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GEN LET LM K NC  BASKININ ÖNSÖZÜ: 

“Mühendisler için Jeoloji Bilgileri” kitabının 249 sayfadan olu an birinci 
baskısı, 2007 yılı Mayıs ayında Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın 
Merkezi tarafından 1000 adet olarak basılmı  ve tamamı 2007-2009 yılları 
arasında tükenmi tir. Kitabın birinci basımında yer alan konularda 29 Mart 
2011 tarihinde vefât eden rahmetli Prof. Dr. Erkan GÖKA AN’ın de erli 
katkıları olmu tur. 

Geni letilmi  ikinci baskı için, kitabın tümü, birinci yazar tarafından dört 
yıl süren yo un bir çalı ma sonunda tekrar gözden geçirilerek yeniden 
incelenmi , revize edilmi  ve yayıma hazır hale getirilmi tir. Bu süreçte, kitapta 
yer alan bazı konular yeniden ve detaylandırılarak yazılmı , ayrıca örnek 
uygulama ve yorumlarla mühendislik konularını da içeren güncel yeni bölüm 
ve konular eklenmi tir.  

“Mühendisler için Jeoloji Bilgileri” kitabının geni letilmi  bu ikinci baskısı; 
ba ta çok sevdi im sevgili ö rencilerim olmak üzere, in aat, harita, çevre, 
jeoloji, jeofizik, mimarlık ve ehir bölge planlama dallarında uzmanla mı
mühendisler ve akademisyenler yanında, bu konulara ilgi duyan halkımızın da 
yararlanması amacıyla hazırlanmı tır.   

Kitabın geni letilmi  ikinci baskısına de erli katkılarından dolayı Prof. Dr. 
Kutay ÖZAYDIN’a, Dr. Murat TONARO LU’na, Dr. Cem AKGÜNER’e, Dr. 
Murat Ergenekon SELÇUK’a, Geoteknik Mühendisi Serpen DEM R ile n aat 
Yüksek Mühendisi S. ehnaz AKTA , n aat Mühendisi Selvinaz 
DADALO LU, n aat Mühendisi Lale ÖNER ve bu zaman sürecinde bana 
deste ini eksik etmeyen aileme ve bu kitabın baskı i lerini titizlikle yürüten 
Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi elemanlarına en içten 
te ekkürü bir borç bilirim. 

Sevgili ö rencilerime, 
Mart 2013 
           
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM     
YTÜ, n . Fak., n . Müh. Bl. Geoteknik Anabilim Dalı, Davutpa a Kampüsü, stanbul. 
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B R NC  BASKININ ÖNSÖZÜ: 

Günümüzde teknolojik ilerlemeye ba lı olarak bilimdeki geli meler, di er bilim 
dallarında oldu u gibi, yerbilimleri ö retisindeki kavramların da yeniden gözden 
geçirilmesine neden olmu tur. Bilimin tarihsel evrimi içerisinde ilk ça larda do ayı 
anlamaya çalı an co rafyacıların inceleme konularından biri olarak ele alınan 
yerbilimleri, tarihsel dönem içerisinde uzmanlık alanlarının geli mesine paralel olarak 
co rafyadan ayrılarak jeoloji, jeofizik, jeomorfoloji, jeokimya, paleontoloji, uygulamalı 
jeoloji ve benzeri uzmanlık dallarında ihtisasla mı tır. Ancak 20. yüzyılın son 
çeyre inde, do a olaylarının anla ılmasında olaylara uzmanlık dallarının sadece 
kendi bakı  açıları çerçevesinde bakmalarının, bütünün anla ılmasında yetersiz 
kalaca ının ortaya çıkması sonucu, do a olaylarını bir bütün olarak de erlendirme 
zorunlulu u ortaya çıkmı tır. Bu gerçe in anla ılmasının ardından ise, ilk a amada 
yerbilimlerindeki ihtisas kurumları, çıkı  noktalarındaki bütünlü üne do ru yeniden 
hareket ederek çalı malarını birle tirmeye ve çok disiplinli yakla ımlara yönelmeye 
ba lamı lardır. Bunu izleyen dönemde, ozon tabakasındaki de i im, küresel ısınma 
ve buna ba lı olarak de i en çevre ko ulları, probleme yönelik olarak atmosfer ve 
okyanus bilimlerinin ara tırma konularının yerbilimleri ara tırmaları ile birlikte 
de erlendirilmesini gerekli kılmı  ve co rafya’dan ayrılarak evrimlerini bir süre yalnız 
sürdüren bu bilim dalları, günümüzde “Yer Sistem Bilimleri” adı altında yeniden 
birle meye ba lamı lardır. Bu bakı  açısı altında Yer Sistem Bilimleri, do ayı 
incelerken ayrıca, yeryüzünün evrimi içerisinde özellikle günümüzde etkileri hızla 
artan insansı tahribatın boyutlarını ve sürdürülebilir bir kalkınma içerisinde insan 
faktörünün do al dinami e nasıl entegre edilebilece inin ara tırılmasını da hedefler. 
Bu bakımdan, Do aya zarar vermeden yapılacak kalkınmayı gerçekle tirecek olan 
uygulayıcıların, yani mühendislerin, do ayı iyi bilmeleri ve uygulamalarında do al 
dinami i, önemli kriterlerden biri olarak göz önünde bulundurmaları gerekir. Bu 
nedenden dolayı, ba ta n aat Mühendisli i olmak üzere, do a ile ilgili 
Mühendislik/Mimarlık dalları olan Çevre, Jeodezi-Fotogrametri ve Orman 
Mühendislikleri ile Mimarlık ve ehir Plancılı ı’nın mesleki e itimlerinin ilgili uzmanlık 
dallarında “Mühendislik Jeolojisi” dersi, bu bran ların temel derslerinden biri 
konumundadır.  Bununla birlikte do ayı incelemeyi hedefleyen dallardaki bu hızlı 
evrimle meye kar ın, ülkemizde bu hızlı geli imi kar ılayabilecek oranda, e itim 
amaçlı ve/veya üniversite mezunlarının ba vuru kayna ı olabilecek güncel Türkçe 
kaynaklar maalesef sınırlıdır. Var olan çok de erli kaynakların önemli bir bölümü ise, 
eski ve belki günümüzde basımı olmayan veya ilk hâli ile yeniden basıldı ından 
dolayı temelde son derece önemli bilgiler içeriyor olsalar da güncelliklerini giderek 
kaybetmekte olan kaynaklardır. Bu nedenle, yerbilimlerindeki güncel kaynak 
sayısının, ülkemizdeki yetersizli i göze çarpmaktadır. Ülkemizde var olan eserlerin 



önemli bir bölümü, kendi dallarındaki e itimi desteklemeye yönelik olduklarından 
dolayı, bu eserler ayrıca disiplinler arası yakla ımlar gerektiren dallardaki 
kullanımlarında da yetersiz kalmaktadırlar. Örne in, in aat mühendisli indeki jeoloji 
uygulamaları hakkında yazılmı  pek çok ve de erli “Mühendislik Jeolojisi” kitapları 
bulunmakla birlikte, bu yayınlar daha çok jeoloji mühendislerine in aat uygulamalarını 
ö retmeye yöneliktir. Bu nedenle söz konusu eserler, okuyucularının temel 
yerbilimsel bilgi birikimine sahip oldu u öngörüsünden yola çıkılarak bu bilginin 
mühendislik uygulamalarında ne ekilde kullanılabilece ini ö retmeyi hedef 
edinilerek hazırlanmı tır. Ancak yukarıda de inilen di er mühendislik dallarındaki 
yerbilimsel bilgi ihtiyacını kar ılayabilecek nitelikte olan ve bunların sözü edilen 
alanlardaki çalı malarına yönelik çıkarımlarını ö retebilecek yayınların sayısı ise yok 
denecek kadar azdır.  

Bu nedenle söz konusu bölümlerde okutulan “Mühendislik Jeolojisi” 
derslerindeki konuların tamamını kapsayabilecek nitelikte kaynak bulmak oldukça 
zordur. Bu durumun bir sonucu olarak, di er mühendislik dallarındaki ö renci ve 
mühendisler ihtiyaç duydukları yerbilimsel bilgiye, bu amaca uygun düzenlenmemi
olan yerbilimleri ile ilgili farklı kaynaklardan ilgili bölümleri seçerek ula maya 
çalı maktadırlar. Ö rencilerin elindeki ikinci ve daha çok ba vurulan kaynak ise 
derslerde tutulan ve muhtemelen yetersiz (bazen hatalı) notlar olmaktadır. Bu ikinci 
kaynak maalesef, ki ilerin ilerki mühendislik ya amında da kullanmak zorunda 
kalaca ı en önemli ba vuru kayna ı niteli inde olmaktadır.  

Bu kitabın yazılmasındaki temel nedeni, kitabın yazarlarının Yıldız Teknik 
Üniversitesi, n aat Mühendisli i Bölümü’nde vermekte oldukları “Mühendislik 
Jeolojisi” dersinde, yerbilimlerinin n aat Mühendisli i için gerekli olan konularına 
uygun kaynakları ö rencilerine yeterince temin edememe sorunu olu turmaktadır. 
Mühendislik uygulamalarıyla ilgili yerbilimsel konuların, pek çok farklı kaynaktan 
yararlanarak anlatıldı ı bu derslerde, buna uygun bir yayının bulunamamı  olması 
nedeniyle bu kitabın hazırlanmasına karar verilmi tir. Kitapta ayrıca, yerbilimlerinin 
farklı dallarıyla ilgili konular, bir bütünlük içerisinde ele alınmı  oldu undan, yazarlar 
önemi giderek artmakta olan Yer Sistem Bilimleri’ne ilgi duyan yerbilimciler açısından 
da kitabın yararlı bir kaynak olaca ı inancındadırlar. Kitabın 8. Bölümü içinde yer 
alan “Sıvıla ma” konusunun olu turulmasında, Yıldız Teknik Üniversitesi, n aat 
Mühendisli i Anabilim Dalı Geoteknik Programında, Dr. Murat TONARO LU 
(Tonaro lu, 2006) tarafından hazırlanmı  olan “Sıvıla manın Nümerik Yöntemlerle 
Modellenmesi” adlı doktora tezinden yararlanılmı tır. 

 Yazarlar, bu esere olan de erli katkılarından dolayı Prof. Dr. Kutay 
ÖZAYDIN’a, Prof. Dr. Okay EROSKAY’a, Doç. Dr. Timur USTAÖMER’e, Prof. Dr. 
O uz SELV ’ye, Ar . Gör. Dr. Murat TONARO LU’na, Y.Doç.Dr. Zafer KÜTÜ ’e, 
Ar . Gör. Tolga GÖRÜM’e ve Ar . Gör. Murat Ergenekon SELÇUK’a en içten 
te ekkürü bir borç bilirler  (29.03.2007). 
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1

1. BÖLÜM: G R

1.1. Kitabın Amacı

“Mühendisler için Jeoloji Bilgileri” adlı bu kitabın amacı; ba ta in aat 
mühendisli i olmak üzere, jeoloji, jeofizik, jeodezi-fotogrametri ve uzaktan 
algılama, orman ve çevre mühendislikleri ile mimarlık, ehir ve peyzaj 
plânlama gibi uygulamalarında do a etkilerini göz önünde bulundurmak 
zorunda olan uzmanlık dallarına, dünyamızın (yerküre) dinami i ve bu dinami in 
mühendislik uygulamalarındaki etkisi hakkında genel bir bilgi tabanı sunmaktır. 
Dolayısı ile bu kitapta, söz konusu uygulamalı dalların kar ıla abilece i 
yerbilimsel sorunlarla ilgili olası konular, bölüm sonlarında “Örnek, Uygulama 
ve Yorumlar” ile birlikte ayrıntılı olarak ele alınmı tır.  

1.2.  Jeolojinin Tanımı 

Jeoloji (Ge: Yer + Logos = Bilim; Geology = Yer Bilimi), yerküreyi 
inceleyen, onun olu um ve geli iminden, fiziksel özelli i ve kimyasal 
bile iminden, iç ve dı  kuvvetler etkisi ile u radı ı de i ikliklerden, canlıların ilk 
yaradılı larından günümüze kadar geçirmi  oldukları geli imlerinden (tekâmül, 

evrim) söz eden ve fiziksel çevremizin anla ılması ve tanımlanması için 
gerçekle tirilen çalı maları kapsayan tarihsel bir bilim dalıdır. Jeolojinin 
kapsadı ı geni  ve çe itli konular ayrı ayrı bilim dalları olarak sınıflandırılacak 
olunursa; 

a) Mineraloji, Petrografi ve Maden Yatakları, yer kabu unu olu turan 
maddelerden, mineral, kayaç ve madenlerden; jeokimya, kayaç ve 
minerallerin kimyasal özelliklerinden (Öztunalı, 1973), 
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b) Genel Jeoloji, iç ve dı  kuvvetlerin etkisi altında yer kabu unda 
meydana gelen de i ikliklerden (Akartuna, 1982; Ketin, 1998; Önalan, 2000), 

c) Yapısal Jeoloji, kayaçların geometrisinden (tabakalanma, kıvrım, fay, sill, 

dayk gibi jeolojik yapılar), küçük ölçekli yapıların orijini, olu umu, sınıflandırılması, 
yayılımı, birbirleri ile olan ili kilerinden (Yılmaz, Yi itba , Yıldırım, 1987);  
Tektonik, dünyanın büyük ölçekli yapılarını yani litosferin yapısını, bu yapıyı 
do uran evrimi ara tıran ve bunları olu turan kuvvet ve hareketlerinden 
(Yılmaz, Canıtez vd., 1983), 

d) Historik (Tarihsel) Jeoloji veya Arz Tarihi, yer kabu unun jeoloji 
devirlerinde geçirmi  oldu u ko ullara ba lı olarak çe itli olayları 
konumlayarak incelenmesinden (Baykal,1974); Stratigrafi, yer kabu unda 
büyük boyutlu bir alan ya da bölgedeki kayaların nitelik, kalınlık, istiflenme, 
ya , korelasyon ve yer tarihi (tortular ve tortul kayaçların ne zaman ve nerede olu tu u)

yönlerinden (Baykal, 1967); Sedimentoloji, farklı sedimenter kayaçların küçük 
zamansal ve alansal ölçeklerde kökeninin ara tırılması, tanımlanması, 
sınıflandırılması, kayaçların ayrı arak ta ınma, çökelme, yeniden ta la ma 
süreçlerinin ve ürünlerinin, depolanma ortamlarının, fasiyesler ve çökelme 
yasalarının bilimsel incelenmesinden (Altınlı, 1986; Önalan, 1987/1988, 2000),  

e) Paleontoloji, jeolojik zamanlar boyunca ya ayagelmi  canlı 
varlıkların evriminden ve bunların ta la mı  artıklarından, fosillerinden (Dizer, 
1983, 1985), 

f) Bölgesel Jeoloji, bir ülkenin veya bir kıtanın jeolojik geli mesinden 
(Yılmaz, Yi itba , Yıldırım, 1987), 

g) Uygulamalı Jeoloji veya Tatbikî Jeoloji (applied geology); maden, 
petrol, yeraltı suyu jeolojisi, askerî faaliyetlerde jeolojinin uygulanması, 
mühendislik jeolojisi vb. özel uzmanlık konularından bahseder (Gürpınar, 
1978; Altınlı, 1986; Eroskay, Kale, 1986; Erguvanlı, 1994; Karagüzel, Kılıç 
2000; Vardar 2006; ekil 1.1).  
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ekil 1.1. Jeoloji, geoteknik ve in aat mühendisli i ili kisi (Coduto, 1999’dan uyarlanmı tır). 

Bu bilim dallarından a ırlıklı olarak in aat jeolojisi ve do al yapı 
malzemesi jeolojisi konularından olu an Mühendislik Jeolojisi (engineering 
geology); jeolojik verilerin sayısal olarak belirlenmesi ve mühendislik 
problemlerinin çözümüne uygulanmasını sa lamakta, farklı türde mühendislik 
yapılarının yer seçimi, tasarımı ve in aasında, ayrıca do al ve insan kaynaklı 
âfetlerin de erlendirilmesinde ve zarar azaltma önlemlerinin tasarımında kaya 
(rock), zemin (soil) ve hidrojeoloji (hydrogeology) ile ilgili jeolojik prensipleri 
mühendislik yakla ımıyla birlikte uygulamaları olması nedeniyle de bilhassa 
in aat ve geoteknik mühendisli inde önem kazanmaktadır. Mühendislikteki 
uygulamalarda en önemli hususların ba ında ise sırasıyla; emniyet, 
ekonomiklik ve estetik gelmektedir.
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1.3. Dünyanın Olu umu, Yapısı ve Kitabın Di er Bölümlerinin Konuları

Dünya gezegeni (yerküre), olu umundan günümüze sürekli olarak bir 
yenilenme ve hareket içerisindedir. Bu yenilenme, yerkürenin sürekli olarak 
geli mesini sa lamı tır. Bu açıdan yerküreyi sürekli olarak geli en bir canlı 
olarak da görmek mümkündür. Dünya 4,5 milyar yıl önce, güne in etrafında 
dönen ve güne ten arta kalan yo un bir gaz ve toz bulutunun bir araya gelip 
olu turdu u katı maddelerin çarpı ıp akkor hâlinde bir kartopu gibi büyümesi 
ve zamanla so umasıyla olu mu tur.  

Bildi imiz evren 13,7 milyar yıl önce sonsuza yakın sıcaklıkta-
yo unlukta, sıfır boyutlu ve sıfır hacimli enerji kökenli bir nur noktasının 
patlaması ile  (Büyük Patlama, Big Bang) olu maya ba lamı , giderek 
geni leyerek bilinen ve büyük ço unlu u gözle ve mikro ölçekte 
görülemeyecek boyutta karanlık enerji+karanlık madde (% 95) yanında olu an 
zaman içinde görünen ı ık, madde, toz, gaz, yıldız, gezegenler ve kara delikler 
ile birlikte galaksi ve parçacıklarından olu mu tur. 'Evrenler kümeleri' içinde 
olu mu  'evren parçası' içindeki uzayda, milyarlarca galaksi (gökada)  yer 
almaktadır. Bu galaksilerden bir tanesi, dünyamızın ve güne  sistemimizin de 
içinde yer aldı ı Samanyolu Galaksisi’dir.  

Samanyolu Galaksisi (Milky Way Galaxy; Milchstraßensystem)  içinde 
yer alan milyarlarca yıldızdan biri, yakla ık 4,6 milyar yıl önce olu an ekvatoral 
yarıçapı yakla ık 696.000 km (109 Arz Yarıçapı) olan “Güne ”imizdir. Güne ; 
kütlece, yüzeyi ortalama % 70 Hidrojen ve % 28 Helyum’dan, % 2 kadar da C, 
N, O, Ca, Mg, Fe, Cr, Si  vb. elementlerden olu maktadır. Güne (Sun), bize 
en yakın ve yüzeyini disk olarak görebildi imiz tek yıldızdır. Güne ’in merkezi 
sıcaklı ı 15 milyon, yüzeydeki sıcaklı ı ise yakla ık 5,5 milyon (°C) derecedir. 
Güne in sıcaklık ve çekirdek (kor) olarak adlandırılan merkezindeki 150 gr/cm3

olan yo unlu u merkezden dı a do ru hızla azalmaktadır. Güne  yüzeyinin 
200 bin km derinliklerinden itibaren dı  yüzeyine kadar olan kesiminde 
(konveksiyon bölgesi), yo unluk hızla azalmakta ve görünen yüzeyde bu yo unluk 
sadece 2x10-7 gr/cm3, yani yakla ık deniz seviyesindeki havanın 
yo unlu unun da onbinde birine (1/10.000) kadar dü mektedir (Oklay, 2006). 
Güne in ortalama yo unlu u ise 1,4 gr/cm3 tür. Güne in olu umu sırasında 
etrafında geride güne  sistemi kütlesinden arta kalan yakla ık % 2 gibi artık 
gaz ve tozdan ibaret güne  bulutsusundan da milyonlarca sene süre içinde 
yörüngedeki dönü  hareketleri esnasında bir araya gelip çarpı ıp büyümeleri 
ve zamanla so umalarıyla da gezegenler meydana gelmi tir.  



