzeri 2 cm kalınlığında su ile örtülecek şekilde) en az 48 saat değişmez 

ağırlığa gelinceye kadar bekletilir. Su içerisinde doygun hale gelen örnekler sudan 

çıkarılır ve Arşimet terazisinde su içinde tartılır (B). Daha sonra örnek üzerindeki su 

kurulanarak havada tartılır (C). Örneklerin önce yarısının, bir saat sonra tamamının 

suya daldırılmasının sebebi, taşın kapilerite dolayısıyla emebileceği suyu kolayca 

emmesi ve hava boşluklarının hapsolunmamasını sağlamaktır. 
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Kuru birim hacim ağırlık;  γk =  
BC

A


            (gr/cm3) 

 

Yaş birim hacim ağırlık;  γd =  
BC

C


            (gr/cm3) 

 

Su emme;  S =  
A

AC 
 x 100        (ağırlıkça %) 

 

Görünür porozite;   P =  
BC

AC




 x 1 00 (hacimce % ) 

 

Sonuçta deney yapılan üç örneğin ortalaması alınır. Kaya gereçler için maksimum su 

emme yüzdesi % 1.8 olmalıdır. 

Bayramdere barajı kaya gereci için yapılan laboratuvar deneylerinden elde edilen 

veriler ve sonuçlar Tablo 6.12’ de sunulmuştur. 

 

Tablo 6.12: Birim hacim ağırlık, su emme ve görünür porosite deney sonuçları. 

 Wd        
(gr) 

V           

(cm
3
) 

Wk          
(gr) 

gd        
(gr/cm

3
) 

gk        

(gr/cm
3
) 

S            

(%) 
n                        

(%) 

Numune 
1 

571,00 223,80 554,38 2,55 2,48 3 7 

Numune 
2 

462,98 181,21 447,98 2,55 2,47 3 8 

Numune 
3 

452,29 175,75 440,23 2,57 2,50 3 7 

Numune 
4 

454,38 177,92 443,39 2,55 2,49 3 6 

   Ortalama: 2,56 2,49 3,00 7,00 

 

Tablo 6.12’ de görüldüğü üzere su emme oranı %3 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 

limitin üzerindedir.  

 

6.3.5- Özgül Ağırlık: 

 

Kaya dolgu gereçlerin özgül ağırlık deneyinin uygulanışı geçirimsiz malzeme (kil) 

için olan ile aynıdır. Bu yüzden deneyin yapılışı burada tekrarlanmamıştır. Kaya 

gerecin özgül ağırlığı 2,65 gr/cm
3
’ ten yüksek olmalıdır. Tablo 6.13’ den de 
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görüldüğü üzere 2,67 gr/cm
3
 olarak hesaplanan özgül ağırlık değeri standarda 

uygundur.  

 

Tablo 6.13: Kaya dolgu gereci için özgül ağırlık deney verileri. 

 
Gp                     

(gr) 
Gps                      

(gr) 
Gpn                  

(gr) 
Gpns                       

(gr) 
do  

(g/cm
3
) 

Numune 
1 

30,85 80,8 33,85 82,68 2,68 

Numune 
2 

30,85 80,8 33,85 82,68 2,68 

Numune 
3 

30,85 80,8 33,85 82,67 2,65 

  Ortalama Özgül Ağırlık : 2,67 

 

 

6.3.6- Petrografik analiz: 

 

İnce kesitte, porfirik doku gösteren kayacın içindeki plajıyoklas, hornblend, kuvars 

ve biyotitlerin kısmen öz şekilli fenokristaller halinde bulunduğu görülmektedir. 

Kayaç içinde en fazla oranda bulunan plajıyoklasların çoğunlukla andezit olduğu, 

serisit ve kaoline ayrıştığı izlenmektedir. İkizlenme gösteren plajıyoklasların 

bazılarında zonlanma gözlenmiştir. Hornblend ve biyotitler ayrışmalarına rağmen öz 

şekillerini korumuşlardır. Özellikle hornblendde dilinimler belirgin olarak 

izlenmektedir. Hornblend ve biyotitlerin bulunduğu kesimlerde ayrışmalar nedeniyle 

opaklaşmalar gelişmiştir.  