5

Canlı varlıklara ya am kayna ı olan Güne , bünyesindeki hidrojen 
yakıtını yakmaya devam ederek ömrünün yarısını (∼4,6 milyar yıl) tamamlamı tır. 
Güne  ve sistemi içinde dünya gezegeni olarak bilinen ve hemen hemen aynı 
ya ta, yani ∼4,5 milyar ya ındaki dünyamızda da süregelen bu yava  fakat 
sürekli i leyi , jeolojik dönemlerin son on bin yıllık dilimini kapsayan kısa 
dönemini (Holosen), günümüz ile kıyaslayabilmek için günümüzdeki jeolojik 
olayları uzunca bir video filminin ortasında durdurulmu  bir sahneye 
benzetmek mümkündür. te yerbilimciler bir nevi bu durdurulmu  sahnedeki 
foto raf karesine bakarak, filmin oynamı  olan kısımlarını, yani yerkürenin 
geli imindeki geçmi  a amaları ve filmin sonunu olu turacak olan gelecekteki 
a amalarını, bilimsel metodolojinin kuralları çerçevesinde belirlemeye çalı ır. 
Bu belirlemenin do ru bir ekilde yapılması, yeryüzü üzerinde uygulamalar 
yapan mühendislik dallarındaki çalı maların daha sa lıklı, etkin ve uzun 
ömürlü olarak kullanılmasını ve do al dengeyi bozmamasını sa layacaktır. 
Do anın, jeolojik dönemler içerisinde çok yava  olarak geli ti i dü ünülse de 
bu evrimin, insanların âfet olarak adlandırdı ı, bir katastrofik boyutu da 
bulunmaktadır. Genel olarak deprem, sel, fırtına, volkanik patlama, tsunami, 
heyelân gibi anîden geli en bu büyük do a olayları, herhangi bir yerle imin 
olmadı ı bir alanda do al sistemin bir ürünü olarak geli ip bir zarara neden 
olmazken, yerkürenin dinami i yeterince önemsenmeden yapılmı
yerle imlerin bulundu u alanlarda ise kolaylıkla âfet boyutuna 
ula abilmektedir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen uzmanlık dallarında yer 
alanların, yerkürenin dinamik yapısını iyi incelemeleri gerekmektedir.  

ekil 1.2’de özetlenmi  oldu u gibi yerküre, birbiri ile sürekli bir ili ki 
içerisinde olan sistemlerin (katmanlar) etkisi altında geli imini sürdürmü tür. Bu 
sistemler genel olarak iki önemli süreç içerisinde kümelenmektedir. Bu 
süreçlerden ilki atmosfer (hava/gaz küresi, gaz tabakası, atmosphere), 
hidrosfer (su küresi, hydrosphere) ve litosfer (ta  küresi; lithos=ta , 
fer=küre/dünya, lithosphere) ile bu üç sistemde ya ayan tüm canlıların yer 
aldı ı biyosferin etkile imini içeren iklim sistemi veya dı  süreçlerdir. 
Yeryüzünü etkileyen ve atmosfer-hidrosfer-biyosfer kökenli etkiler olarak 
genelleyebilece imiz bu süreçler, yeryüzündeki kayalar üzerinde daha çok 
ayrı ma, erozyon, ta ıma ve biriktirme türünde etkiler yaratırlar. Bu sistematik 
etkileri dı ında dı  süreçler; fırtına, sel, heyelân, çı , yıldırım vb. anî (TDK, 
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1993) ve katastrofik boyutlardaki olayların da ana nedenini olu turur. 
Yerkürenin geli imindeki ikinci önemli süreç ise daha çok litosfer, astenosfer 
ve manto arasındaki ili kilerden do an levha tektoni i sistemi veya iç süreçler 
olarak tanımlanır. Bu sürece iç ve dı  çekirdekler arasındaki döngünün bir 
sonucu olan jeodinamo sistemi de eklenir.  

ekil 1.2. Dünyada yer alan tüm katmanlar ve aralarındaki ili ki (Press vd., 2004). 

Temelde, yerkürenin sıcak olan merkezi ile so uk olan dı  yüzeyi 
arasındaki sıcaklık farkından kökenlenen levha tektoni i sistemi, söz konusu 
farkın olu turdu u ve merkezden dı a do ru gerçekle en sıcaklık farkının 
manto malzemesi içerisinde olu turdu u büyük konveksiyon akımları 
sayesinde etkinlik kazanır. Mantoda, konveksiyon akımları adı verilen bu 
büyük sistem, dünyanın (yerküre) en dı  ve kırılgan olan litosfer adlı katmanında 
dü ey ve yanal yönde önemli yer de i tirmelere neden olur. Jeolojik dönemler 
içerisinde bu hareketler sonucu, kıtalar birbirinden koparak, aralarında yeni 
okyanuslar geli ir veya okyanuslar kıtaların arasında yok olarak büyük da
ku akları olu ur. Bu süreçler, okyanuslar ve da  ku akları gibi jeolojik 
dönemler içerisinde çok yava  olarak geli en olu umlarla kendini 
gösterebilece i gibi depremler ve/veya volkanik faaliyetler gibi anî olu an 
katastrofik olaylara da sebep olabilmektedir.  

Bu kitapta, yukarıda sözü edilen iç ve dı  süreçler ile bu süreçlerin 
mühendislik uygulamalarındaki önemi hakkında bilgilere yer verilmi tir. Bu 
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konuların i lenmesinde, ekil 1.2’deki modelde görülen sistemlere, insanın da 
yer aldı ı biyosfer katının dinami i merkezde tutularak de inilmektedir.  

Kitabın di er bölümlerinde bahsedilen konular öyledir;  

2. Bölüm: “Dünyanın ç Yapısı ve Levha Tektoni i, Yer Kabu unu 
Olu turan Maddeler ve Mineraller”,  

3. Bölüm: “Kayaçlar ve Ayrı ma”,   
4. Bölüm: “Tabakalı Kayaçların Özellikleri, Stratigrafi, Faylar, Topo rafik-

Jeolojik Harita ve Kesitler”,   
5. Bölüm: “Yüzeysel Akı ”,   
6. Bölüm: “Yeraltı Suları Jeolojisi”,   
7. Bölüm: “Kıyı ve Deniz Ortamları”,   
8. Bölüm: “Aktif Tektonik, Depremler, Sıvıla ma, Tsunamiler ve Türkiye 

Aktif Fayları”,   
9. Bölüm: “Kütle Hareketleri”,   
10. Bölüm: “Kayaçların ve Süreksizliklerin Mühendislikteki Önemi”,   
11. Bölüm: “Barajlar ve Baraj n aatlarında Jeolojik Kriterler”,   
12. Bölüm: “Tüneller ve Tünel n aatlarında Jeolojik Kriterler”  ve   

13. Bölüm’de ise “Haliç Islah Projesi Kapsamında Yapılan Jeolojik ve 
Geoteknik Çalı malar”a ait konular yer almaktadır. Bu son bölümdeki 
mühendislik uygulamasında, Haliç Islah Projesi kapsamında, Haliç ve 
çevresinin jeolojik-geoteknik ko ullarının belirlenmesi, taranan çamurun 
depolanaca ı alanın mühendislik jeolojisi ara tırmaları, çamur depolama 
sahasında in a edilen barajların tasarımı ve depolama alanının uzun süreli 
davranı ının analizi ile ilgili YTÜ, n aat Fakültesi, n aat Mühendisli i Bölümü,  
Geoteknik Anabilim Dalı ö retim üyelerince gerçekle tirilmi  olan çalı malar 
hakkında bir özet sunulmu tur.  
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2. BÖLÜM:  DÜNYANIN (YERKÜRE) Ç YAPISI,  LEVHA TEKTON , 
YER KABU UNU OLU TURAN MADDELER 

ve 
M NERALLER 

2.1. Giri

Dünyanın geli iminde etkili olan süreçlerden, birinci bölümde anlatılan 
jeodinamo ve levha tektoni i (plâka tektoni i, plate tectonics) sistemleri iç 
süreçler olarak tanımlanır. Bu sistemler temelde, sıcaklı ın dünyanın 
merkezinden dı arı do ru göreceli olarak azalması ve buna ba lı olarak 
dünyanın iç çekirde i ile üzerindeki katmanları arasında do an sıcaklık 
farkından kaynaklanırlar. Söz konusu sıcaklık farkı, dünyanın dı  çekirdek ve 
manto katmanlarında yer alan akı kan malzemelerin derinden yukarıya do ru 
hareket etmesine ve böylece konveksiyon akımları (convection currents) adı 
verilen büyük iletim sistemlerinin olu masına neden olurlar. Dı  çekirdek, 
a ırlıklı olarak ergimi  demir elementinden olu tu undan dolayı, bu alandaki 
konveksiyon akımları, mantodakine oranla çok daha hızlıdır. Elektrik iletkenli i 
yüksek olan ergimi  demir bile enli dı  çekirdekte olu an bu hızlı konveksiyon 
akımları, iç ve dı  çekirde in dönü  hızları arasındaki farklılı a da ba lı olarak 
katmanlar arasında do al bir dinamonun olu masına neden olur. Jeodinamo 
sistemini olu turan bu ili ki sonucunda, ekseni dünyanın ekseninden 11o lik bir 
farklılı a sahip olan do al bir mıknatıslanma ve buna ba lı olarak da dünyanın 
manyetik alanı meydana gelir.  

Konveksiyon akımlarının ikincisi ise daha çok silikat bile enli ma madan 
olu an Manto tabakası içerisinde meydana gelir. Dı  çekirde in ana bile eni 
olan ergimi  demire oranla, elektriklenme ve akmaya kar ı çok daha dirençli 
olan silikat bile enli malzeme içerisinde geli en konveksiyon akımları, bu 
bölümün temel konusu olan levha tektoni i sistemini olu tururlar. Levha 
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tektoni i sistemi çerçevesinde dünyada meydana gelen dinamik olaylar, 
jeolojik dönemler içerisinde kıtaların (levha parçaları) birbirlerine göre hareket 
etmelerine neden olur. Alman meteorolog Alfred Wegener (1880-1930) 
tarafından günümüzden yakla ık yüz yıl kadar önce ortaya atılan “kıtaların 
kayması” teorisinin, daha sonraki çalı malarla ortaya konulmu  olan temel 
hareket mekanizmasını olu turan bu sisteme göre; litosfer ile astenosfer 
arasındaki ili kiye ba lı olarak kıtalar birbirlerine göre uzakla makta, 
yakınla makta veya yanal yönde hareket etmektedirler. Bu hareketlerin 
sonucunda uzakla an kıtalar arasında yeni okyanuslar geli irken, yakınla an 
kıtalar arasında kalan okyanuslar yok olmakta ve kıtaların çarpı ma zonları 
boyunca büyük da  ku akları meydana gelmektedir. Dünyanın bu iç dinami i 
sonucu, okyanuslar ve da  ku akları gibi jeolojik dönemler içerisinde çok 
yava  olarak geli en olu umlar meydana gelirken, bu dinamik kendini ayrıca 
depremler ve volkanik faaliyetler gibi anî ve katastrofik olaylarla da 
göstermektedir. 

2.2.  Dünyanın (Yerküre) ç Yapısı 

Yerin ekli, geometrik yönden tam bir küre olmayıp, ekvator bölgesi 
yerin kendi ekseni etrafında dönmesi nedeniyle biraz i kin, kutuplar bölgesi 
ise basıkçadır. Kutupları birle tiren eksen ile ekvatordan geçen çap arasında 
42,77 km’lik bir boyut farkı vardır. Di er bir deyimle, ekvator yarıçapı 6.378,14 
km, kutuplar arası yarıçapı 6.356,75 km’dir. Ortalama olarak 6.371 km’lik bir 
yarıçapa sahip olan dünya, de i ik fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip 
katmanlardan olu ur. Söz konusu katmanlar, yakla ık yüz yıl kadar önce 
dünya çapında bir sismograf a ının kurulmasının ardından, bir titre im hareketi 
olan depremler sırasında olu an P ve S dalgalarının küresel anlamda 
kaydedilmesi sonucu belirlenebilmi tir. Hızları en yüksek, kayıt merkezlerine ilk 
gelen ve titre im hareketi yayılma do rultusunda olan P Dalgası (primer, boyuna 

dalgalar) ile hızları P’ye nazaran daha az, titre im hareketleri yayılma 
do rultusuna dik düzlem üzerinde a a ı-yukarıya ve sa a-sola do ru olan 
yıkım etkisi yüksek S Dalgası (sekonder, enine dalgalar) ve P, S dalgalarına 
kıyasla hızları daha az, periyotları daha büyük, boyları daha uzun ve kayıt 
merkezine en son gelen dalgalardan olan ve yüzeyde ciddî problemlere neden 
olan Yüzey Dalgaları, deprem sırasında olu an sismik dalgalardır (bk. 8. Bölüm). 
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Bu dalgalara ait ilk ölçümler sırasında, P dalgasının manto ile dı  çekirdek ara 
yüzünde kırılmasından dolayı deprem üst merkezi ile dünya küresel ölçe inde 
yakla ık 105° ile 142° açı yapan (deprem merkezinin yüzeydeki izdü ümüne 'üst 

merkez-episantr' yakla ık 11.570 km ile 15.570 km arası uzaklıkta) sismograf 
istasyonlarında hiç kaydedilememektedir. S dalgaları da sıvı dı  çekirdek içine 
giremedi i için, 105° den itibaren tamamen yani episantrdan yakla ık 11.570 
km uzaklıktan itibaren sönümlenmektedir. Hâlbuki P dalgası >142°den itibaren 
kürenin her iki yarısında tekrar kaydedilmektedir ( ekil 2.2). P ve S 
dalgalarının kaydedilemedi i ve bu nedenle “gölge zonları” (shadow zones)
olarak adlandırılan bölgelerin olu ması nedeniyle dünyanın çekirde i oldu u 
sonucuna varılmı  ve S dalgaları sıvı ortamdan geçemediklerinden dolayı 
dünyanın dı  çekirde inin sıvı nitelikte oldu u dü ünülmü tür. Bu sonuç, söz 
konusu dalgaların yer altında de i ikli e u ruyor oldu unun ve dolayısıyla yer 
altında bu de i ikli i yaratabilecek bazı katmanların bulunması gerekti i 
sonucunun ortaya çıkmasını sa lamı tır. Daha sonra yapılan ayrıntılı 
sismolojik çalı malar sonucunda, çekirde in sıvı olan dı  katmanı içerisinde 
katı bir iç çekirde in bulundu u belirlenmi tir. Sismograf istasyonlarının 
sayılarının artması ve laboratuar ortamlarında yapılan deneysel (experimental) 
çalı malar, dünyanın olu turdu u katmanları ve bunların sismik (deprem veya yer 

titre imine ili kin) özelliklerinin daha da detaylı olarak anla ılabilmesini 
sa lamı tır. Bu çalı malara volkanik kayaçlar üzerinde yapılan ara tırmalar ve 
astronomi ara tırmalarından elde edilen verilerin de katılması ile katmanların 
fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında da bilgi edinme imkânı bulunmu tur.  
Söz konusu ara tırmaların sonuçlarına göre; dı  çekirdek yeryüzünden 2.891 
km (∼2.890 km) derinlikten itibaren ba lamakta ve bu derinlik dı  çekirdek ile 
üzerinde yer alan Alt Manto sınırını te kil etmektedir. Alt Manto-Dı  Çekirdek 
arası bu sınıra Gutenberg Süreksizli i denmektedir. Burada; cisimlerin 
fiziksel durumlarında büyük de i iklik olmakta, yo unluk 5,5 gr/cm3 ten 10 
gr/cm3 e yükselmekte, P-dalgalarının hızı 13,6 km/sn’den 8,1 km/sn’ye 
dü mekte, sismik S-dalgaları ise sıvı ortam nedeniyle bu sınır bölgesini 
geçememekte (ihmal edilebilir düzeyde) ve dı  çekirdek içine girememektedir. 
Dünyanın 2.891 km derinlikten itibaren ba layan ve dünyanın jenarötürü ve 
kuzey-güney kutbu olu turarak manyetik alan üretme (örn. Kutup Daireleri içinde 

yer alan kuzey/arktik ve güney/antarktik kutup ı ıkları, auroras)  görevini üstlenen dı
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çekirdek, 2.891 km ilâ 5.150 km derinlikler arasında yer almakta ve sıvı 
(ergimi ) akı kan nitelik ta ımaktadır. ç çekirdek ise yakla ık 5.150 km ilâ 
yerin merkezini olu turan 6.371 km derinlik arasını olu turur. ç çekirdek, 
4.500°C – 6.000°C arası yüksek sıcaklık ve yeryüzüne nazaran birkaç milyon 
kata ula an yüksek basınç etkisiyle katı özelli indedir. Manyetizma, manto 
akımları, kıtalar yani dünyayı ekillendiren, onu canlı kılan mekanizmanın 
merkezi ya da kalbi,  dünyanın çekirde idir.  

Demir ve nikel gibi dünyanın merkezinde yer alabilecek kadar yüksek 
yo unlu a sahip elementlerden olu an çekirde in etrafı, yakla ık 2.890 km 
kalınlı ındaki ve içinde konveksiyon akımlarının gözlendi i iki kısımdan olu an 
manto katmanı (yakla ık 35-40 km ilâ 2.891 km arası) ile kaplanmı  durumdadır 
( ekil 2.1). Ma nezyum ve demir elementlerince zengin iki silikat türü olan 
olivin ve piroksenin ana bile en oldu u peridot ailesi kayaçlar, mantonun temel 
kayaç grubunu olu tururlar. Derine do ru inildikçe söz konusu mineraller, 
basıncın artmasına ba lı olarak daha yo un-sıkı bir kristal yapısına sahip 
olurlar. Olivin kristallerindeki bu de i im, manto içerisindeki sismik dalga 
yayınım hızının da artmasına neden olur. ( ekil 2.1 ve 2.2). 

ekil 2.1. Dünyanın kesiti (Ketin, 1998). 
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ekil 2.2. Sismik “P” ve “S” dalgalarının dünya içerisindeki yayınımları ve gölge zonları 
(Press vd., 2004). 

Alt mantoda sismik dalga hızları, alt manto ile altında yer alan sıvı 
nitelikli dı  çekirdek arasındaki sınırda anî de i iklikler gösterir. Dı  çekirde in 
üstünde, yeryüzünden 700 km ilâ 2.891 km (Gutenberg Süreksizli i) derinlikler 
arasında yer alan alt manto göreceli olarak daha homojen bir davranı
gösterir ve alt manto üzerindeki kesim ise üst mantoyu (yakla ık 35 km ilâ 700 km 

arası) olu turur ( ekil 2.1, 2.3). Yeryüzünden 100 km ilâ 400 km derinlikler 
arasındaki “muhtemelen 700 km derinli e kadar da uzanabilen” üst mantonun 
üst kesimlerini olu turan oldukça plâstik zona astenosfer (=yumu ak küre) adı 
verilir. Astenosferin üzerinde, yer kabu unun üst katmanında 100 km 
kalınlı ındaki litosfer ve litosfere ait katı özellikte kıtasal ya da okyanusal 
kabuk bulunur. Yer kabu unun ortalama kalınlı ı kıtaların altında (asidik kökenli 

kıtasal kabuk- Sial) ortalama 40 km (maksimum 90 km), okyanusların altında (bazik 

kökenli okyanusal kabuk) 5 km ilâ 10 km arasındadır ve bazalt bile imli bazik 
kayaçlardan olu ur. Okyanusal kabu a oranla daha kalın olan kıtasal kabuk, 
genelde felsik kayaçlar olarak adlandırılan yüksek silikat içerikli bile ime sahip 
kayaçlardan olu ur (örn. granit, granite). Daha ince olan okyanusal kabuk 
(bazalt bile imli bazik kayaçlar) ile kıtasal kabu un derin bölümleri, mafik kayaçlar 
(Sima) olarak adlandırılan demir ve ma nezyum elementlerince zengin 
kayaçlardan olu urlar (örn. gabro; ekil 2.4). Litosfer içerisinde 2,7 gr/cm3

yo unlu undaki yer kabu unu olu turan kıtasal kabuk (Sial)  ile litosferik manto 
arasındaki sınırı, sismik dalga hızlarının anîden arttı ı ve Mohorovicic
Süreksizli i (kısaca: Moho, Mohorovi i  discontinuity) olarak adlandırılan bir 
zon olu turur ( ekil 2.4). Kıtasal kabu un alt sınırını belirleyen Moho 
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süreksizli i sınırı altında cisimlerin yo unlu u 2,7 gr/cm3 ten 3,2/3,3 gr/cm3 e 
ve sismik P-dalgalarının hızı 7,2 km/sn’den 8,1 km/sn’ye yükselir.

ekil 2.3. Üst manto ile üst mantonun üst tabakalarını olu turan astenosfer, litosfer ve 
litosferin en üst katını olu turan kıtasal (∼40km-70km) ve okyanusal (∼5km-10km) kabuk. 
Okyanusal kabuk ve açık gri renkle gösterilen yakla ık 100 km kalınlı ındaki okyanusal 
litosfer ile kıtasal kabukla birlikte altında yer alan 150 km kalınlı ındaki kıtasal litosferler, 
levha (plâka) olarak adlandırılırlar ve dalma-batma zonlarında hareket eden plâstik 
Astenosfer üzerindeki yitim zonlarını olu tururlar. Dikdörtgen içerisindeki alan ise ekil 2.4.’ü 
temsilî olarak ifâde etmektedir.  

ekil 2.4. Litosferin ortalama ilk 50 km’lik bölümü içerisinde kıtasal-okyanusal kabuk ve 
altında yer alan litosferik manto (yo unluklar gr/cm3 birimindedir). 

Kıtasal kabuk, okyanusal kabu a nazaran daha az yo undur. Zira kabuk 
ergimeleri ve katıla maları ne kadar tekrarlanırsa, bazik ortam ve yo unluklar 
da o derece azalma gösterir. Bu nedenle, asidik (felsik) kayaçlarca zengin olan 
kıtasal kabu un yo unlu u yakla ık 2,7 gr/cm3 iken, demir ve ma nezyum gibi 



14

yo un elementlerden olu an bazik (mafik) kayaçları daha fazla bünyesinde 
barındırmakta olan okyanusal litosferik kabu un yo unlu u yakla ık olarak 2,9 
gr/cm3 tür. Kabu un bu iki faklı parçası, yo unlu u 3,3 gr/cm3 olan ve 
peridotitlerden olu an litosferik manto üzerinde yer alırlar. Daha dü ük 
yo unluklu olan kıtasal kabuk, genel olarak 40-45 km’lik kalınlı ı ile okyanusal 
kabuktan çok daha büyük bir hacme sahiptir. Yo unlukları birbirinden farklı 
olan bu iki farklı tür kabuk, sahip oldukları kalınlık farkının, yo unluk farkını 
dengelemesi nedeniyle yan yana durabilirler. Farklı kalınlık ve yo unlu a sahip 
olan okyanusal ve kıtasal kabu un manto üzerinde bir denge hâlinde yan yana 
durabilmesine izostazik denge adı verilir. Bu dengenin yeryüzündeki etkisine 
bakılacak olursa yo un ve ince olan okyanusal kabuk, az yo un fakat kalın 
olan kıtasal kabu a göre daha alçak alanları olu turur. Söz konusu alçak 
alanlar deniz düzeyinin altında yer aldıklarından dolayı su ile kaplıdır ve 
co rafik olarak okyanusları olu tururlar. Buna kar ın, kalın kıtasal kabu un yer 
aldı ı bölgeler, yeryüzündeki da  ku aklarını meydana getirir. Bu iki bölgenin 
arasındaki geçi  zonları ise dü ük yükseltideki düzlükleri veya denizleri 
olu turur. Ortalama deniz yüzeyine göre arazi biçim ve yüksekliklerinin 
topo rafik ölçülüp haritalanarak gösterilmesi olarak tanımlanan Hipsografik 
e ri, ekil 2.5’de görüldü ü üzere yüzey ekli profili, en yüksek noktası 
Everest Tepesi ve en alçak noktası Mariana Çukuru olan yüksek da
ku akları, alçak düzlükler, kıyı, elf düzlü ü (=kıta sahanlı ı), kıta yamacı (kıta 
evi, continental slope) ve derin deniz düzlüklerinden olu an bir görünüm 

sunar ( ekil 2.5).   

ekil 2.5. Yeryüzünün hipsografya profili (hypsography of the Earth;   Ketin, 1998). 
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Dünyanın en üst katmanlarını sıvı ve gaz hâllerinde bulunan hidrosfer ve 
atmosfer katları olu turur. Biyosfer olarak adlandırılan ve içerisinde insanın da 
yer aldı ı bölüm ise litosfer de dâhil olmak üzere her üç katmanı da kapsar. 
Atmosfer ve hidrosfer kaynaklı faktörler litosfer ve astenosfer katmanlarında 
meydana gelen tektonik aktivitenin olu turdu u temel yeryüzü ekillenmesi 
üzerinde ayrı tırıcı, a ındırıcı, ta ıyıcı ve biriktirici etkiler yaratırlar. Böylece 
levha tektoni i sistemi altında geli en yüksek da  ku akları ve alçak okyanus 
tabanları, iklim sistemi tarafından kontrol edilen atmosferik ve hidrosferik 
ayrı tırıcılar, a ındırıcılar-ta ıyıcılar (nem, sıcaklık farkı, ya mur, buzul, rüzgâr) 

tarafından a ındırılıp alçaltılmak veya doldurulup yükseltilmek suretiyle 
dengelenmeye çalı ır ( ekil 2.6).  

ekil 2.6. Yeryüzündeki ta ıyıcı unsurlar ve çökelme ortamları (Press vd., 2004). 

2.3. LEVHA TEKTON   (1) 

(Konveksiyon Akımları ve Levha Kavramları) 

Yeryüzünde etkilerini gözlemledi imiz litosfer ve astenosfer arasındaki 
levha tektoni i sisteminin kökeninde, dünyanın sıcak olan merkezi ile so uk 
olan dı  yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı ve suyun varlı ı yatmaktadır. Yer 
kabu unda derinlere do ru inildikçe, sıcaklık yükselmektedir. Tektonik plâka 
sınırları dı ında; yerküresinde sıcaklı ın 1°C yükselebilmesi için, yeryüzünden 
inilmesi (m olarak)  gereken derinli e jeotermik derece (geothermal gradient) 
denir. Kıtasal litosferdeki sıcaklık artı ı yeryüzünden derinlere do ru inildikçe 
her 1 km’de ortalama 30°C artar, daha derinlere do ru ise bu sıcaklık artı ı rijit 
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litosferin altında yer alan akıcı-plâstik astenosfer sınırından itibaren km ba ına 
gittikçe azalan bir artı  gösterir. Yer içinde olu an ısının yakla ık % 50-70’i 
manto ve çekirdek tabakasındaki radyoaktif parçalanma (bozunma) süreçleriyle, 
geri kalanı ise dünyanın ilk olu umundan arta kalan ısıdan olu maktadır. 

Sıcaklık farkı mantonun plâstik davranı  gösteren bölümünde, kaynayan 
bir suyun ısısını bırakmak üzere so uk alana (yukarıya) do ru hareket etmesine 
benzer ( ekil 2.7.a), yukarıya do ru göçüne neden olur ( ekil 2.7.b). Bunun 
ardından yukarıda so uyan malzeme a a ı do ru batar ve bu hareketler bir 
döngünün olu masına neden olur. Konveksiyon akımı (ısı transferi) adı verilen 
mantodaki bu büyük döngü litosferdeki hareketin kökenini olu turur. Litosfer, 
dünya (yerküre) içerisindeki konveksiyon akımlarının etkisi ile parçalara ayrılır. 
Ayrılan her bir parça üzerindeki kıtasal kabu u da birlikte ta ıyarak astenosfer 
üzerinde birbirine göre farklı yönlere kayarak hareket eder. Bu hareketin hızı 
yılda yakla ık 5 cm’yi bulmaktadır. Bunun günümüzdeki en önemli örne ini 
Afrika ve Güney Amerika arasında yer alan Atlantik Okyanusu olu turmaktadır 
( ekil 2.8).  

ekil 2.7. Konveksiyon akımları ve olu um mekanizması (Press vd., 2004). 

ekil 2.8. Astenosfer üzerinde kayan litosfer parçaları 'levhalar' 
(Hamblin ve Cristiansen, 2004). 
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Litosferin ve litosfere ait üst kısmında yer alan kıtasal kabuk ile birlikte, 
astenosfer üzerinde birbirlerinden ba ımsız olarak farklı hız ve yönlerde 
hareketlere sahip parçaların adına levha adı verilir. Yerküredeki ba lıca 
levhalar, Amerika (Kuzey Amerika ve Güney Amerika); Avrasya (Eurasian plate); 
Afrika; Antarktika; Hint-Avustralya ve sadece okyanusal kökenli kayalardan 
(okyanusal litosfer) olu an Pasifik Levhası’dır. Yeryüzü toplam 13 adet büyük ve 
bunların dı ında Nazka, Karayip, Arap ve Anadolu Levhası gibi daha küçük 
boyutlu pek çok levhalardan (plâkalardan) olu an bir mozaik yapıdadır. 
Türkiye’nin büyük bir kısmı Anadolu Levhası içinde yer almakta, kuzey ve 
do usu Avrasya, güneydo usu Arabistan ve güneybatısı da Afrika Levhası 
(plâkası) ile sınırlanmaktadır ( ekil 2.9). Levha adı verilen litosfer parçalarının 
birbirlerine göre olu turdukları bu hareketlerin sonucunda meydana gelen 
olaylar yerbilimlerinin “levha tektoni i” (plâka tektoni i) adı verilen bilim dalının 
inceleme konusu içerisinde yer almaktadır.  

ekil 2.9. Yeryüzünü olu turan litosfer parçaları, levhalar (McGeary vd., 2004). 
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2.4. LEVHA TEKTON   (2) 

(Levha Hareketleri, Sınırları, Kıta ve Okyanus Olu umları) 

Astenosfer üzerinde yerkürenin dinami ine ba lı olarak hareket eden 
levhaların sınırlarında uzakla ma, yakınla ma ve yanal yönde (yapı de i ikli i-

transform) hareketler geli ir. 
Uzakla an levha sınırlarındaki evrim, konveksiyon akımlarının yukarı ve 

zıt yönlerdeki hareketiyle litosfere do ru yapmı  oldu u basıncın litosferde bir 
gerilme ve domla ma meydana getirmesi ile ba lar. Söz konusu gerilme ve 
domla ma, litosferin kırılıp parçalara ayrılarak birbirlerinden uzakla maya 
ba layan yeni levhalara bölünmesine neden olur. Litosfer, konveksiyon 
akımları ve levhalar arasındaki etkile im nedeni ile kayarak birbirlerine zıt 
yönde iki yana do ru açılır ve açılma sınırı boyunca tabanda olu an bo luk, 
yükselen ma ma ile doldurulur. Levhaların birbirlerinden ayrılmaları devam 
ettikçe iki levha arasında gittikçe geni leyen bir çöküntü alanı (rift vâdisi)  
geli meye ba lar. Okyanusla manın ba langıç evresini olu turan ve her iki 
yana do ru açılmaya ba layan vâdilerde olu an kırık ve graben zonlarına rift
denir.  Uzakla an ya da diverjan levha sınırı (divergent plate boundary) adı 
verilen bu sınırlar boyunca levha daha küçük parçalara ayrılır ve yeni levhalar 
söz konusu sınırlar boyunca birbirlerinden uzakla ırlar. Bu hareketin ileri 
evrelerinde, olu an derin vâdiler okyanus suyu ile dolar ve vâdi tabanında 
ma ma tarafından doldurulan bo luk geni leyerek, yo un malzemeden olu an 
okyanusal nitelikte bir kabu un olu masına ve yeryüzünde yeni bir okyanusun 
olu umuna neden olur. 

 Günümüzde hâlâ açılmakta olan Kızıldeniz Rifti (açılma kuzey kesimlerde 

yılda 0,8 cm, güney kesimlerde yılda 1,6 cm), Aden Rifti, Afrika ve Arap Levhaları’nı 
birbirinden koparacak kadar geli mi tir. Rift vâdileri Kızıldeniz ortasından 
güneyde Aden Körfezi’ne ve karada açılmaya devam eden Afrika Boynuzu’nu 
olu turan Cibuti-Etiyopya-Kenya boyunca geli en Do u Afrika Rifti’nin her 
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üçünün kesi me noktası olan Cibuti civarında yer almaktadır. Üç yönde açılma 
olu amayaca ından, bu üçlü riftin bir tanesi Afrika Kıtası’nın kuzeye 
ilerlemesini devam ettirmesiyle milyon senelerle ifâde edilebilecek bir zaman 
sonrasında tekrar kapanıp körelecektir (muhtemelen Kızıldeniz Rifti). Di er ikisi ise 
geli imlerini, yani okyanus olma yolunda riftle melerini sürdürmeye devam 
edeceklerdir.  

Riftle menin devam etmesiyle uzakla an levha sınırları ve okyanus 
geli imi ile ilgili olarak yeryüzündeki di er bir örnek, Afrika ile Amerika 
arasında bulunan geli imine yakla ık 200 milyonu a kın yıldır devam eden 
Atlantik Okyanusu’dur.  

Okyanusların olu umu ve geli imi uzakla an levha sınırları boyunca 
birbirinden ayrılan levhalar arasında meydana gelir. Okyanus olu umunun 
ba langıç evresinde, konveksiyon akımlarının neden oldu u okyanusal ya da 
kıtasal litosferdeki gerilme sonucu her iki yanı normal faylarla sınırlı dar bir 
havza olu ur. Rift vâdisi olarak adlandırılan bu tektonik havza, Aden Körfezi 
ve kara (kıta) üzerinde geli en e de eri Afrika Rifti örne inde oldu u gibi 
zamanla geni leyerek gelecekte olu acak büyük bir okyanusun ilk a amasıdır. 
Bu ilk a amaya, Afrika boynuzunda Cibuti’de yer alan bazaltik nitelikli “Asal
Gölü” krateri örnek olarak verilebilir. Riftle me, Afrika Kıtası’nın en alçak 
noktasını olu turdu u Asal Gölü (krater gölü) seviyesinin, deniz seviyesinden 
155 m (-509 ft) a a ıda yer almasına neden olmu tur. Ortalama 7,5 m su 
derinli ine sahip 54 km2 lik bir alanı kaplayan Asal Gölü, % 35’lik tuz oranıyla, 
Don Juan Gölü’nden sonra (% 40) dünyanın en tuzlu ikinci gölüdür. Yaz-kı
sıcaklıklarının 52°C - 34°C arasında de i ti i bölgede, Asal Gölü’nün 
kuzeyinde 60 m kalınlı a ula an ve i letilen tuz yatakları mevcuttur.  

Afrika karasal nitelikli rift vâdisi içinde riftle menin gözlendi i bu ilk 
a amalar, ayrılmanın ileri safhalarında vâdi tabanının deniz düzeyi altına 
inmesi ile rift vâdisi, dar bir deniz hâlini alır. Bu a amada, incelen kıtasal 
litosfer kopar, vâdi tabanında arada yer alan bo lu u yukarı do ru yükselen 
manto malzemesi doldurarak daha yo un olan ince bir okyanusal litosferin 
olu masını sa lar. Bu sırada kopan kıtasal kabuk litosferinin uçları, so uma ve 
üzerlerine çökelen sedimentler ile giderek kalınla ır ve a ırlı ından dolayı 
derine do ru e ilerek çöker. Okyanus evriminin a amaları Kızıldeniz 
örne inde oldu u gibi ekil 2.10, 2.11, 2.12 ve 2.13’te verilmektedir.   
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ekil 2.10. Uzakla an tip levha sınırları boyunca bir okyanus geli iminin a amaları 
(McGeary vd., 2004). 

ekil 2.11. Uzakla an tip levha sınırı boyunca bir okyanusun evrim a amaları detayları 
(Press vd., 2004). 
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ekil 2.12. Okyanus olu umunun ilk a amasında geli en Do u Afrika Rift Vâdisi 
(Press vd., 2004). 

ekil 2.13. Okyanus olu umunda rift vâdisinin deniz düzeyi altına inmesi ile olu an genç 
okyanus a amasındaki Kızıldeniz, “Red Sea” (Press vd., 2004). 

Yer kabu unun bu dinami i içerisinde uzakla an levha sınırları boyunca 
litosfere yeni malzeme eklenirken, yakınla an levha sınırları boyunca ise bunu 
kar ılayacak nitelikte eski litosfer parçaları birbirinin altına dalarak mantoya 
karı ır. Bu dinamik süreç içerisinde levhaların yer de i tirmeleri sırasında 
birbirlerine göre yaptıkları yanal hareketler de bulunmaktadır. Bu yanal 
hareketlerin olu turdu u levha sınırları boyunca, mantodan herhangi bir 
malzeme kazanımı veya kaybı ya anmaz. Litosferin parçaları (levhalar)

arasındaki bu yanal hareketlerin olu turdu u sınıra transform levha sınırları
adı verilir. Bu levhaları sınırlayan hat boyunca iki levhanın birbirine göre yanal 
yönlü hareketleri sonucu olu an faylar,  okyanusal transform faylar
(transform faults) olarak adlandırılır ( ekil 2.14, 2.15).   
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ekil 2.14. Atlantik Okyanusu orta sırtını kesen okyanusal kökenli transform faylar. 

ekil 2.15. Levha sınırlarında geli en hareket türleri. Soldan sa a sırasıyla; transform, 
uzakla an ve yakınla an okyanusal levha sınırları. 



23

Okyanus olu um a amalarının olgunluk döneminde, okyanus orta sırtı 
boyunca yüzeye çıkan manto malzemesi her iki yana do ru simetrik olarak 
yayılarak geni ler ve üzeri denizel çökellerle kaplı bir tabana sahip geni  bir 
okyanusun olu masına neden olur. Okyanusların kenarlarında, daha çok 
karadan gelen kırıntılılar ve kimyasal ve organik kökenli karbonat istiflenirken, 
okyanusun daha derinlerinde yer alan abisal (abyssal) derin denizel 
bölgelerde ise a ırlıklı olarak kıta yamacından kopup kayan ince taneli 
sedimentler ve silisyum bile enli organik çökellerin hâkimiyeti gözlenir. Bu 
çökel istife, ba ta okyanus ortası sırt (mid-ocean ridge) olmak üzere okyanus 
tabanındaki sıcak noktalardan ve volkanik ada yaylarından çıkan volkanizma 
e lik eder. Olgunluk a amasındaki okyanuslar için di er önemli bir örnek 
Atlantik Okyanusu’dur.  

Okyanus evriminde, okyanusal litosferin kıtasal veya bir ba ka 
okyanusal litosfer altına dalarak yok olması, okyanusu sınırlayan kıtaların kar ı 
kar ıya gelmesi ve bir kıta-kıta çarpı ması ile yok olmaları gibi süreçler 
gözlenir. Kıta kıta çarpı masıyla büyük da  ku akları olu ur. Kıtasal çarpı ma 
kökenli da  ku aklarına örnek olarak geli imleri yakla ık 500 milyon ilâ 250 
milyon yıl öncesi arası olu mu  Kuzey Amerika’nın (ABD) do u kıyılarını 
olu turan Apala  Da ları (Appalachians) verilebilir. Pangea Kıtası öncesi 
yakla ık günümüzden 600 milyon sene önce Kuzey Atlantik (Atlas)

Okyanusu’ndan önce (Atlantik Okyanusu’nun atası) bu bölgede var olan bir 
okyanusun Afrika tarafından 500 milyon sene önce kapanmaya ba lamasıyla 
günümüzde yer alan ya lı Apala  Da ları olu mu tur. Apala  Da ları’nın 
olu umundan çok kısa bir süre sonra (250 milyon sene önce) yeni olu an tek bir 
kıtadan olu an “Pangea Süper Kıtası” tekrar bugünkü kıtaları ve okyanusları 
olu turmak üzere büyük ve küçük parçalara bölünmeye ba lamı  ve 
günümüzde yer alan okyanus ve kıtaları olu turmu tur [Pangea Süper Kıtası’nın 
önce iki büyük kıta halinde parçalanması sonucu güneyde büyük Gondvana kıtası 
(Gondwana); kuzeyde ise Lavrasya Kıtası (Laurasia) olu mu tur].

Geli imleri daha yeni olan kıta kıta çarpı masına di er bir örnek ise 
yakla ık 45 milyon yıl önce olu maya ba layan Alp-Himalaya Da  Ku a ı’dır. 
Bu ku akta bir zamanlar bu alanda var olan ve “Tetis” adı verilen eski bir 
okyanusun kıtasal litosfer altına dalarak yitip-bitmesi ve bunun ardından 
Avrasya Levhası ile Afrika-Arabistan ve Hindistan-Avustralya Levhaları’nın 
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çarpı ması sonucu olu mu lardır. Günümüzde “Tetis Okyanusu’ndan” arta 
kalan ve henüz kapanmamı  olan tek deniz ise Akdeniz’dir ( ekil 2.16, 2.17).  

ekil 2.16. Pangea Süper Kıtası’nın parçalanması ile okyanus olu umunun olgunla ma 
a aması, Atlantik Okyanusu (Press vd., 2004). 

ekil 2.17. Okyanus olu umunun tükenme a aması; A) Tetis Okyanusu’nun kapanması, B) 
Alp-Himalaya Da  Ku a ı’nın olu umu (Press vd., 2004).  

Konveksiyon akımları ile litosfer tabakasının ayrılıp aradaki bo lu un da 
mantodan sa lanan malzeme ile sıvanarak yeni bir litosfer parçasının üretimi 
sonucu mantoda olu an malzeme kaybı, litosferin ba ka alanlarındaki sıkı ma 
(compression), daralma ve bunların sonucunda bir bölümünün astenosfer 
(asthenosphere) içerisine dalıp, kaybolan manto malzemesinin yerine 
eklenmesi ile dengelenir. Levhaların (litosfer parçaları) birbirine yakla arak 
olu turdukları bu sıkı malı sınırlara yakınla an (=konverjan) levha sınırları 
(convergent plate boundary) adı verilir. Dalma batma zonu  (subduction zone)
olarak da tanımlanan bu tür sıkı malı sınırlar boyunca yo un olan manto 
malzemesinden yapılmı  olan okyanus kabu u, kıta veya bir ba ka okyanus 



25

kabu unun altına, astenosferin içerisine do ru dalıp-batar. Okyanus 
kabu unun, kıtasal kabu un altına dalarak battı ı bölgelerde denizlerdeki en 
derin bölgeler olan hendekler (trench) olu ur. Bu tür levha sınırlarının 
günümüzdeki en önemli örneklerini Asya Kıtası’nın do usundaki adaların 
(Japonya, Yeni Gine, Sumatra vd.) do u sahilleri ve Güney Amerika Kıtası’nın batı 
kıyıları boyunca astenosferin içerisine do ru dalıp-batan Pasifik Okyanusu 
olu turmaktadır. Güney Amerika Kıtası’nın batı sahil eridi boyunca okyanus 
dibinde  hâlen devam etmekte olan dalma batma zonunda, Güney Amerika 
Kıtası altına dalan okyanus levhası kabu u, daldı ı kesimlerde sıkı ma 
nedeniyle olu turdu u a ırı basınç, ergime sıcaklı ını dü ürür ve eriyik ma ma 
hâline gelen kesimler sıkı ıp yükselen ve dalma batma zonuna paralel 
geli erek And Da ları’nı olu turan güney Amerika Kıtası kabu u içinde 
zeytinya ının suyun içinde yükselmesi gibi yüzeye yükselerek, sık sık aktif 
volkanik faaliyetlerin olu umuna neden olurlar. 