Kuvars mineralleri dalgalı yanıp sönmeleri ile tanınırlar. Bazılarının kenarlarının 

korrode olduğu gözlenmiştir. Matrik sözü edilen minerallerin daha ince tanelerinden 

oluşmuştur. Ayrışma olayları izlenir. 

Kayaç, mineralojik bileşiminden hareketle kuvarslı andezit olarak isimlendirilebilir. 
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BÖLÜM 7 

 

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

Baraj dolgusunda kullanılacak geçirimsiz malzemenin doğal su muhtevası 

maksimum kuru birim hacim ağırlıktaki su muhtevasına çok yakın olduğu için 

herhangi bir işleme tabi tutulmasına gerek yoktur. Ancak, geçirimsiz malzemenin 

bazı özellikleri kullanım limitlerinin altında olduğundan yeni malzeme ocakları 

araştırılmalı ya da sahip olduğu değerler iyice değerlendirilip ekonomik ve teknik 

açıdan en uygun çözüm bulunmalıdır. 

 

Geçirimsiz gerecin su muhtevası maksimum kuru birim hacim ağırlıktaki su 

muhtevasına çok yakın olduğundan ocaktan alındığı gibi direk olarak dolguda 

kullanılabilecektir 

 

Geçirimli malzeme özellikleri kullanım limitlerinin üzerinde değerlere sahip 

olduğundan hiçbir sorun çıkmadan dolguda kullanılabilecektir. Fakat dere yatağından 

alındığından dolayı malzemenin kullanılmadan once yıkanması gerekecektir. 

 

Kaya malzeme tek eksenli basınç ve don kaybı değerleri bakımından biraz düşük 

çıksa da, bölgede don yapan günlerin çok nadir olduğu  ve ocak içlerine doğru 

malzemenin daha dayanıklı çıkması beklendiğinden malzeme kabul edilebilinir 

niteliktedir. 

 

Kaya malzeme ocaktan galeri ile patlatma yapılarak alınacaktır. 

 

Geçirimli gereç 1500-5000 m’den, geçirimsiz gereç 400-2400 m’den kaya gereci de 

200 m'den taşınacaktır. Kirli olan gereç iki kere yıkanıp öyle kullanılacaktır. 

 

Bölgede yazları kurak, kışlan yağışlı bir iklimin olması nedeniyle baraj göl alanı kış 

aylarındaki yağışlar sayesinde dolacaktır. 
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Bölgede don yapan gün sayısının az olması nedeniyle göl alanı mevsim normalleri 

altında donmayacaktır. 

 

Barajın tamamlanmasıyla bölgede ihtiyaç duyulan içme ve sulama suyu büyük 

ölçüde karşılanmış olacak. 

 

Barajı besleyen su kaynakları barajın verimli çalışmasını destekleyecek 

miktarlardadır. 

 

Göl alanındaki sediment durumu barajın verimini düşürecek miktarda değildir. 

 

Göl alanı içerisindeki kayaçlar geçirimlilik açısından sorun çıkarmayacaktır. 

 

Baraj yeri 1. Dereceden deprem bölgesinde olduğundan hesaplar deprem 

yönetmeliğinin gerekleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 

Bayramdere Barajı her iki sahilde tüfler üzerine oturacaktır. Talvegde 1.50 m 

kalınlığında alüvyon bulunmaktadır. 

 

Açılan sondajlardaki su seviyelerine göre yeraltısuyu alüvyonu beslemektedir. 
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 1 / 25 000) 
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EK - 5 (Dolgu Gereci Yer Bulduru Haritası, 1 / 25 000) 

EK - 6 (Bayramdere Barajı Gövde Enkesiti, 1 / 500) 
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