Söz konusu dalma-batma aktivitesinin ileri a amalarda kar ı kar ıya 
gelen kıta kabukları, birbirinin altına dalıp-batamadıklarından dolayı çarpı arak 
büyük da  ku aklarının olu masına neden olurlar. Bu tür da  olu umuna en 
önemli örnek, Anadolu’nun da bir bölümünü olu turdu u ve eski bir okyanusun 
(Tetis, Tethys) dalıp-batması sonucu geli mi  olan Alp-Himalaya Da
Ku a ı’dır.  Örnek olarak günümüzden yakla ık >200 milyon yıl önce tüm 
kıtaların bir ada gibi bir arada bulundu u 4. Süper kıta olan son Pangea 
Kıtası’nın yakla ık 200-250 milyon sene öncesi arası parçalanmaya ba laması 
ile günümüzde bildi imiz kıtalar olu maya ba lamı , Hindistan kuzeye Avrasya 
Kıtası’na do ru hareket edip, 40-45 milyon sene önce, arasındaki okyanusu 
kapatıp çarpı arak (kıta kıta çarpı ması) Asya’nın orta güney kısmında dünyanın 
bugünkü en yüksek sırada larını olu turan (Everest Da ı: 8.848 m) Himalaya 
Da ları’nın olu masına neden olmu tur ( ekil 2.18.1.c ve 2.18.2).  

A ırı sıcaklıktaki çekirde in mantoda olu umuna neden oldu u 
konveksiyon akımları günümüzden tıpkı ∼250 milyon sene öncesi tek bir 
kıtadan olu an Pangea Kıtası’nı olu turdu u gibi günümüzde de hareket 
hâlindeki levhaların farklı hızlarda açılma ve dalma batma hızlarından dolayı 
yakla ık 250 milyon sene sonrası tüm kıtaları birle tirerek, eni ve boyu her biri 
yakla ık 21.000 km uzunlu a ula an yine ada eklinde tek bir süper kıta 
olu turaca ı yönündedir.  
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ekil 2.18.1. Yakınla an tip levha sınırlarının olu turdukları tektonik ve morfolojik yapılar; a) 
Okyanusal litosferin, bir ba ka okyanusal litosferin altına dalması ve ada yayı olu umu; b) 
Okyanusal litosferin, kıtasal litosferin altına dalması ve ma matik yay olu umu; c) ki kıtasal 
litosferin çarpı ması ve da  ku aklarının olu umu (Press vd., 2004). 

ekil 2.18.2. Hindistan ve Asya Kıtaları’nın (iki kıtasal litosfer) çarpı ması ve Himalaya Da
Ku a ı’nın olu umu. Üstteki blok diyagramda Hindistan ile Asya’yı ayıran okyanus, Tetis 
Okyanusu olup Anadolu üzerinden Avrupa’ya kadar uzanan bir okyanus idi. Bu okyanusun 
günümüzdeki mevcut henüz kapanmamı  tek kalıntısı ise Akdeniz’dir. 
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Günümüzde, Himalaya Da  Silsilesi hâlen sıkı maya devam etmekte ve 
her sene 1 cm’den fazla yükselmektedir. Her iki kıtanın aralarında yer alan 
okyanusun yok olu u sonrası çarpı arak birbirlerinin altına dalamamaları ise 
her ikisinin de kıtasal kabuktan olu malarından yani, birbirlerine yakın 
yo unlukları nedeniyledir. Kıta kıta çarpı masında, sıkı ma kuvvetleri etkisi ile 
bölge yükselip orojenez olarak bilinen (da ların olu umunu sa layan tektonik 

süreçler, orogeny) da  olu umlarına neden olmaktadır. Orojenez sırasında 
geni  alanlar kaplayan ve deniz dibinde yer alan çökel kayaların bir kısmı da 
sıkı ma nedeniyle yükselip karasal ortamı olu tururken, bu olu um sırasında 
da faylar, bindirmeler ve kıvrımlar birlikte geli mekte, yükselen bölgeler 
Himalaya Da ları yanında, And ve Alp Da ları gibi orojenez da  ku aklarını 
olu turmaktadırlar.  

Amerika’nın And ve Kayalık Da lar ile Akdeniz’den ran’a, Kuzey 
Hindistan’dan Endonezya’ya uzanan Alp-Himalaya Sırada ları ve Batı 
Pasifik’teki 'Japonya, Filipinler ve Sumatra Ada Yayları'nı olu turan genç da
ku aklarının ço u geçti imiz 100 milyon yıl içinde olu mu tur. Bunlardan 
Himalayalar gibi bazıları ise yakla ık 45 milyon sene önce geli imlerine 
ba lamı tır. Ülkemiz Alp-Himalaya Da  Ku a ı içinde yer almaktadır. Örnek 
olarak Afrika Kıtası’nın kuzeye ilerleyip Avrasya Kıtası’na yakınla masıyla, Üst 
Miyosen Dönemi sonunda (Messiniyen) yani; günümüzden yakla ık 6 milyon 
sene önce Cebelitarık (=Tarık Da ı) Bo azı yakla ık bir milyon senelik bir zaman 
süresi boyunca kapanmı  ve Akdeniz Çana ı tamamen kuruyup buharla arak 
bir çöl hâlini alırken, buharla ma nedeniyle de Akdeniz tabanında 1.000 
metreyi a kın çok kalın bir kaya tuzu birikimi (çökelimi) gerçekle mi tir. Daha 
sonra levha hareketlerinin olu turdu u tektonizma etkisiyle Cebelitarık bölgesi 
tekrar yırtılarak açılmı  ve bugünkü 14 km geni li inde Cebelitarık Bo azı’nı 
olu turmu tur. Cebelitarık Bo azı’nın açılmasını takiben, Atlas Okyanusu 
suları hızla, Cebelitarık Bo azı’nın tabanında bir denizaltı kanyonu da 
olu turarak Akdeniz’e do ru iri ve ince taneli malzemeleri de sürükleyerek 
akmı , birkaç yıl gibi kısa bir süre içinde, Amazon Nehri’nin (Amazon Nehri debisi: 

200.000 m3/sn) yakla ık 1.000 katı büyüklü ünde bir debi ile elâle olu turarak, 
tekrar bugünkü Akdeniz’in dolup canlanmasını sa lamı tır. Ancak Afrika 
Levhası’nın kuzeye hareketinin hâlen devam etmesi nedeniyle günümüzde de 
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gittikçe sı la an Cebelitarık Bo azı, muhtemelen yakla ık iki ya da üç milyon 
sene sonra tekrar kapanacaktır. 

Okyanusları geli tiren bu süreçler aynı zamanda onların morfolojisinin 
de oldukça karma ık bir yapıya sahip olmasına neden olur. Atlantik ve Pasifik 
Okyanuslarından yakla ık D-B yönünde alınacak olan profiller bu karma ık 
deniz tabanı yapısını belirgin bir ekilde gösterirler. Her iki profilde de okyanus 
ortası sırtlar, deniz tabanında birer yüksek alan olarak görünmektedir. Bunun 
dı ında denizaltı da ları ve adalarının derin okyanus düzlüklerine düzensiz bir 
yapı kazandırmı  oldu u gözlenir ( ekil 2.19, 20 ve 21). Pasifik Okyanusu 
tabanını, Atlantik Okyanusu tabanından ayıran en önemli farklılıklardan biri 
okyanus ortası sırt sistemi boyunca deniz tabanı yayılma hızlarındaki 
farklılıktır. Atlantik Okyanusu sırtında deniz tabanı yayılması yıllık 1,5 cm - 2 
cm’dir ve hızla yayılan merkezlerde sırtın üstünde çok belirgin engebeli bir rift 
vâdisi bulunur. Bu çöküntü alanları, 30 km geni li inde ve okyanus içi da lık 
alanın derinli i 3.000 m olan okyanus dibi sırada ları olu turmaktadır. 
Pasifik’te ise yıllık yayılma hızı çok daha fazla olup meselâ do u Pasifik’te bu 
de er 9 cm’den fazladır. Pasifik’te bu hızlı yayılma nedeniyle aktif 
volkanizmanın ve tektonizmanın yer aldı ı okyanus ortası sırtlar (mid-oceanic 
ridge), dü ük e imli yamaçlardan olu urlar. Pasifik’te yer alan, derinli i 10.000 
m’nin üzerine kadar çıkabilen (Mariana-Challenger çukuru: 11.022 m) ve 
yeryüzünün en derin bölgelerini olu turan çukur alanlar, yakınla an levha 
kenarlarındaki dalma-batma i leminin deniz tabanındaki izidirler. Bu derin 
alanların kara tarafında dalma batma zonunun yer almadı ı pasif kıta 
kenarlarında (passive margin) ise kıta ete i, kıta yamacı ve elf düzlü ünden 
olu an kıta kenarı yer alır (örn. Amerika Kıtası do u kıyıları).  

Kıyı hattı açı ında yer alan ve dü ük e imlere sahip yakla ık 0 m ile 
maksimum 200 m deniz derinlikleri arasındaki sı  denizel düzlü e kıta
sahanlı ı, elf düzlü ü veya kıtasal elf (continental shelf, shelf sea) adı 
verilir. elf düzlü ünün e im ve derinlik de erlerinin belirgin olarak de i ti i 
sınıra elfin dı  kenarı adı verilir ve bu hattın açık denize do ru olan yakla ık 
200 m ilâ 1.500 m arasında göreceli daha dik bölümü kıta yamacı (=kıta evi,
continental slope) olarak adlandırılır. Kıta yamacı elf alanları, yamacın alt 
kesimlerinde yerini daha az e imli deniz derinli i yakla ık 1.500 m ilâ 4.000 m 
arasında olan kıta ete ine (kıta yükselimi, continental rise) bırakır. Kıta 
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yamacının tabanında bulunan ve yamaç boyunca derine do ru kayan 
çökellerin olu turdu u dü ük e ime sahip bu bölge kıta ete i ya da kıta 
yükselimi olarak adlandırılır. Kıta yükselimi yerini 4.000 m ilâ 6.000 m 
arasında olan ve geni  alanlar kaplayan “derin deniz ovaları” (abyssal plains)
ya da abisal düzlük olarak adlandırılan geni  düzlükleri olu turan okyanus 
tabanlarına bırakır ( ekil 2.22).   

ekil 2.19. Okyanus tabanlarının ve kıtaların yüzey morfolojisi. 

ekil 2.20. Kuzey Amerika-Cebelitarık Bo azı arasında Atlantik Okyanusu’nun deniz tabanı 
profili (Press vd., 2004). 
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ekil 2.21. Avustralya-Güney Amerika arasında Pasifik Okyanusu’nun deniz tabanı profili 
(Press vd., 2004). 

ekil 2.22. Pasif Kıta Kenarı’nın ematik kesiti (Boggs, 2001). 
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Aktif ve pasif kıta kenarı deyimleri, kıta-okyanus arasında bir dalma-
batma zonu olması (pasifik tipi) veya olmaması (atlantik tipi) ile belirlenmektedir. 
Örnek olarak kıtasal kenarların okyanusal levha sınırları ile çarpı tıkları 
Amerika Kıtası’nın batı sahil eridi 'aktif kıta kenarı'nı (active margin), 
çarpı mayan do u sahil eridi ise 'pasif kıta kenarı'nı (passive margin)
olu turmaktadır. Pasifik Okyanusu çevresinde okyanusal litosferin kıta kenarı 
altına daldı ı di er bölgeler de Aktif Kıtası kenarlarını olu tururlar ve bu 
kesimlerde okyanus tabanındaki sedimentler ve okyanus kabu u parçaları, 
dalan okyanusal levhadan kopartılır ve üstteki kıtanın kenarına eklenir (örn. And 
Da ları, Japonya-Honsu Adası ve levha yitimi sonucu olu mu  Güneydo u Anadolu Kıvrım 
Kenet Ku a ı; Yıldırım, 1989). 

2.5. Aktif Volkanizma ve Volkanik Da  Ku akları 

Yerkürenin en üst katmanlarını olu turan katı nitelikli litosfer (ta küre) ve 
plâstik özellikli astenosfer arasındaki malzeme alı veri i sırasında, 
astenosferden yükselen manto malzemesine ma ma (=ergimi  hamur kütlesi) adı 
verilir. Ma ma, litosferdeki süreksizlikler boyunca yukarı do ru yükselimini 
sürdürür. Bu yükselim, yer kabu unun derin bölgelerinde, orta sı  derinliklerde 
veya yeryüzünde sona erebilir. Ma manın yeryüzüne kadar ula arak yüzeye 
püskürdü ü bölgelerde volkanik kayaçlar (volcanic rocks) olu urlar. Bu 
kayaçların dönemsel olarak püskürmeleri sonucunda yüzeye çıktıkları 
noktadaki volkanik malzeme birikimi konik bir da ın olu masını sa lar.  

Günümüzde gerçekle en aktif volkanizma ve buna ba lı olarak geli en 
volkanik da  ku akları en yaygın olarak yakınla an levha sınırları boyunca 
gözlenirler. Yakınla an levha sınırları boyunca dalıp-batan okyanusal 
kabu un, üzerindeki levhada gerçekle en bu volkanizmanın olu turdu u da
ku a ı, kıtaların üzerinde ise kıta kenarı volkanik yayı, okyanusların üzerinde 
ise ada yayı adını alır. Di er bir ifâde ile okyanusal litosferin yitimi bir kıtasal 
blo un altına do ru olursa “kıta kenarı volkanik yayı” olu ur. Bu tip geli en 
kıta kenarı volkanik yaylarını olu turan levha sınırları “And-tipi levha 
kenarları” olarak adlandırılır.  

And tipi levha kenarlarına, Güney Amerika Kıtası’nın batısında Pasifik 
Okyanusu ile sınırlandı ı, ortalama 4.000 m yükseltili (maksimum +6.962 m 
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yüksekli e ula an Aconcagua Da ı), kuzeyden güneye do ru Venezuela, 
Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Arjantin ve ili boyunca yakla ık 150 km-
700 km geni likler arasında ve 7.500 km uzunlu unda, sahil eridine paralel 
uzanan ve dünyanın deniz düzeyi üzerinde aktif volkanların yer aldı ı en uzun 
sırada lar zincirini olu turan And Da ları örnek olarak verilebilir. And 
Da ları’nın bulundu u tüm bölge (eski Gondvana Kıtası) 165 milyon sene önce 
tamamen düz bir ova iken Nazka ve Antarktika Levhaları’nın (plâka) yakla ık 
150 milyon sene önce ba layan yitimi nedeniyle olu an günümüzde de 
yakla ık yılda 10 cm’lik sıkı ma ile (konverjans, convergence) ova olan yerler 
yava  yava  da lara dönü mü  ve son 60 milyon sene içinde de 60 km - 70 
km kalınlıkta kalın bir kıtasal kabuk olu turarak And Da ları’nın olu umlarını 
sa lamı tır. And Da ları günümüzde de geli imlerini devam ettirmekte ve her 
yıl yakla ık 1 cm yükselmeye devam etmektedir. Levhaların daimi ve uzun 
süreli hareketleri sonucunda olu mu  And Da ları, olu umlarıyla birlikte 
do uya Atlas Okyanusu’na kadar akan büyük akarsuların da meydana 
gelmelerini sa lamı tır. Buna en iyi örnek Peru’dan 5.170 m yükseklikteki bir 
kaynaktan do up 6.450 km yol katederek (Nil Nehri’nden sonra dünyanın ikinci en 

uzun nehri), Brezilya’dan Atlas Okyanusu’na dökülen Amazon Nehri’dir. Amazon 
Nehri, Peru yanında, Kolombiya, Bolivya ve Brezilya topraklarından birle en 
ırmaklarla büyüyerek Atlas Okyanusu’na kadar uzanmakta ve tek ba ına 
Güney Amerika Kıtası’nın ve dünyanın en büyük akarsu havzasını (6 milyon 

km2) olu turarak, bu havzanın ya anacak verimli alanlarının olu masını 
sa lamı tır. Tüm canlılara hayat veren bu olu umlar, varlıklarını Levha 
hareketlerine borçludurlar. 

Ada Yayları ise iki okyanusal levhanın yakınla tı ı ve birbirinin altına 
daldı ı alanlarda olu ur ve volkanik kökenli Japonya Adaları, Mariana, Kuril ve 
Tonga gibi ada yayları, bu tür olu umların en önemli örnekleri arasındadır. 
Dünyadaki aktif volkanizmanın gözlendi i bir di er bölgeyi, Okyanus ortası 
sırtlar olu tururlar. Aktif volkanizma okyanus tabanını olu turan bu kesimlerde 
binlerce km uzunlukta sırada ların olu umuna neden olmaktadır. Bunlardan 
ba ka, Alt Manto-Çekirdek sınırından ba layıp üste Astenosfer boyunca 
yeryüzüne olu an lâv bacaları da vardır ve volkanizmanın bir ba ka kayna ını 
olu tururlar. Bunlar “Sıcak Nokta”lar (hot spots) olarak adlandırılmakta olup 
levha sınırlarından uzakta, ba ımsız geli en yo un volkanik aktivitenin 
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devamlı geli ti i noktasal alanlardır (örn. ekil 2.23). Sıcaklı ın göreceli olarak 
çevresinden yüksek oldu u bu alanlar üzerindeki litosferde bölgesel olarak 
volkanizma meydana gelir. Sıcak nokta volkanizması, mantonun derin 
kısımlarından, muhtemelen dı  çekirdek-manto sınırı tarafından kontrol 
edilmektedir. Sıcak Nokta’lar milyonlarca yıl hareket etmediklerinden, yani 
sabit kaldıklarından dolayı, özellikle okyanusal levhaların hareket yönlerinin ve 
yıllık ortalama hareket miktarlarının ortaya çıkarılmasında yararlı olmaktadırlar. 
Bu tür volkanizmanın olu turdu u yapılar için verilebilecek en önemli örnek dı
çekirdek-manto sınırından yani yakla ık 3.000 km derinlikten gelen lâvlarla 
olu an Hawaii Adaları’dır. Pasifik Levhası ortasında yer alan sıcak nokta 
kayna ı Pasifik Levhası’nın her sene 11 cm - 12 cm kuzey-kuzeybatı yönlü ve 
75 milyon sene öncesi ba layan hareketi, son 5 milyon sene öncesinden 
günümüze kadar 600 km’lik bir yol katetmi , okyanus yüzeyine ula an ve 
Hawaii Adaları olarak adlandırılan bir sıra adalar dizisini olu turmu tur.  

ekil 2.23. Yeryüzünde volkanizmanın geli ebilece i ortamlar. Uzakla an levha sınırları 
(okyanus ortası sırtlar), yakınla an levha sınırları (ma matik ve ada yayları) ve alt manto-çekirdek 
sınırından yükselip volkanizma olu turan “Sıcak Nokta” (hot spots).  
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2.6. YER KABU UNU OLU TURAN MADDELER ve M NERALLER 

Yer kabu u, demir ve ma nezyumca zengin okyanusal ve alüminyumca 
zengin kıtasal kabuktan olu maktadır. Yer kabu unda ve yerkürenin 
tamamında yer alan elementler ve oranları ekil 2.24’de verilmi tir. Buna göre, 
gerek yerkürenin tamamında ve gerekse yer kabu unda en yüksek oranda 
bulunan element oksijendir. Oksijen, minerallerin içerisinde oksit olarak yer 
alır. Oksijenden sonra tüm yerküre ve yer kabu unda en yüksek oranda 
bulunan element silisyumdur. Silisyum, genelde oksijen ile bile ik hâlde silikat 
olarak bulunur. ekil 2.24’de de kolaylıkla gözlenebilece i gibi yerküre ile 
yeryüzündeki element yüzde da ılımlarındaki en büyük fark demir ve 
ma nezyum oranlarında kendini göstermektedir. Demir, yer kabu unda % 6’lık 
bir orana sahipken, yerkürenin tamamında ise bu oran % 35’e çıkmaktadır. 
Benzer ekilde, yer kabu unda % 4 oranında var olan ma nezyumun tüm 
yerküre içerindeki oranı da % 13’e çıkmaktadır. Yer kabu unda yer alan 
elementlerin oranı ile tüm yerkürenin bile imi arasındaki bir di er önemli 
farklılık alüminyum oranında meydana gelmektedir. Yer kabu unda alüminyum 
oranı % 8 gibi yüksek bir de erde iken, bu oran tüm yerkürede % 1,1’e kadar 
dü mektedir. Yer kabu una göre yerküredeki elementlerin bulunma 
oranlarındaki benzer dü ü ler kalsiyum, potasyum ve sodyum miktarlarında da 
gözlenmektedir.  

ekil 2.24. Yerkürede ve yer kabu unda bulunan elementler ve yüzdeleri (Press vd., 2004). 

Yerküredeki elementlerin birle iminden mineraller olu maktadır. 
Kimyasal yapıya uygun dizilen atomlar önce elementleri, elementler geometrik 
yapı gösteren *kristal a ına göre dizilmi  kristalleri, kristaller mineralleri ve 
mineraller de yer kabu undaki kayaçları olu tururlar. 

*[Kristal Sistemleri: Kübik, Hekzagonal, Trigonal (rombohedral), Tetragonal, 
Rombusal (ortorombik), monoklinik ve Triklinik sistem]. 
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Mineraller (minerals), do ada elementlerin belirli bir kimyasal bile imi 
ve atomik düzeni sonucu olu an, homojen, belirli bir kristal yapısına sahip 
olan, inorganik ve katı hâlde bulunan kristalli cisimlerdir.  

Minerallerden silis camı ve opal (SiO2n.H2O) gibi bazıları amorf, 
ço unlu u ise kristal durumundadır. Mineraller altın, elmas gibi tek bir 
elementten veya kuvars (SiO2), pirit (FeS2), feldspat (ortoklas-KAlSi3O8) gibi birden 
fazla elementten olu abilir. Bir mineral ne kadar küçük parçalara bölünürse 
bölünsün, parçasında bütünün özelliklerini ta ır. Mineraller ayet özellikleri 
genel olarak düz yüzeyle çok kö eli geometrik ekillerle gösteriliyorsa bunlar 
için kristalli terimi kullanılır. Kristaller (crystals), kendisini meydana getiren 
atom ve moleküllerin içyapı ve diziliminin bir sonucu olarak düz yüzeylerle 
sınırlanmı , muntazam geometrik ekil gösteren katı cisimlerdir ( ekil 2.25). 
Bu nedenle bir kristal atom ve molekülleri, üç boyutlu olarak belli bir 
tertiplenme gösteren bir madde olarak kabul edilmektedir. Di er bir ifâdeyle, 
belli bir kristalin iç yapısı (belli sıcaklık ve basınç altında) daima aynı sayıda ve aynı 
cinslerdeki atomu karakteristik bir düzen içerisinde içeren ve birim hücre 
denilen bir yapı ünitesinin üç boyutlu olarak tekrarlanmasından meydana 
gelerek yukarıda belirtilen 7 kristal sisteminden bir tanesinde 
kristallenmektedir. Amorf (= ekilsiz, kristalle memi , amorphous = uncrystallized)
mineraller ise atom ve molekülleri geli igüzel, belirli bir geometrik kurala uygun 
biçimde ba lanıp yerle memi  olarak ortaya çıkan düzensiz bir tertiplenme 
gösteren minerallerdir. Do ada minerallerin tamamına yakını kristal, çok az bir 
kısmı amorf mineral eklinde bulunmaktadır. 

Minerallerin büyük ço unlu u ergimi  silikatlı madde veya eriyiklerin 
kristalle meleri ile olu urlar. Minerallerin ergimi  silikat hamuru durumunda 
olan ma madan kristalle mesi, ortamdaki basınç ve sıcaklı ın azalması 
sonucu olu maya ba lar. Kristal yapısının iyi geli ebilmesi için ortamdaki 
basınç ve sıcaklı ın dereceli olarak azalması gerekir. Yava  olarak basınç ve 
sıcaklı ın azaldı ı ortamlarda yer alan ma matik-derinlik kayaçlarının büyük 
kristalli olmalarının nedeni budur. E er basınç ve sıcaklık hızla azalırsa, kristal 
yapıları iyi geli emez ve ufak kristaller meydana gelir. Basınç ve sıcaklıktaki 
dü ü  çok hızlı olursa kristalle me hiç meydana gelmez, bünyedeki su 
içeri inin de etken oldu u ve çok hızlı so uma ile kristalle menin olu madı ı 
tüm “camsal doku”dan olu an amorf volkanik cam (obsidiyen) veya opal, 
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kalsedon gibi amorf yapılar geli ir. Do ada kuvars (SiO2), tuz (NaCl) ve kalsit 
(CaCO3) ise en çok rastlanılan ve kristal yapıları görülebilen minerallerin 
ba ında gelir.  

ekil 2.25. Ametist (mor kuvars) kristalleri (Press vd., 2004). 

Do ada bir veya birden fazla mineralin birle mesi ile kayaçlar olu ur. 
Ma matik kayaçların olu umu sırasında, bu minerallerden kayaçla birlikte 
katıla mı  olanlarına primer (birincil) mineraller adı verilir. Primer mineraller 
içerisinde, kayaçları olu turan veya kayacın ana bile eni olan bu minerallere 
esas mineraller adı verilir. Bu mineraller kayacın içerisinde bol miktarda 
bulunur ve ona asıl özelli ini verirler. Silis (örn. kuvars); Feldspat (örn. ortoklas); 
Feldspatoid (örn. lösit); Mika [örn. beyaz mika (muskovit) ve siyah mika (biyotit)]; 
Piroksen (örn. ojit); Amfibol (örn. hornblend) ve Olivin grubu (örn. forsterit) mineraller 
ma matik kökenli kayaçların esas mineral gruplarını olu tururlar. Primer 
mineral grubu içerisinde esas mineraller dı ında yer alan tâli mineraller de 
ma matik kayacın do rudan olu umu sırasında kayaç ile birlikte 
kristalle mi lerdir. Ancak esas minerallere oranla kayacın içerisinde sıkça 
rastlanmalarına ra men, miktar olarak çok azdırlar ve oksitler, sülfürler, 
fosfatlar, titanatlar bu grupta yer alırlar. Ma matik kayaçlar içerisinde primer 
mineraller dı ında, içinde bulundukları kayacın katıla masından sonra 
meydana gelmi  olan mineraller de bulunur. Bu tür minerallere sekonder 
(ikincil) mineraller adı verilir. Ma matizma sonrası serizitle me, kloritle me, 
serpantinle me, kaolinle me gibi ba lıca ayrı ım olayları veya ba kala ım 
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(metamorfizma) nedeniyle olu an mineraller bu gruba girerler. Ba lıca sekonder 
mineral ve grupları; Klorit Grubu: pennin, klinoklor vd.; Serpantin Grubu: 
antigorit, krizotil, talk; Karbonat Grubu: kalsit, dolomit; Epidot Grubu: epidot, 
zoizit; Kaolen Grubu: kaolinit, dikit, nakrit, anoksit, halloysit, allofan; 
Montmorillonit Grubu: montmorillonit, vermikülit, nontronit, saponit; Zeolit 
Grubu: laumontit, klinoptilolit; Mika  ( llit) Grubu: llit (illit=hidromuskovit: muskovitin 

hidrotermal ko ullar altında bozu masıyla olu an mineral), muskovit, biyotit, filogopit 
olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca ma matik kayaçlarda volkanik bacalarda 
ma maya yakın olan kayaçlar ısınarak, kayaçların bazıları kısmen veya 
tamamen ergir (asimilasyon). Bu ergiyik içine kom u kayaçlardan, kayaca 
karı mı yabancı mineraller veya katı yabancı kayaç parçaları da (=inklüzyon)

bulunmaktadır. 

2.6.1. Minerallerin özellikleri 

a. Fiziksel özellikler: Minerallerin fiziksel özellikleri: görünüm, renk, 
sertlik, dilinim, özgül a ırlık, çizgi rengi, parlaklık, saydamlık, kırık ekli, 
kırılganlık, ikizlenme, radyoaktivite, manyetik ve elektriksel özellikler olarak 
sayılabilir.   

b. Fizyolojik özellikler: Minerallerin tad ve kokusu. Örnek: Tuz (halit)

tatma duyusu ile kükürt veya arsenik kendine has kokuları ile tanınır. 
c. Kristal ekli: Mineraller kübik, tetragonal, hekzagonal, rombusal, 

monoklinal, triklinal sistemlerde kristalle irler veya kristalsiz (amorf) yapıda 
olabilirler. 

d. Kimyasal özellikler: Kendilerine özgü bir kimyasal bile imleri, farklı 
ergime dereceleri ve kimyasal özellikleri olan mineraller atmosfer ve çevre 
ko ulları altında kimyasal yol ile duraylılıkları bozulup ayrı ır veya ayrılan 
kısımlar tekrar birle ebilir, yeni minerallere dönü ebilirler. Jips (gypsum)
mineralinin iç yapısında bulunan kristal suyunun (H2O) dü ük derecede 
ısıtıldı ında çıkmasıyla susuz kalsiyum sülfata (CaSO4) yani anhidrite 
dönü mesi örnek olarak verilebilir. Ayrıca minerallerin bir kısmı suda kolayca 
çözünürler (halit); bazıları sadece asitler içinde çözünebilirler (örn. kalsitin HCl’de 

çözülmesi), di er bir grup ise kuvvetli asitlerde dahi çözülmezler. Mineraller; 
kristal ekilleri aynı (izomorf), kimyasal bile imleri birbirlerinin yerine 
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geçebilecek özellikte [örn. kalsit (CaCO3); dolomit CaMg(CO3)2; magnezit=manyezit 

(MgCO3)] benzer ekilli olabildikleri gibi kristal ekilleri farklı (polimorf) ve 
kimyasal bile imleri aynı  (örn. elmas, grafit) olabilmektedirler. 

e. Optik özellikler: Minerallerin ince kesitlerde polarizan mikroskop 
altında tespit edilen kristolagrafik özellikleridir. Polarizan mikroskopta; 
minerallerin, opak olup olmadıkları, izotrop veya anizotroplu u, sönme açıları, 
uzanım i aretleri, tek ve çift optik eksenli minerallerin optik ekli ve i aretleri, 
optik eksenler açısının saptanması gibi de i ik optik ekiller incelenerek, 
mineral tayini (adlaması), olu um ortamı, di er mineraller ile ili kisi ve 
minerallerden olu an kümenin doku (fabric) özellikleri belirlenmektedir.   

Fiziksel özelliklerden “sertlik”, minerallerin çizilmeye kar ı gösterdikleri 
direnç olarak tanımlanır. Özellikle mühendislik çalı malarında kazılabilme-
kırılabilme-patlatılabilme-ö ütülebilme açısından minerallerin sertli i oldukça 
önemlidir. Minerallerin sertlik derecesini belirleyebilmek için Mohs, Schmidt, 
Knoop, Shore gibi pek çok sertlik skalası ve tanımlaması bulunmakla birlikte 
bunlardan en çok kullanılanı Mohs Sertlik Skalası’dır.  

Viyana’lı Mineralog Friedrich Mohs (1773-1839) tarafından 1812 yılında 
hazırlanan Mohs Sertlik Skalası’na göre 10 mineralin sertli i, en yumu ak 
mineralden sert olana do ru sıralanmı , Rosiwal Mutlak Sertlik de erleriyle 
kar ıla tırılmı tır (Tablo 2.1).  

Tablo 2.1. Mohs Sertlik Skalası 
Mohs 

Göreceli 
Sertli i 

Mineralin Adı Formülü Çizme-Çizilme 
Rosiwal
Mutlak 
Sertli i  

1 Talk Mg3 [(OH2)/Si4O10)] Tırnakla çizilir 0,03 
2 Jips CaSO4.2H2O Tırnakla çizilir 1,25 
3 Kalsit CaCO3 Bakır para ile çizilir 4,5 
4 Fluorit CaF2 Çakı ile kolay çizilir 5 
5 Apatit Ca5 [(F, Cl, OH) / (PO4)3] Çakı ile çizilir 6,5 
6 Feldspat (Ortoklas) K(AlSi3O8) Çelik e e ile çizilir 37 
7 Kuvars SiO2 Camı çizer 120 
8 Topaz Al2 [F2 / SiO4] Kuvarsı kolay çizer 175 
9 Korendon (Korund) Al2O3 Topazı  kolay çizer 1.000 

10 Elmas C Çizilmez 140. 000 
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Kayalarda en çok kullanılan sertlik deneyi, Schmidt Sertlik deneyidir 
(Schmidt hardness test). Önceleri betonun sertli ini, dolayısıyla da 
mukavemetini ölçmede kullanılan bu deneyde, Schmidt Sertlik Çekici’nin 
de i ik tipleri geli tirilerek kayalarda uygulanmaya ba lanmı tır ( ekercio lu, 
2007).  

Genellikle; dayanımı sa lam/çok sa lam kayalarda Schmidt çekicinin “L” 
Tipi; dayanımı zayıf/orta sa lam kayalarda “N” Tipi kullanılmaktadır. Geri 
tepme sayısı sınıflandırma parametresi kabul edilerek De Beer (1967) 
tarafından yapılan sertlik sınıflaması Tablo 2.2’ de verilmektedir. 

Tablo 2.2. Schmidt Sertlik Çekici geri tepme sayısına göre kaya ve zeminlerin 
sınıflandırılması (De Beer, 1967). 

Kayaç sınıfı Schmidt Sertlik Çekici 
geri tepme de eri 

A ırı sert ( a ırı sa lam) kaya > 60 
Çok sert (çok sa lam) kaya 60 - 45 

Sert (sa lam) kaya 45 - 30 
Yumu ak (orta sa lam) kaya 30 - 24 

Çok yumu ak (zayıf-çok zayıf) kaya 24 - 20 
Sert zemin 20 - 16 

2.6.2. Minerallerin mühendislikteki önemi ve kullanıldıkları alanlar 

Minerallerin özellikle in aat mühendisli inde (civil engineering) temel ve 
malzeme olma yönünden ayrı ayrı önemleri vardır. Modern beton 
teknolojisinde beton *agregasının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, bunu te kil 
eden minerallerin kimyasal bile imleri ile ilgili oldu u bilinmektedir. 
Minerallerden, sertlik skalasında belirtilenlerin kullanıldıkları alanlar a a ıda 
verilmektedir. 
*[Agrega, (aggregate): Kum, çakıl, kırma ta (blasted rock), cüruf (slag) gibi beton 
(concrete) yapımında kullanılan tabiî veya yapay ya da her iki cinsin genellikle 10 cm’ye 
kadar çe itli büyüklüklerdeki kırılmamı  veya kırılmı  taneli malzeme yı ını, 
(kum+çakıl+kırmata tan olu an do al kaya materyali)].

Talk - talc, Mg3 [(OH2)/Si4O10)]; Mohs sertli i 1 olup yüksek ısıya ve asitlere 
kar ı dirençli olup dü ük elektrik iletkenli ine sahiptir. Talk, geçmi  yıllarda 
sabun ta ı olarak kullanılırken, bugün talk pudrası imalinde, kâ ıt, çökme 
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hızını dü ürmesi ve stabil ve düzgün akı ı sa lamasıyla boya da ıtıcısı olarak, 
seramik e ya yapımında, elektrik fincanları, lâstik ve plâstikte, döküm 
kalıplarında, elektronik yalıtkanların yapımında dolgu ve ara madde olarak 
kullanılır. Talk, kısaca; seramik, boya, kauçuk, kâ ıt sanayiinde, çatı 
kaplaması, ha erelere kar ı ilaç yapımında, kozmetik ve eczacılıkta 
kullanılmaktadır.  

Jips - gypsum, (CaSO4.2H2O - Mohs sertli i 2); renksiz ya da beyaz renkli 
olup 120°C’de suyunun bir kısmını kaybederek alçıya dönü ür. Alçı bina içi ve 
dı ı uygulamalarda, kimya endüstrisinde, her türlü döküm kalıplarında, 
Portland çimentosunda sertle meyi geciktirmede, kâ ıt ve pamuklu tekstil 
maddelerinde dolgu maddesi olarak kullanılır. Jipsin ö ütülüp, pi irilip ve 
suyunun uçurularak (dezitratasyon) yapılan ayrı tırma i lemi ile olu turulan yapı 
alçıları sıva i lerinde (katkısız alçı sıvası, kumlu alçı sıvası, alçı kireç sıvası)

kartonpiyer i lerinin ilk kaba ekillendirilmesinde, ince sıva (perdah sıvası) kalıp 
yapma, süsleme i lerinde, duvar blokları, duvar kaplamaları, alçı duvar 
levhaları ve yapı elemanlarının yapılmasında kullanılır. Alçı, de i ik katkı 
maddeleri ile binalarda prefabrik in aat malzemesi olarak çe itli hazır yapı 
elemanları üretiminde hazır bina duvarları, bölme elemanı, duvar, baca, 
dö eme, kaplama malzemeleri, panolar, ısı yalıtım maddesi, seramik 
endüstrisinde, cerrahî ve di çilikte, kabartma ve süslemede, rölyef, model 
yapımının yanı sıra kiremit ve heykel kalıpları yapımında kullanılmaktadır. 
Ate e dayanıklı yapı elemanı olarak da tercih edilen alçı, çok küçük bo luklar 
içermesi nedeniyle üzerine gelen ses dalgalarını azaltarak yansıtır. Ses düzeni 
ve hacim arasında akustik ses geçi ini iyi bir ekilde kontrol eder. Bu özelli i 
dolayısıyla ses izolatörü olarak kullanılır (Karaman; Kibici, 2008).   

Kalsit – calcite, (CaCO3 - Mohs sertli i 3); çimento ve kireç yapımında,  saf 
kalsit boya, plâstik ve kâ ıt endüstrisinde dolgu olarak, 'izlanda spatı' türü optik 
cihazlarda kullanılır. Özel fırınlarda 900°C ısıtılırsa CaCO3 CaO+CO2

reaksiyonuna göre sönmemi  kireç (CaO) meydana gelir. Kireçler CaO hâlinde 
kullanılamadıklarından su ile karı tırılırsa i erek ısı verir ve sertle ip sönmü
kireç yani ba layıcı özelli i olan kalsiyum hidroksit, Ca(OH)2 meydana gelir 
(CaO+H2O Ca(OH)2 +Isı. Sönmü  kireç kum ile karı tırılarak harç elde edilir.  
Olu turdu u kireçta ı (limestone) ise yapı ta ı, dekoratif amaçlı dı
kaplamalarda, ince ö ütülerek zeminin iyile tirilmesi, a artma, betonda agrega 
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ve yol malzemesi ve metal cevherlerinin izabesinde (ergitme) kullanılmaktadır. 
Kalsit HCl’de çözülür. 

Fluorit – fluorite, (CaF2 - Mohs sertli i 4); toplam fluorit üretiminin % 50’si 
kimya endüstrisinde ba lıca hidrojen florür (HF) ve di er bazı florlu bile iklerin 
yapımı için demir-çelik üretiminde eritken olarak, ayrıca cam, fiberglas, mine 
kaplamalarında da yararlanılır. Az miktarda fluorit çe itli optik sistemlerde 
mercek ve prizma yapımında (Yeniyol, 2004), ayrıca mobilya ve çimento 
sanayiinde, soba, buz dolabı ve pi irme araçlarının çelik kısımlarının 
kaplanmasında ve sunî kauçuk vb. üretiminde kullanılır. 

Apatit – apatite, Ca5 [(F, Cl, OH) / (PO4)3]; Mohs Sertlik Skalası’nda yer alan 
bir mineral olup sertli i 5’tir. Apatit; fosforik asit üretiminde, plâstik maddelerin 
yapımında, deterjanlarda, di  macunlarında, bazı böcek ilaçlarında kullanılır. 
Apatit sertli ine yakın ve Mohs Sertlik Skalası’na göre sertli i 5 ilâ 6 arasında 
de i en ve Firuze=Turkuaz (Türk Ta ı), mavi ile bilhassa mavimsi ye il 
renkli, parlak, saydam olmayan ve benekler içeren bir mineral olup rengini 
içerdi i bakır ve demirden almaktadır. Sekonder geli en Turkuaz, mücevher 
ta ı olarak kullanılmakta ve zemin (ground) yüzeyine yakın çatlak ve 
bo luklarda bakır içeren alüminyumca zengin kayaların ayrı masıyla 
olu maktadır. Turkuaz renk olarak ye ile çalan açık mavi renk tonu olarak da 
bilinmektedir ve Fransızca’da 'Türk' anlamına gelmektedir. Bu renk Türkiye’nin 
Akdeniz sahillerinin maviden ye ile de i en çe itli tonlardaki renklili inden 
esinlenilerek türetilmi tir. 

Feldspat – feldspar, [K(AlSi3O8) - Mohs sertli i 6)];  toplam feldspat 
tüketiminin % 40’ı seramik yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca cam, boya ve 
plâstik sanayiinde, kâ ıt endüstrisinde katkı maddesi olarak, yer ve duvar 
karolarında, kaynak elektrotları üretimi, sertli i 6,5-7 arası olan yüksek ergime 
derecesine sahip olan olivin minerali gibi ate e dayanıklı (refrakter) mamul 
üretiminde kullanılır. Di  porselenlerinin temel ham maddesini ana seramik 
ham maddelerinden feldspat olu turmaktadır [Di  porseleni bile imi: Feldspat (% 

81)+Kuvars (%15)+Saf Kaolen (%4)+Metalik pigmentler (%1)].  Pembe renkli feldspatın 
(ortoklas) bir çe idi olan ve açık mavimsi parıldayan yüzeyiyle mehtabı 
anımsatan ve sertli i 6-6,5 olan Ay Ta ı (feldspat grubu→ortoklas çe idi, moonstone;

Almanca–Alm.: Mondstein) çok de erli mücevher ta ı olup parlak ya da yarı 
parlaklıkta görünür ve yuvarlakla tırıldı ında mavimsi ı ıklı bir parıltı verir. 
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Kuvars - quartz,  (SiO2 - Mohs sertli i 7, yo unlu u 2,65 g/cm3, ergime sıcaklı ı 

1.710ºC). Kuvars, çok dayanıklı ve do ada çok miktarda ve çakıl (gravel) ve 
kum (sand) boyutunda yaygın olarak bulunur. Saf olanları daima renksiz ve 
saydam olup cam sanayiinin temel maddesidir. Camsı ve süt kuvars 
ö ütülerek ve hazırlama i lemlerinden geçirilerek cam, deterjan, boya, 
seramik, zımpara, dolgu ve metalurji sanayiilerinde, refrakter silis tu lası, 
kristal e ya, seramik sanayiinde sır yapımında, yer ve duvar karosunda, sofra 
e yası, vitrifiye seramik yapımında, piezoelektrik özelli e (kristale mekanik basınç 

uygulanmasıyla malzemede olu an elektrik alan yaratma yetene i) sahip oldu undan 
kuvars kristallerinin saf olanları saatlerde, cep telefonlarında, bilgisayarlarda, 
dijital teknoloji ve kablosuz teknoloji cihazlarında kullanılır. Ancak optik ve 
elektronik sanayiinde kullanılan kuvars kristallerinin % 99,99 saflıkta, metalurji 
endüstrisinde kullanılan kuvarsların ise % 99,5 saflıkta olması istenir. Kuvars 
minerali a ınması ve bozunması di er minerallere göre çok az oldu u için iyi 
bir yapı malzemesidir ve kilden ve organik malzemeden arınmı  kuvars kumu 
gerek sıva, gerekse beton malzemesi olarak aranır, ayrıca hafif gazbeton yapı 
elemanları (ytong) üretiminde kullanılır. Süs ta ı, porselen, boya, sabun ve 
ah apta dolgu olarak kullanılan kuvars kumu anî sıcaklık de i ikliklerinden 
etkilenmesi istenmeyen malzemelerin yapımında ve sinterle me sıcaklı ı 
1.500ºC’nin üzerinde olması durumunda demir-çelik endüstrisinde döküm 
kumu olarak kullanılır. Dökümcülükte zirkon ve olivin gibi kullanılan kum 
çe itleri yanında, kuvarsın döküm kumu olarak tercih edili inin ba lıca 
nedenleri, kolay bulunu u, ucuz olu u ve yüksek refrakterli idir. 

Kuvars kumları, kireç ile karı tırılarak harç yapımında, çimento ile 
karı tırılarak ince ve kalın sıvalarda, kuvars minerallerinin olu turdu u kumta ı 
kayaları ise ta  malzeme veya kaplama ta ı olarak kullanılmaktadır. Kuvars, 
dilinimsiz olup yalnız HF’de uzun bir zamanda çözülür. Demir, mangan, titan 
ve gama ı ınlarından rengini alan menek e renkli mor kuvarsa ametist (necef), 
sarı-turuncu kahverengi limon sarısı kuvarsa Sitrin, siyah-beyaz çizgili 
kuvarsa oniks,  donuk süt beyazımsı renkli effaf olmayan kuvarsa süt 
kuvars, pembe renkli kuvarsa gül kuvars, sarımsı ve kahverengi elyaf 
eklinde kahverengi demir parçacıklarını içeren ve birbirine çizgisel paralel 

dizilmi  çok ufak kuvars kırıntılarından olu an kedi veya kaplan gözü gibi 
parlak yansımalar yapabilen kuvarsa kaplan gözü (tiger’s eye) adı verilir. 
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Kalsedon, agat (akik), ve opal mikrometre –mikron- (1/1.000 mm) 
mertebesinde ince mikrokristalli ya da kristalsiz olu an “kuvars grupları” içinde 
yer alır. Bunlardan kalsedon; ince kuvars liflerinden olu ur ve yarı saydamdır. 
Agat (akik-jaspis) kan kırmızısı renkli kuvarstır ve elyaf eklinde kuvars 
taneciklerinden olu ur ve radiyal ı ık yayılımlı ve merkezli iç içe geçmi
halkalardan olu an bir görüntü verir. Opal ise hiç kristalle memi (amorf) olup 
silisçe bol asidik sulardan çökelmi tir ve süt beyazımsı, kahverengi kırmızımsı 
veya alacalı, benekli renkli olanları de erlidir.  

Topaz – topaz, (Al2 [F2 / SiO4] - Mohs sertli i 8); mücevher ta ı olarak 
kullanılır. Saydam, yarı saydam veya saydam olmayabilir. Renkleri; sarı, 
pembe, mavi olabilir ve bu renkleri veren madde demir ve kromdur.  

Mohs Sertlik Skalası’na göre Beril grubu içinde yer alan ve sertli i 7,5-8 
arasında de i en koyu ye il ya da çimen ye ili renkli zümrüt (Al2B3[Si6O8]) – 

(smaragd) minerali ise de erli bir mücevher ta ıdır ve ye il rengi krom ve 
vanadyum iyonları sa lar.  

Korendon - corundum  (=korund, Al2O3); elmas parlaklı ından cam 
parlaklı ına kadar de i en çe itli renkleri içeren, a ındırıcı özellikte (zımpara), 9 
sertli inde, dayanıklı bir mineral olup bu kalitedeki ta lar saatlerde ve bilimsel 
cihazların dayanıklı olması istenen kısımlarında kullanılırlar. Tüm korund 
çe itleri asitlerden etkilenmez ve 2.050°C’de ergirler. Renkli korendonlar 
mücevher ta ı olarak kullanılmakta, kırmızı renkli korendona yakut (=rubin)

denmektedir. Yakut’a kırmızı rengini veren içindeki krom (Cr3+ iyonları) 
elementidir. Çizgi rengi beyazdır. Korund’un bir çe idi olan safir (gökyakut), 
genellikle mavi renklidir. Safir; kırmızı renkli yakut hariç, renksiz ve alacalı tüm 
renkleri içeren bir korund çe ididir. Zımpara ta ı da, korendonun bir çe idi 
olup manyetit, hematit ve kuvars ile karı ık olarak bulunur, a ındırıcı 
özelli inden dolayı, ö ütülmü  ve saf masif korund zımpara ta ı olarak 
kullanılır. 

Elmas – diamond, (C - Mohs sertli i 10); en sert ve en de erli mineral olup 
sertli inden dolayı endüstriyel aletlerde kullanılır. Karbon elementinin 
modifikasyonlarından biri grafit, di eri ise elmastır. Elmas, dayanıklılı ı ve ı ı ı 
çok iyi kırmasından dolayı en kıymetli bir mücevherdir ( ekil 2.26). Renksiz 
veya mavi, beyaz tonlu olanları (asıl elmas) çok de erli olup özel kesilip, 
i lenerek (pırlanta) mücevher ta ı olarak kullanılır. Elmasçılarca makbul 
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olmayan ufak, i e yaramayan yarı saydam (bort) ve siyahımsı saf olmayan 
(karbonado) elmaslar asıl elmastan daha sert olup elması tıra lamada ve sondaj 
kronlarında, sert ta ları delmeye mahsus burguların uçlarında, maden kuyuları 
ve tünel in aatı için yapılan sondajlarda; ayrıca piyasaya elmas kumu olarak 
sürülen kalitesiz elmaslar, cam kesmede, makina parçalarının 
tornalanmasında, mücevher ta larının a ındırılması ve parlatılmasında 
kullanılır. Yo unlu u 3,5 gr/cm3 olan elmas di er tüm mineraller arasında en 
geç ergiyen bir mineraldir ve 3.550°C’de ergir. 720°C’ lik saf oksijen ya da 
800°C sıcaklıktaki hava akımında oksitlenerek direkt CO2’ye dönü ür. 
Manto’da olu an Peridotit türü kayaçlar, yeryüzünden yakla ık 150 km 
derinlikte ve 1.200°C ile 1.400°C’de içlerinde elması olu turabilir. Derinlerde 
'peridotit grubu'na ait kimberlit kayacı içinde olu an elmas kırıntıları, gazlarca 
zengin katı volkanik kayaçların anîden püskürmesi ile huni biçimli kimberlit 
bacaları ile yeryüzüne veya yeryüzüne birkaç km gibi yakın kesimlere ta ınır. 

ekil 2.26. Mohs Sertlik Skalası mineralleri. 
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2. Bölümün Özeti 

Yerküre (dünya), iç çekirdek, dı  çekirdek, manto ve litosfer 
katmanlarından olu ur ve ortalama yarıçapı yakla ık 6.371 km’dir. Yerkürenin 
en dı  katını olu turan litosferin üst bölümünde bir kabuk yer alır. Yeryüzünden 
derinlere inildikçe sıcaklık artar. Yerkürede sıcaklı ın 1°C yükselebilmesi için 
yeryüzünden inilmesi gereken derinlik jeotermik derece olarak adlandırılır. 
Litosfer içerisinde 2,7 gr/cm3 yo unlu undaki yer kabu unu olu turan kıtasal 
kabuk (Sial)  ile litosferik manto arasındaki sınır, sismik dalga hızlarının anîden 
arttı ı ve Mohorovicic Süreksizli i olarak adlandırılan zonu olu turur. Litosfer 
altında yer alan manto ile manto altında yer alan dı  çekirdek sınırını olu turan 
ve yeryüzünden 2.891 km derinlikteki sınıra Gutenberg Süreksizli i 
(Gutenberg discontinuity) denir. Burada; cisimlerin fiziksel durumlarında büyük 
de i iklik olmakta, yo unluk 5,5 gr/cm3 ten 10 gr/cm3 e yükselmekte, P-
dalgalarının hızı 13,6 km/sn’den 8,1 km/sn’ye dü mekte, sismik S-dalgaları ise 
dı  çekirde in sıvı ortamı olu turması nedeniyle bu sınır bölgesini 
geçememekte (ihmal edilebilir düzeyde) ve dı  çekirdek içine girememektedir. 

 Yer kabu unu olu turan farklı kalınlık ve yo unlu a sahip malzemeler, 
manto üzerinde bir denge durumunda yan yana yer alırlar. Bu denge 
durumuna izostazik denge adı verilir. Yerküredeki tektonik sistem, yerkürenin 
en dı  ve kırılgan katmanı olan litosfer ile onun altında yer alan mantonun 
(özellikle astenosfer katı) arasındaki ili kiden kaynaklanır. Isınan manto 
malzemesinin yarattı ı konveksiyon akımlarının, kıtasal ve okyanusal litosfer 
kökenli katmanı kırıp parçalara ayırarak birbirlerine göre farklı yönlerde 
sürüklemesi, yerkürenin tektonik sisteminin temel i letici kayna ını olu turur. 
Litosfer bu etki ile parçalara ayrılır ve her bir litosfer parçasına levha adı verilir. 
Levhaların arasındaki sınırlar levhaların birbirlerine göre olan hareketlerine 
ba lı olarak “uzakla an”, “yakınla an” ve “transform” olmak üzere, üç ana 
grupta toplanır. Bu sınırlardan uzakla an okyanusal levha sınırlarında 
mantodan, do rudan yukarıya çıkan malzeme litosfere eklenir. Yakınla an 
levha sınırlarında ise litosfere eklenerek so uyup bu katmanla bütünle en 
manto malzemesi, üzerinde biriken sedimentlerle birlikte bir di er litosfer 
parçasının yani levhanın altına dalarak mantoya geri katılır ve böylece 
uzakla an levha sınırlarında ba layan döngü tamamlanır. Yerkürenin dinamik 
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olayları, aynı zamanda yeryüzü ekillerinin olu masındaki en önemli faktörlerin 
ba ında gelmektedirler. Uzakla an ve yakınla an sınırlarda yaygın bir 
volkanizma geli ir. Ancak bu volkanizmanın kimyası, uzakla an levha 
sınırlarında daha çok manto malzemesinin ma nezyum, demir ve silisyumca 
zengin kimyası ile benzerlik gösterirken, yakınla an levha sınırlarında dalma 
batma zonunda ikincil erime ile kıtalarınkine benzer bir ekilde, daha çok 
alüminyum ve silisyumca zengin ve yo unlu u biraz daha azalmı  bir bile ik 
içerir.  

Do ada elementlerin belirli bir kimyasal bile imi ve atomik düzeni 
sonucu olu an, homojen, belirli bir kristal yapısına sahip inorganik ve katı 
hâlde bulunan cisimler, mineral olarak tanımlanmaktadır. Minerallerden silis 
camı ve opal gibi bazıları amorf, ço unlu u ise kristal durumundadır. 
Mineraller tek bir elementten veya birden fazla elementten olu abilir. Bir 
mineral ne kadar küçük parçalara bölünürse bölünsün, her bir parçasında 
bütünün özelliklerini ta ır.  

Ma matik kayaçlar olu urken, onlarla birlikte katıla mı  olan mineraller 
primer mineraller olup kayacın ana bile enini olu turan esas minerallerdir. Az 
miktarda, ancak sık sık rastlanılan kayaçla beraber katıla an primer mineraller 
ise tâli minerallerdir. Kayacın katıla ması sonrası geli en minerallere sekonder 
mineraller adı verilir. Ma matizma sonrası serizitle me, kloritle me, 
serpantinle me, kaolinle me gibi ba lıca ayrı ım olayları veya ba kala ım 
(metamorfizma) nedeniyle olu an mineraller bu gruba girerler. Ba lıca sekonder 
mineral ve grupları, kayaca ye il rengin muhtelif tonlarını veren klorit grubu; 
serpantin grubu; karbonat grubu; epidot grubu; kaolen grubu; montmorillonit 
grubu; zeolit grubu ve mika (mica) grubu olarak sınıflandırılabilir.  

Kayaçlar; fiziksel, fizyolojik, kimyasal ve optik özellikleri ve kristal 
ekilleri ile tanınırlar. Fiziksel özelliklerden sertlik, minerallerin çizilmeye kar ı 

gösterdikleri direnç olarak tanımlanır. Minerallerin sertlik derecesini 
belirleyebilmek için pek çok sertlik skalası ve tanımlaması bulunmakla birlikte 
bunlardan en çok kullanılanı Mohs Sertlik Skalası’dır. Özellikle mühendislik 
çalı malarında kazılabilme-kırılabilme-patlatılabilme-ö ütülebilme açısından 
minerallerin sertli i önemlidir. Mineraller, in aat mühendisli inde de malzeme 
olma yönünden ayrı bir öneme sahiptirler. Ço u mineral, in aat malzemesi 
olarak ya da de i ik sanayi dallarında kullanılmaktadır. 
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3. BÖLÜM: KAYAÇLAR ve AYRI MA 

3.1. Giri

Kayaçlar (kayalar ve zeminler), tek bir mineralin çok sayıda birikmesinden 
ya da çe itli minerallerin bir araya gelmesinden meydana gelirler. Mineral 
toplulukları olarak tanımlanan kayaçlar, olu um artlarına ve kökenlerine göre 
üç gruba ayrılırlar ( ekil 3.1). 

1. Ma matik Kayaçlar  
2. Metamorfik Kayaçlar  
3. Sedimenter Kayaçlar  

ekil 3.1. Kayaç türleri ve litosfer içerisinde bulundukları alanlar (Press vd., 2004). 

Yukarıda sınıflanan kayaç türlerinden sadece ma matik kayaçlar 
ço unlukla manto kökenli kayaç eriyiklerinin katıla ması sonucu olu ur. 
Sedimenter (sedimanter, çökelik, tortul) kayaçlar ise var olan herhangi bir kayaç 
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grubunun ayrı ıp su, rüzgâr, dalga, buzul vb. dı  etkilerle ta ınıp bir ba ka 
yerde biriktirilmesi ile metamorfik kayaçlar ise herhangi bir kayaç grubunun 
yüksek sıcaklık ve basınç altında yerin derinliklerinde katı hâlde 
ba kala maları (metamorfizma)  sonucu olu urlar. Her üç gruptaki kayalar, 
de i ik faktörlerin etkisi altında birbirlerine dönü ebilirler ( ekil 3.2). 

ekil 3.2. Yeryüzündeki kayaç grupları ve aralarındaki ili ki. 

3.2. Ma matik Kayaçlar (Igneous Rocks)

Yeryüzü altında bulunan ergimi  kayaç malzemesine ma ma, ergimi
hâlde bir silikat hamuru durumunda olan bu ma manın (=akkor), litosferin farklı 
derinliklerine veya yeryüzüne kadar yükselip so uyarak katıla ması 
sonucunda meydana getirdi i kayaçlara da ma matik kayaçlar adı verilir. 
Granit, siyenit, gabro, riyolit, bazalt, andezit (granite, syenite, gabro, rhyolite, 
basalt, andesite) en çok bilinen ma matik kayaç türleridir. Ma madaki SiO2

miktarı, a ırlık bakımından % 30 ilâ % 80 arasında yer alır. Ma ma içerisinde 
silikat miktarının de i mesi, olu an kayacın fiziko-kimyasal özelliklerini de 
belirler. Meselâ, asidik bir ma madan olu an riyolit kayası silisyum oksit ve 
alüminyum oksitçe (Al2O3) zengin açık renkli bir kaya olup bile iminde silis oranı 
% 70 (SiO2) ve üzerinde; bazik ma madan olu an ve koyu renkli kayacı 
olu turan bazalt kayasının bile iminde silis oranı % 50, andezit bile iminde silis
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oranı ise % 60 olarak bulunur. Di er bir ifâdeyle, bu ma ma türleri sırasıyla 
% 65 silis ve bol miktarda alüminyum, sodyum, potasyum ve az miktarda 
kalsiyum, demir ve ma nezyum içeriyorsa asidik (felsik); % 52-65 oranında 
silis içeriyorsa nötr (ortaç); % 45-52 oranında silis ile daha fazla miktarda 
kalsiyum, demir ve ma nezyum içeriyorsa bazik (mafik) bile enli ma ma 
olarak da adlandırmak mümkündür ( ekil 3.3). Bazik ma ma, ço unlukla 
manto kaynak alanının bile imini yansıtır. Okyanusal kabuk bazik bile imlidir 
ve Fe ve Mg elementleri bakımından daha zengindir. Bu nedenle, okyanusal 
kabuk, kıtasal kabu a oranla daha yo undur ve astenosfere ait özellikleri 
do rudan bünyesinde barındırır. Buna kar ın kıtasal kabuk silisyum ve 
alüminyum elementlerince zengin minerallerden olu ur. Bu malzemenin 
içerisinden geçen ma ma, geçti i bölgede kıtasal kabu u eritip bünyesine 
kabuktan malzeme alarak, bile imini bazikten, nötr ve asidik bile ime 
döndürür. Bu nedenle, kıtasal kabukta yer alan ma matik kayaçlar SiO2 

minerali (kuvars) bakımından daha zengin ve daha az yo undur.  

ekil 3.3. Ma matik kayaçlardaki kimyasal bile imin de i imine göre kayaçta izlenen 
farklıla ma (Press vd., 2004). 

   
Bile imindeki kimyasal farklılıktan dolayı bazik karakterli ma ma (% 50 

SiO2 içerir) oldukça akıcı (viskozitesi dü ük) ve daha sıcak bir özelli e sahiptir. 
Buna kar ın, nötr karakterli andezitik ma ma (% 60 SiO2) veya asidik yani 
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riyolitik ma ma (% 70 SiO2) a dalı, akmaya kar ı daha dirençli (viskozitesi yüksek)

ve sıcaklıkları daha azdır.  
Ma matik kayaçların bünyelerindeki SiO2 miktarındaki de i im, 

kayaçların renginde de önemli de i imlerin olmasına neden olur. Bazik 
karakterli demir ve nikel elementlerince zengin mineral ve kayaçlar daha koyu 
renkli, bunun tersine asidik karakterli SiO2’ce zengin mineral ve kayaçlar ise 
daha açık renklidir ( ekil 3.4). 

ekil 3.4. Derinlik, yarı derinlik ve yüzey kayaçlarının yer kabu unda olu tukları bölgeler ile 
asidik ve bazik karakterli kayaçlara ait örnekler (Press vd., 2004).  

Ma matik kayaçlar, olu up so udukları farklı derinliklere göre üç gruba 
ayrılırlar:  

a. Derinlik Kayaçları  (plutonik-intrüzif kayaçlar)

b. Damar Kayaçları   (yarı derinlik-porfirik kayaçlar) 

c. Yüzey Kayaçları    (volkanik-ekstrüzif-kayaçlar) 

Bu her üç kayaç türü birbirlerinden farklıdırlar. Volkanizma ile olu an 
kayaçlar do rudan yüzeyde gözlenebildikleri hâlde, Pluton olarak adlandırılan 
intrüzif (yeryüzünün altında derinlerde katıla mı , intrusive) ma matik kayaç 
kütleleri, ma manın yer kabu u içinde so uması ve katıla ması sonucunda 
olu urlar ve bunlar, ancak erozyondan sonra yüzeyde gözlemlenebilirler. 
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Plutonların tümü geometrik özelliklerine ve kom u kayaçlarla olan ili kilerine 
göre adlandırılmı tır. Yan kayaç tabakalanmasını kesenler diskordan 
plutonlar (batolit, stok, dayk), yan kayaç tabakalanmasına paralel olanlar 
konkordan plutonlar (lakolit, sill) olarak da adlandırılırlar. 

3.2.1. Derinlik kayaçları  

Mantodan litosfer içerisine do ru yükselen ma manın, litosferin farklı 
derinliklerinde so uması sonucu olu an yerin derinliklerinde katıla mı  kayaç 
türüne derinlik (plutonik) kayaçları adı verilir (Tablo 3.1, ekil 3.5). Ma manın 
yava  so uması nedeniyle derinlik kayaçlarındaki kristaller yava  yava  olu ur 
ve büyür. O nedenle, bu tür kayaçlar tam kristalli, taneli ve yalnız kristallerden 
olu mu lardır ( ekil 3.6, 3.7). Granit, granodiyorit, diyorit (diorite), siyenit, 
gabro, peridotit vb. kayaçlar ma matik kayaçların derinlik kayaçlarını 
olu tururlar. Olu up katıla malarından sonra onlarca hattâ yüzlerce milyonlara 
varan seneler boyunca kıta yükselimi sonucu üzerlerindeki kilometrelerce 
kalınlı a ula abilen çökellerin erozyonu sonucu a ınmaları ile bu tür kayaçlar 
güncel topo rafyada, zemin yüzeyinde günümüzde de görülmektedirler (örn. 
stanbul, Anadolu Yakasında Çavu ba ı granodiyorit plutonu ve Gebze-Sancaktepe granit 

plutonu vb.)   
Bulunu ekillerine göre, derinlere do ru geni leyen ve görülen yüzey 

alanı 100 km2 den daha geni  alanlar kaplayan ma matik intrüzif kütlelere 
batolit (batholit), batolite benzer, ancak daha küçük alanları kaplayan intrüzif 
ma matik kütlelere ise stok (stock) adı verilir. 

3.2.2. Damar kayaçları (yarı derinlik kayaçları)

Ma manın, litosferin üst bölümü olan kabuk içerisindeki yarık ve çatlak 
gibi süreksizlikleri izleyerek yukarı do ru ilerlemesi sırasında yeryüzüne daha 
yakın derinliklerde katıla ması sonucu olu an ma matik kayaçlara yarı 
derinlik kayaçları (konkordan/uyumlu Pluton; concordant pluton, sheet intrusion)
denir. Yarı derinlik kayaçları, kabuk içerisindeki çatlaklarda damarlar gibi 
göründüklerinden damar kayaçları olarak da adlandırılırlar. Damar kayaçları 
yeryüzüne yakın derinliklerde bo luk ve çatlaklarda yava  so uma ve daha az 
basınç nedeniyle geli en iri, çok iri taneli kristallerden olu urlar ( ekil 3.5). 
Kayacın bile imine göre granit pegmatiti, gabro pegmatiti vb. adlandırılırlar. 
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Tablo 3.1. Ma matik kayaçların sınıflaması ve ba lıca örnekleri (Ketin, 1998). 
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ekil 3.5. Derinlik, yarı derinlik ve yüzey (volkanik) kayaçlarının yer kabu unda bulundukları 
ortamlar (Press vd., 2004). 

ekil 3.6. Derinlik kayaçlarından granit ile di er bir derinlik kayacı olan gabronun yüzeyde 
olu mu  kayacı bazalt arasındaki kristal büyüklükleri arasındaki dokusal farkın kayaç örne i 
üzerindeki (üstte) ve mikroskop altındaki (altta) görüntüleri (Press vd., 2004).  

Damar kayaçlarında, bulunu ekillerine göre, yerin derinliklerinden 
üzerlerinde yer alan çökelik kayaç tabakaları arasına paralel eklinde sokulup, 
bu kayaçları kesmemi , ancak alt kesiminde yer alan dayktan beslenmeye 
devam ederek üstündeki çökel kayaları tıpkı mantar gibi kabartarak bu ekilde 
so uyup ekil almı  kayaçlara lakolit (laccolith) denir. ayet, içerisinde 
ilerledikleri kayaçların tabakaları ya da di er tür kayaçların akma düzlemlerine 
onları kabartmadan ince katman kalınlı ında ve paralel geli mi  iseler bu tür 
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ma matik  kayaçlara sill (sill) adı verilir. Lakolit ve Sill’lere konkordan plutonlar 
adı da verilir. Diskordan plutonlar ise yan kayaç tabakalanmasını keser. Damar 
sisteminde de görüldü ü gibi tabakaları dik veya e ik bir açıyla kesmesi 
sonucu olu an kayaçlara dayk (dike) adı verilir  ve dayk benzeri yapılar, 
tektonik etkenlerle de çökelik kayaçlarda (örn. kum ya da çamur daykları, tuz domları)

görülebilir.  
Damar kayaçları, derinlik ve yüzey kayaçları arasında bir geçi  safhası 

te kil ederler ve genellikle porfir veya porfirit eklinde adlandırılırlar (örn. 

granitporfir). ri kristalli geli en damar kayaçlarına pegmatit adı verilir.  

ekil 3.7. Kimyasal bile imlerine ve olu um derinliklerine göre kayaç örnekleri (Press vd., 
2004). 

3.2.3. Yüzey kayaçları (volkanik kayaçlar)

Yüzey kayaçları (ekstürizif; extrusive igneous rocks), ma ma lâvlarının 
bir baca ile yeryüzeyine yakın yerlerine veya yüzeye ta ınarak so umaları ile 
olu an kayaçlardır. Çabuk so udukları için kristalleri ufaktır. Genellikle büyük 
kristalleri çevreleyen küçük kristalli bir matriksten (porfirik doku) olu urlar. Özel 
artlar dı ında genel olarak kristalleri iri taneli derinlik kayaçları ile farkları ince 
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taneli ya da camsı dokulu olu larıdır. Örnek olarak derinlik kayaçlarından 
granit, yüzeye çatlaklar boyunca ula tı ında→ riyolit;   diyorit→andezit-dasit;
siyenit→trakit;   gabro→ bazalt;   peridotit ise pikrit adını alır. Lâvlar, yüzeyde 
çok hızla so uduklarında, kristalle me olmaz ve  olu an doku camsıdır.  

Yerin derinliklerinden gelen ma ma malzemesinin volkanik etkinlikle 
yeryüzüne katı, sıvı ve gaz ürünleri çıkarması ile olu an olaylara volkanizma, 
ma ma malzemesinin yüzeye iletildi i süreksizliklere baca denir. Burada, 
ma ma malzemesi, >100 km derinliklerden damlalar eklinde olu up 
yükselerek 2 km ile 50 km derinlikler arasına yerle erek birikir ve gittikçe 
büyüyen, i en, akıcı derinlik kayaçlarının meydana geldikleri ma ma 
haznesini olu turur. Yükselen ma ma haznesinin artan basınç nedeniyle 
yeryüzüne do ru olu turdu u zayıflık zonları ya da tektonik kırıklar boyunca 
(baca) lâvlarını yüzeye ta ır ve yeryüzünde baca etrafında so uyarak yı ılan 
lâv ve piroklastik malzemeler birikip tümsek, tepe veya da  boyutunda 
morfolojik yapıları olu turur ki bunlara volkan (yanarda ) denir. Lâvların yüzeye 
çıktı ı andaki çıkı  sıcaklı ı asidik (felsik, riyolitik) lâvlarda 650°C - 950°C, bazik 
(mafik, bazaltik) lâvlarda genellikle 1.200°C - 1.300°C  civarındadır ve so uyan 
sertle mi  lâv, volkanik kayacı olu turur. A dalı asidik lâvlar yeryüzünde en 
çok birkaç onlarca km içinde etrafa yayılarak so urlar (örn. koni biçimde strato tip 

volkanları olu turan Erciyes, Nemrut, Hasan ve A rı Da ları). Yüksek demir ve 
ma nezyum içeren bazik lâvlar daha çok akıcıdır ve yüzeye çıktı ı andaki 
sıcaklı ı >950°C dir. Yüksek ma nezyum-demiroksit ve mafik mineraller içeren 
(piroksen, amfibol ve olivin) yeryüzünün ilk kabu unu olu turan Ultramafik 
(ultrabazik, silikat katılımı %45) lâvlar ise 1.600°C sıcaklıklarda ve viskozitesi su 
gibi çok dü ük dolayısıyla çok akı kandırlar.   

Volkan bacasının yeryüzüne açılan a ız kısmına krater, olu an 
kayaçlara da volkanik kayaçlar ya da yüzey kayaçları denir. Kaldera ise 
volkan konisinin tepe kısmının çökmesiyle olu an dairesel-kazan biçimli, çapı 
1 km - 250 km arasında de i en çöküntüdür (örn. Nemrut Kalderası/Türkiye; 
*Yellowstone Süper Volkanı, Wyoming-ABD).  

Ma ma içinde, yüksek basınç altında sıvı hâlde bulunan çe itli gazlar, 
ma manın yeryüzüne yakınla ması ile ma madaki çok yüksek basıncın 
azalması nedeni ile sıvı hâlden gaz hâline dönü ürler. Lâv içindeki gaz artı ı 
da süreksizlikler (çatlaklar) boyunca lâvların yeryüzüne ta ınarak püskürmelere 
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neden olur. Bu gazlar, volkanik faaliyetin olu masının en önemli nedenidir. Bu 
tıpkı bir gazoz i esinin kapa ının açıldı ında sıkı an karbonat gazının sıvıyı 
da ta ıyarak fı kırması gibidir. Bu tip ma matik kayaçlar, ma manın 600°C ile 
1.300°C sıcaklıkta yeryüzüne kadar ula ıp yüzeye püskürmesi sonucu 
olu urlar. Bazik karakterli ma ma (% 50 SiO2 içerir) oldukça akıcı (viskozitesi dü ük)

ve daha sıcak bir özelli e sahiptir ve yeryüzüne lâv olarak yayıldı ı püskürme 
döneminde tüm alanı halı benzeri bir biçimde örterek ta kın veya plâto 
bazaltlarını olu turur (Mauna Loa/Hawaii). Buna kar ın nötr karakterli 
andezitik ma ma (% 60 SiO2) veya asidik yani riyolitik ma ma (% 70 SiO2) 
a dalı, akmaya kar ı daha dirençli (viskozitesi yüksek) ve sıcaklıkları daha azdır. 
Bu nedenle, asidik tip ma manın; yeryüzüne püskürme i leminde iddetli 
patlamalar meydana gelir. Bu a dalı asidik volkanizma oldukça dik bir koni 
biçimli (strato volkan) topo rafyayı olu turur ve daha sınırlı bir alana yayılır. 
Ayrıca bu tip volkanların sivri bir tepe noktaları olup yamaç e imleri 35° veya 
daha yüksektir (strato tipi volkanlar: A rı, Nemrut, Süphan, Erciyes ve 
Hasanda ı/Türkiye, Vezüv ve Stromboli/ talya, Fuji/Japonya, St. 
Helens/ABD). Püskürmeler sonucu olu an volkanlar dı ında volkanların bir 
sıra hâlinde dizilmesi ile de volkanik da  ku akları olu ur (örn. And Da ları, 

Japonya Adaları).  

*[Yellowstone Ulusal Parkı (Yellowstone National Park) içinde bulunan  Yellowstone Süper 
Volkanı; ABD kuzey batısında Wyoming eyaletinde yer alır ve en son 640.000 yıl önce 
patlayan Yellowstone Kalderası dı  çekirdek-alt manto sınırı derinliklerinden beslenen (sıcak 
nokta-hot spot) Amerika Kıtası’nın en büyük aktif süper volkanıdır ve günümüzden yakla ık 
11.000 yıl öncesinden itibaren Yerli Amerikalıların (Kızılderili) ya adı ı bu bölge, yüzlerce 

**gayzer, binlerce çamur volkanları ve sıcak su kaynaklarını içerir. Yakla ık 9.000 km2 lik 
(kuzey-güney: 102 km, do u-batı: 87 km) bir alanı kaplayan süper volkanın olu turdu u platonun 
ortalama yüksekli i 2.440 m’dir. Zemin yüzünden >8 km derinli inde yer alan ma ma odası 
60 km x 40 km gibi  çok büyük boyutlarda olup kalınlı ı 10 km’dir. Ma ma odası alttan bir 
baca vasıtasıyla daha derinde yer alan alt manto-dı  çekirdek sınırından devamlı beslenmesi 
ve gaz oranının da gittikçe artması nedeniyle hızla büyümekte ve zemin yüzeyini i irerek 
her ay yakla ık 1 cm yükseltmektedir. Bu süper volkanın aktifli i 15 milyon sene önce ABD-
Idaho güney batısında iken sıcak noktanın sabit, üzerindeki Amerika Kıtası’nın hareket 
hâlinde olması sonucu  süper volkan yerleri 15 milyon sene içinde yakla ık 600 km do u-
kuzeydo u yönünde yer de i tirmi  son 2 milyon sene içinde bugünkü yeri olan Yellowstone 
Ulusal Parkı’nda aktifli ine devam etmi  ve etmektedir. Süper volkanların her bir patlaması 
ve sonuçları günümüzde aktif olan normal bir volkandan 1.000 kat daha büyük olmaktadır. 
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Dünyada patlamanın iddeti volkan patlama indeksindeki (Volcanic Explosivity Index-VEI) 
de eri en yüksek, yani sekiz (VEI-8) ve daha büyük olan oldukça güncel aktif süper volkanlar 
5 de i ik ülkede (Endonezya/Sumatra, ABD, ili, Yeni Zelanda, Arjantin) yer almakta VEI 
iddet de eri 8 olan bir volkanın patlaması durumunda ise binlerce km3  lâv, ses hızının 

üstünde bir hızla stratosferin 50 km yüksekli ine kadar fırlamakta ve patladı ı andaki 
malzemesini her türlü ya amın son buldu u 100 km uzaklı a kadar yaymaktadır. 
Olu turdu u volkan tozu ise tüm dünyayı sararak “volkanik kı ”ın ba lamasına neden 
olmaktadır. Günümüze en yakın zamanda patlamı  olan  VEI-8 iddetinde iki adet süper 
volkan bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 74.000 yıl önce patlayan ve patlamasını periyodik 
olarak 380.000 yılda bir tekrarlayan Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Toba (Toba Gölü, 
Lake Toba) süper volkanı, di eri ise  bir milyon  sene önce ve son olarak da 640.000 sene 
önce patlamı Yellowstone (Yellowstone kalderası) süper volkanıdır. Periyodik olarak 
yakla ık 600.000 yılda bir patlayan Yellowstone süper volkanı son patlamasında tüm Kuzey 
Amerika’da ya ayan canlıları yok etmi tir. Yapılan tahminlere göre günümüzde de her an 
tehlike arz eden Yellowstone süper volkanı ± 50.000 yıl içinde tekrar patlayacaktır.

**(Gayzer, (geyser): Ma manın yüzeye yakın oldu u volkanikçe aktif bölgelerde yerin 
yakla ık 2.000 m derinliklere kadar uzanan kızgın kayaların arasında yer alan çatlaklara 
yüzeyden sızan sızıntı suların bu kesimlerde a ırı ısınarak (>100°C) yüzeyde düzenli veya 
düzensiz aralıklarla, basınç artı ı nedeniyle bir hidrotermal patlama yaparak zemin 
yüzeyinden havaya 20 m – 80 m gibi yüksekliklere fı kırmasıyla olu an sıcak su kayna ı)]. 

Volkanik kayaç olu umu sırasında ma manın yeryüzünde anîden 
so uması nedeniyle olu abilecek kristalle me miktarı çok sınırlı ve olu an 
kristaller ise çok küçüktür. Bu kristaller genelde camsı bir hamur içerisinde 
serpilmi  bir durumda yer alır. Volkanik ma ma, zemin yüzeyinde lâvın çok 
hızlı so uması durumunda  hemen katıla ır ve kristalle emez (camsı doku) ve 
volkan camı olu ur (örn. obsidiyen; obsidian, ekil 3.7). Do al cam olarak da 
adlandırılan ve genellikle granit/riyolitik kökenli asidik (felsik) lâv akıntılarının 
so umanın hızlı oldu u kenar bölümlerinde olu an obsidiyen, bile imindeki  % 
70 silis (SiO2) ve çok hızlı so umaya ba lı olarak mineralle meye fırsat 

bulamadan olu masına ra men ma matik kayaç olarak kabul edilir. Obsidiyen 
kristal yapıda olmadı ından, keskin kenarları moleküler inceli e ula ır ve bu 
özelli inden dolayı, eski ça larda ok ve mızrak ucu olarak kullanılmı tır. 
Volkanik camların tamamı amorf ve asidik olup bünyelerinde bir miktar su 
(kristal suyu) içerirler ve buna göre adlandırılırlar. Genellikle siyah ve kahverengi 
görünen obsidiyen'de su miktarı % 1 ilâ % 2 (a ırlıkça) arasındadır. Di er bir 
volkanik kayaç perlit (perlite) ise; beyaz, incimsi görünü lü, bezelye 
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büyüklü ünde camsı küreciklerden olu an, bünyesindeki su miktarı % 3 ilâ % 
4 (a ırlıkça) arasında de i en ve obsidiyenin hidratla ması sonucu sonradan 
olu an kristalsiz (amorf) bir volkanik kayaçtır.  

Dünya perlit rezervlerinin yarısından fazlası Türkiye’de bulunmaktadır. 
Bilhassa Ege bölgesinde bol miktarda bulunan perlit, yakla ık 800°C ilâ 
1.000°C arasında hızlı bir ekilde ısıtıldı ı zaman, do al bir cam oldu u için 
amorf yapısından dolayı önce yumu ar, bünyesindeki suyu kaybederek mısır 
gibi patlayarak genle ip (genle mi  perlit), orijinal hacmi yakla ık 20 kat kadar 
artar ve 2,2 gr/cm3 - 2,4 gr/cm3 olan orijinal yo unlu u azalarak 0,03 gr/cm3 - 
0,3 gr/cm3  arası bir de ere dü er. Hafif, bol gözenekli bir yapıya sahip olan 
perlit; in aat, tarım, sanayi, metalurji seramik ve cam sanayiinde katkı 
maddesi, ilaç ve kimya sanayiinde dolgu maddesi, sondajlarda, çimentolama 
i lemini kolayla tırıcı katkı maddesi, gemi dipleri kaplama ve yalıtımında, 
petrol artıklarından veya di er ya lı atıklardan gelen su kirlili ini gidermede, 
baraj göllerinde, kentlerde, açık su rezervuarlarında buharla mayla olu an su 
kaybını önlemede, ambalajlama için dolgu maddesi, plâstik köpüklere ve 
plâkalara katkı dolgu maddesi, ucuz ve hafif plâstik mobilya yapımında dolgu 
maddesi, yangına kar ı özellikle çelik konstrüksiyonlarda yalıtımlarda 
bahçecilik, tarım gübreleme havalandırma nem kontrolü, izolasyon, konut 
yapımında ısı yalıtım ve yangından korunma vb. ticarî bir ürün olarak kullanılır. 
Perlit bilhassa in aat sektöründe; perlitli sıvalar, perlit agregalı hafif yalıtım 
betonu ve hafif yapı elemanları, ısı ve ses yalıtıcı gev ek dolgu maddesi, 
yüzey dö emelerde ısı-ses yalıtıcı ve  özel amaçlı perlit beton yapımında 
kullanılır (MTA, http://www.mta.gov.tr).  

Volkanik camın bünyesindeki su % 4 - 10 (a ır.) arasında ise mat, siyah, 
camsı pek tayn (pitchstone) adını alır. Lâvlar, ayet yüksek su miktarı 
yanında bol miktarda da gaz (CO2) içerip, gazlar da lâvlardan ayrılmaya fırsat 
bulamadan hızla so umu  iseler bu durumda sünger ta ları'nı (pumice) 
olu tururlar. Yanarda ların püskürmesi sırasında atmosfere de i ik boyutlarda 
piroklastik malzeme (ate  kalıntıları) yayılır. Bunlar havada katıla ır ve tane 
büyüklüklerine göre çakıl-blok boyutundan tüf boyutuna kadar püskürme 
merkezinden farklı uzaklıklarda yeryüzüne dü erler ( ekil 3.8).
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ekil 3.8. Yarı derinlik (damar) kayaçlarının do ada görünümleri. A) Tabakalara paralel olarak 
sokulmu  ma ma kayacı (sill); b) Tabakaları kesen süreksizlikler boyunca geli en ma ma 
kayacı, dayk (Press vd., 2004).  

Volkanlardan yeryüzüne ula an akıcı nitelikteki lâvların bazik olanları 
daha sıcak ve çok akıcı, asit olanları ise a dalı ve sıcaklıkları daha azdır. 
Kırıntılı malzeme ve lâv dı ında, püskürme sırasında kraterden gaz-buhar 
bo alması da meydana gelir. Atmosfere, gaz ve buhar bo alması ile birlikte, 
volkandan fırlayan lâv parçaları, havada kısmen veya tümüyle hızla so uyarak 
de i ik ekillerde ve boyutlarda cisimler meydana getirirler. Bir kül bulutu 
hâlinde çok geni  alanlara yayılabilen irili ufaklı taneler ve lâv zerrelerinden 
olu an kırıntılı volkanik malzeme, oldukça kısa bir zamanda so uyarak 
yeryüzüne geni  alanlara çökelip katıla ırlar. Çökelen bu volkanik kayalar; 
tane boyutları 0,06 mm’den küçük ise toz, 0,06 mm ilâ 2 mm arasında ise kül, 
2 mm ilâ 64 mm arasında iseler lapilli ta  adını alırlar. Toz+kil boyutunda 
çökelip katıla an volkanik malzemeye tüf (tuff) adı verilir. E er, ince ve ufak 
tanelerden olu an tüfler, çevrede bulunan yüzey ya da yeraltı suları altında, 
göllerde veya sı  denizlerde ince taneli tortul maddelerle birlikte çökelmi  ise 
tüfit (tuffite) adını alırlar.   

Püskürtülmü  iri lâv parçacıklarının havada dönerek dönme izleri de 
olu turarak so umayla olu an, elips ekilli ve tüfler içinde rastlanan ma ma 
kökenli iri kaya parçalarına bomba (volkan bombası) denir. Volkan bombaları, iri 
lâv parçalarının volkanın patlaması esnasında, havada hareket hâlinde iken 
so uyarak katıla ması ile olu maktadırlar. 
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 Karasal volkanların yamaçlarında a ırı ya mur ya ması veya kar 
erimesi sonucu olu an sellenme ile sıkı ıp duraylı hâle gelmemi  volkanik kül 
ve tozların e im a a ı su+çamur hâlinde hareketi ile olu an minimum % 5 su 
içerikli bulamaç çamurun e im a a ı akması sonucu olu an çökellere 
volkanik çamur akıntısı ya da lahar (çamur akması) adı verilir. Birçok lahar 
olu umu volkanik püskürmeden sonra olu an a ırı ya ı  ile birlikte duraysız 
yamaçlarda ba lamaktadır. Di er bir kısmı da volkanik olmayan yı ın akmaları 
eklinde de olu abilmektedir (bk. Bölüm 9. Kütle Hareketleri).  Akı  hızları saatte 5 

km/h ilâ 80 km/h arasında de i en yı ın-moloz akması, ıslak betona benzer 
ekilde plâstik bir malzeme gibi davranmaktadır. Günümüzde de batı USA, 

Kanada, Avrupa Alpleri, Kazakistan gibi ülkelerde  sık sık rastlanılan 
laharlar/çamur akmaları yüksek yo unlu a (2 gr/cm3 - 2,5 gr/cm3) sahiptirler ve 
bünyelerinde kil boyu tanelerin fazlaca bulunması, çok kötü boylanmaları, 
tabakalanmasız olmaları, içlerinde bitki, odun parçaları ve büyük kaya blokları 
içermeleriyle tanınırlar. 

Türkiye’de Erciyes, Hasanda  gibi volkanların püskürttü ü lâv ve tüfler, 
çok geni  bir alana yayılmı  Kapadokya bölgesini (Aksaray-Nev ehir-Kır ehir, 

Ni de, Kayseri illerini kapsayan bölgeler) ve bu bölgedeki *peri bacalarını 
olu turmu lardır ( ekil 3.9. A, B ve C ). 

*[Peri bacası (fairy chimney): Vâdi yamaçları boyunca, so uyarak çatlaklı düzlemler 
içeren bazalt gibi sertle mi  lâv katmanları veya volkan bombası adı verilen so umu  iri lâv 
blok veya kaya parçalarının, altlarında yer alan yumu ak tüf katmanlarını çevrelerine nazaran 
ya mur, rüzgâr gibi etkenlerin a ındırmasından (erozyon) kısmen koruyup apka görevi 
görerek,  birlikte olu turdukları arı kovanı veya koni biçimli yapılardır]. 

 Asidik lâvların veya silisçe zenginle mi  sıvı ma ma artıklarının 
katıla maları ve bezelye tanesinden, iri yumrulara kadar de i en farklı 
büyüklükte, camsı kristallerden olu an, ekilsiz, delikli dokulu ve poroz yapılı, 
yo unlukça sudan hafif kayalar sünger ta ları (=pomza ta ı, topuk ta ı, pumice,

Alm.: Bimsstein) olarak adlandırılır. Sünger ta ı kısaca, açık renkli, silisik asitli, 
amorf, çok hafif ve köpüksü, suda yüzen bir süngersi lâv ya da volkanik köpük 
olarak da tanımlanabilir. Sünger ta larının olu abilmesi için lâvların volkandan 
çok yüksek sıcaklık ve basınç altında yüzeye ve havaya püskürtülmesi (gazlı bir 

içece in kapa ının açıldı ında dı arı hızla püskürmesi benzeri gibi) ve aynı anda hemen 
so umaları, suyun ve karbondioksitin çözünürlülü ü azalarak so uyan 
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malzeme içinde kalıp kaçamayarak, bol bo luk olu turması gerekmektedir. 
Günümüzde dünya rezervlerinin yakla ık % 45’inin Türkiye’de, ç Anadolu’da 
bulundu u sünger ta ı; di  macunu, tarım, tekstil, kimya, savunma sanayi ile 
en yaygın olarak da hafif tu la yapımında kullanılmaktadır.  

Volkan konisi üzerine, krater kenarına veya yakın çevreye dü en iri 
volkanik kaya parçaları buralarda aglomeraları meydana getirirler. Aglomera; 
volkanizma ile olu an, volkanik hamurla tutturulmu , irili ufaklı kayaç 
kırıntılardan olu an katıla mı  ma matik bir kayadır ve volkanik (lâv) hamur 
içinde daha önce olu up katıla mı  volkanik çakılların yanı sıra sedimenter 
kayaç çakılları da bulunabilir (volkan çakılları+volkan külü±sedimenter kayaç çakılları). 
Konglomera (çakılta ı) ise de i ik kökenli çakılların, sı  deniz veya göl dibinde 
suyun da etkisiyle çamur, karbonat ya da silis benzeri bir hamur ile tutturulmu
sedimenter (çökelik) bir kayadır.  Di er bir ifâde ile çakılları bir arada tutan 
hamur konglomerada çökelik kökenli, aglomerada ise volkanik kökenlidir.  

ekil 3.9.A) Aksaray li civarında henüz yeni geli me a amasında olan “peri bacaları”. Alt 
kesimler yumu ak tüfler, üst kesimler ise yine volkanik kökenli sert, çatlak takımları içeren lâv 
kayalarından olu makta. Yumu ak tüfler ile üzerlerinde yer alan apka görevini üstlenen sert 
çatlaklı volkanik kayalar farklı dayanımları nedeniyle ya ı larla ve rüzgârlarla olu an 
erozyonda peri bacalarının olu umlarını sa lamaktadır  * (11.05.2007). 

*[Kitapta yer alan tüm “ ekil”lerde, atıflı tarihler haricinde parantez içinde yer alan 
tarihler, birinci yazar tarafından gerçekle tirilmi  çalı malara ait tarihlerdir]. 
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ekil 3.9.B)  Aksaray li, Kapadokya bölgesinde olu mu  peri bacaları (fairy chimneys in 
Cappadocia). Bir peri bacasının üstünde yer alan sert volkanik kaya, apka görevi görür ve 
peri bacasının ömrünü belirler (11.05.2007). 

ekil 3.9.C) Aksaray li, Kapadokya bölgesi. Volkanik lâv kaya ve bloklarının (volkan bombası)
olmadı ı ve sadece tüften olu an kesimlerinde, peri bacaları olu mamaktadır. Foto rafta; 
tüflerin olu turdu u yamaçlarda incelemelerde bulunan; Yıldız Teknik Üniversitesi, n aat 
Fakültesi, n aat Mühendisli i Bölümü, Geoteknik Anabilim Dalı Ö retim Üyeleri ile tepe 
düzlü ünde Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi n aat Mühendisli i Bölümü, 
Geoteknik Anabilim Dalı Ö retim Üyeleri görülmektedir (11.05.2007). 
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3.2.4. Ma matik kayaçların yapı ve dokuları  

Yapı, (structure); bir kaya kütlesinin arazide büyük ölçekte görülen do al 
mimarî özellikleridir. Burada kaya kütlesinin fiziksel görünümünü, kayayı 
olu turan mineral topluluklarının birlikte olu turdukları fiziksel görünüm ve 
karakterleri belirler ve kaya kütlesi yapısının ekillenmesinde önemli rol 
oynarlar. Ayrıca de i ik kaya türlerinde mostralarda görülen fay, eklem, kıvrım, 
akma veya tortul kayaçlarda tabakalanmaların olu turdu u arazi görünümleri 
de yapı anlamındadır [örn. bazaltların so umaları ile meydana gelen çatlak sistemlerinin 
olu turdukları sütunsal yapı ( ekil 3.10), çatlaklı yapı, sünger yapısı, yastık yapısı (pillow 
lava) ya da mineralleri belirli yönlerde paralellik göstermeyen çatlaksız ya da sık çatlak 

*düzlemleri içermeyen ma matik kayaların olu turdu u masif/som yapı]. Kayaların 
yeryüzünde görünen, yüzeylenen kısmına mostra (outcrop) denmektedir.  
*[Düzlem: En az iki çizgiyi içinde barındıran, iki boyutlu sınırsız düz geni  alan]. 

ekil 3.10- Bazaltlarda (Üst Kretase döneminde olu mu ) görülen prizmatik sütunsal yapılar. 
Genellikle volkan bacalarının bulundu u yerlerde lavların yava  so umaları ile geli en 
düzenli çatlak sistemleri, bazaltları biçimlendirerek prizmatik sütunsal yapıları meydana 
getirmi tir. Üst Kretase döneminin farklı zamanlarında (da ın alt ve üst yarısı) volkanın
püskürmesiyle volkanın baca kesiminde lav akıntıları yava  yava  so uyarak bu tür yapılar 
olu mu tur. stanbul Asya Yakası Riva, Pa amandıra Kav a ı’nda yer alan terk edilmi  bu 
ta  oca ı, korunması gerekli bir jeopark alanı olarak dikkate alınmalıdır (22.01.2013). 
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Doku, (texture); kayaların minerallerinin, bir el numunesi veya 
mikroskop altında, boy, ekil ve dizilimleri olmak üzere, kayacı olu turan 
tanelerin görünüm, boyut, biçim ve düzenlerini (üç boyutlu) içeren geometrik 
dizili i ve görünü üdür. Ma matik kayaçların dokusu, ma manın veya lâvın 
so uma hızına, basınç ve sıcaklık gibi bulundu u ortamdaki artlara ba lıdır 
ve genellikle yerin derinliklerinde yava  so uma, iri kristallerin olu masına 
neden olur ve bu dokuya faneretik doku adı verilir. Minerallerinin gözle 
görülebildi i bu doku tüm plutonik kayaçlarda görülür. Yüzey kayaçlarında ise 
yüzey veya yüzeye yakın lâvlarda hızlı so uma ile olu an ve ancak büyütme 
ile görülebilen çok ince taneli doku afanatik doku, büyük boyutlu kristaller ile 
onları çevreleyen küçük tanelerin olu turdu u doku da porfirik doku adını alır.  

Genel olarak ma matik kayaç dokuları, kayaç tanelerinin kristalle me 
derecelerine (tüm veya yarı kristalli, tüm camsal), kristal büyüklüklerine (faneritik, 

afanatik dokulu), tane boyutlarının birbirlerine nispetlerine (taneli, porfirik doku), 
ekillerine ve birbirleri ile olan ili kilerine göre de (panidiomorfik, panksenomorfik, 

hipidiomorfik doku)  sınıflandırılırlar.  
Ma matik kayaçların dokuları, mineral cinsleri, mineral büyüklükleri, 

kenetlenme dereceleri, ayrı ma durumları, ma matik kayaçların fiziksel ve 
mekanik özelliklerini belirlemede ba lıca rolü oynarlar. Bu nitelikler, ma matik 
kayaçların in aat veya yapı malzemesi olarak kullanımlarında önemli rol 
oynarlar. 

Ma matik kayaçların kullanım alanları,  oldukça geni  bir yelpazeye 
sahiptir. Yapı malzemesi olarak kullanılmak istenen ma matik kayaların 
öncelikle alkali-silis reaksiyonu sonucu olu an genle meler açısından zararsız, 
yo unlukları 2,55 gr/cm3 den büyük ve a ınmaya kar ı dayanıklı  olmaları 
gerekmektedir. Ayrıca bu tür kayalar, ayrı mamı  ve sa lam kaya olmaları 
kaydıyla gerek binalar, gerekse barajlar için ço unlukla iyi bir temel zemini 
olu tururlar. 

Yüksek dayanımlı beton imalâtında granit ve özellikle bazalt gibi sert 
ma matik kökenli agregalar kullanılmaktadır. Çatlaksız, som yapılı ve 
ayrı mamı (unweathered)  granit, siyenit, gabro gibi ma matik kayaçların 
derinlik kayaları ile bazalt, diyabaz, riyolit, trakit gibi volkanik kökenli kayalar, 
yapılarda ta ıyıcı sütun olarak, bina temellerinde (structure foundations), dı
duvar, dö eme, merdiven, mutfak tezgâhı kaplamalarında, anıt 
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merdivenlerinde, duvar panelleri, ta  oymacılı ı, mezar anıtları, lahitlerde ve 
sıkça sürtünmeye mâruz kalan dalgakıranlar, rıhtım duvarları, yollarda ve 
kaldırım/bordür (kenar ta ı) ta ları olarak kullanılırlar. Bilhassa granitik kayaçlar, 
iyi cila alma, renk çekicili i ve sa lamlı ı ile tercih edilmektedirler. Sa lam, 
ancak a ırı sert bazaltik kayaçlar, çok kırılgan yapıya sahip olduklarından, 
ba ta karayolları ve demiryolu hatları altyapılarında pek tercih edilmezler.  

Ma matik kayaçların yüzey kayaçlarını olu turan volkanik kayaçlardan 
tüfler; in aat sektöründe hafif tu la yapımında; yo unlu u 0,5-1 gr/cm3

arasında olan sünger ta ları (pomza ta ı, pumice); in aat sektöründe hafif 
beton blok üretiminde, ısı yalıtımında, a ındırıcı özelli inden dolayı abrazif 
(a ındırıcı) sanayiinde, yüksek su depolama kapasitesi nedeniyle tarımda, su 
arıtma malzemesi olarak ve boya, kimya, cam, mobilya, elektronik 
sanayiilerinde, seramikte vb. kullanılmaktadır. 

3.3. Metamorfik (Ba kala ım) Kayaçlar (Metamorphic Rocks)

Metamorfik kayaçlar, yeryüzü derinliklerinde daha önce var olan her tür 
kayacın sıcaklık, basınç ve kimyasal aktiviteye sahip sıvı ve gazların akı kan 
etkisi altında zamanla katı hâldeki de i ime (ba kala ım) u ramaları sonucu 
meydana gelen ve kristallerden olu mu , genellikle paralel veya som yapılı 
kayaçlardır. Kayaçların, yer kabu u derinliklerinde sıcaklık, basınç ve kimyasal 
aktif akı kanlar etkisi altında u radıkları katı hâldeki mineralojik ve yapısal 
de i ikli e metamorfizma, metamorfizmaya u rayan kayaçlara da 
metamorfik kayaçlar denir.  

Metamorfik de i imlerin ço u yeryüzünün birkaç kilometre derinli inde 
ba lar, yükselen sıcaklık ve basınç ile üst manto derinliklerine kadar devam 
eder. Önem sırasına göre; sıcaklık, basınç ve kimyasal akı kanlar (öncelikle su 

ve karbondioksit bile imli akı kanlar) metamorfizmayı kontrol eden ba lıca fiziksel 
faktörlerdir. Metamorfizma genellikle düzenli bir artı la hafif iddetli 
de i imlerden (dü ük derece metamorfizması) önemli de i imlere (yüksek derece 

metamorfizması) do ru yol alır. Meselâ, kil ta ı, dü ük derecede metamorfizmaya 
u radı ında sleyt (arduvaz, kayrak ta ı) adı verilen metamorfik kayaya dönü ür. 
Bu tür kayaçlar dünyada ve ülkemizde oldukça yaygındır.  

ist, gnays, mermer ve kuvarsit, sık rastlanılan metamorfik kayaç 
türleri arasında yer alır. Bu ba kala ım sırasında genellikle minerallerin kayaç 
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içerisinde paralel dizilimiyle (yönlü doku) olu an paralel yapılı kayaçlar geli ir. 
Ancak tüm metamorfik kayaçlarda yönlenme görülmez. Yönsüz (masif)

metamorfik dokular, öncelikle deformasyon etkisinin en alt düzeyde oldu u 
ko ullarda ve kaya mineral bile iminde e  boyutlu tanelerin (kuvars, kalsit gibi)

egemen oldu u durumlarda ortaya çıkar. Örnek olarak ufak taneli kalsit 
kristallerinden olu an çökelik kayaçlardan kireçta ı sıcak ma manın sokulumu 
ile metamorfizmaya u radı ında ufak kalsit kristalleri, iri kalsit kristalleri 
eklinde büyür ve kaya mermere dönü ür. Mermerde e  boyutlu kalsit 

kristalleri, iri taneli ma matik kayaya benzer ekilde yönsüz olarak da ılmı tır. 
Bu tür yükselen bir ma ma kütlesinin, çevresindeki kayaçlarla olan sınırı 
boyunca, sıcaklıkları etkisiyle kom u kayaçlarda olu turdu u metamorfizma 
türüne kontakt metamorfizma adı verilir ( ekil 3.11.A ve 11.B).  eyl, kontakt 
metamorfizma etkisi ile hornfelse, kuvarslı kumta ı kuvarsite (yönsüz doku), 
kireçta ı ise mermere (yönsüz doku) dönü ür.  

Yüksek hızla yeryüzüne çarpan meteoritler ile olu an metamorfizma 
türüne ok veya impakt metamorfizma denir. Meteoritin süratle dünyaya 
çarpması anında enerji, ısı enerjisine dönü ür ve çarptı ı alanda yerel olarak 
kısmen ergimi  kaya olu ur ve bu kaya volkanik bombaya benzer. 

ekil 3.11.A) Metamorfizma türleri (Press vd., 2004). 
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ekil 3.11.B) Kontakt metamorfizma olu umu. 

Metamorfik olayların geli ti i ba ka ortamlar da bulunmaktadır. Örnek 
olarak büyük fay ve bindirmelerdeki makaslama zonları boyunca olu an 
metamorfizma türü kataklastik metamorfizma (dislokasyon metamorfizması)

olarak adlandırılır ve bu metamorfizmada sıcaklı ın etkisi çok az olup etkili 
faktör kayma gerilmesidir. Bu sırada iki kaya blo u arasında kayaç dokusunda 
mekanik olarak ezilme ve parçalanma olu urak bre (bre : kö eli, taneli çakılta ı-
breccia) ve milonit (unkaya) gibi kayaç türleri meydana gelir. Hidrotermal 
metamorfizma ise  kırık zonlarda çatlak ve yarıklar boyunca dola an sıcak 
gaz-eriyiklerinin dokundukları kom u kayaçlarda olu turdukları mineralojik 
de i ikliklerdir. Litosferdeki yakınla an levha sınırları boyunca okyanusal 
litosferin, kıtasal litosfer altına dalıp batması sırasında bu alanda yer alan 
kayaçlar, yüksek basınç ve sıcaklık etkisi altında ba kala ıma u rarlar ve 
orojenik sırada lara ba lı olarak geni  alanları etkileyen bir metamorfizma türü 
olan bölgesel (rejyonal) metamorfizma geli ir.  Bölgesel metamorfizma, levha 
kenarlarında, okyanus litosferinin dalması ile ada yayı volkanizması ve aktif 
kıta kenarlarında geli mektedirler.  

Kontakt ve hidrotermal metamorfizma türleri belirli zonlar boyunca daha 
dar alanlarda gerçekle ti inden yerel metamorfizma çe itleri olarak 
sınıflandırılır. Bölgesel metamorfizma ise onbinlerce km2 lik daha geni
alanlarda derinlerde termal enerji, yüksek basınç veya gömülme etkisiyle 
meydana gelen bir metamorfizma türü oldu u için gömülme metamorfizması
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ve büyük ölçekteki da  olu umları (orojenez) ile ilgili olarak meydana gelen 
dinamo metamorfizma olmak üzere iki alt tipe ayrılır. Metamorfizma sonucu 
olu an kayalara bazı örnekler Tablo 3.2’de verilmi tir.  

Tablo 3.2. Metamorfik kaya türleri. 

Sınıflama Kaya Türü Özellik çindeki Bazı Mineraller 
Foliasyonlu 
(=Yapraklanmı )  
Metamorfik Kayalar 

Foliasyonsuz 
(=Masif veya 
yönsüz) Metamorfik 
Kayalar 

Sleyt 

Fillit 

ist 
Gnays 

Migmatit 
Mermer 
Kuvarsit 
Hornfels 
Amfibolit 

Çok ince taneli  

nce taneli 

Orta- ri taneli 

nce ve iri taneli 

Kil mineralleri (klorit),  muskovit,  kuvars, 
feldspat 
Klorit, muskovit, biyotit, kuvars, feldspat 

Mika, hornblend, feldspat,   granat,  
kuvars, feldspat, sillimanit 
Biyotit, feldspat, amfibol, kuvars 

Kalsit, dolomit 
Kuvars 
Kuvars, andalusit, plajioklas, biyotit  
Hornblend, plajioklas 

3.3.1. Metamorfik kayaçların yapı ve dokuları   

Metamorfik kayaçların yapısındaki en belirgin özellik yönlü dokudur. Bu 
kayaçların ço unun ba lıca özelli i, bunların birbirine paralel düzlemler 
boyunca ve de kolaylıkla yaprak-yaprak ayrılmaları, bölünmeleridir. Yüksek 
basınç ve sıcaklık altında, o zamana kadar kayaç içerisinde geli igüzel 
da ılmı  olan mineraller rotasyona u rayarak yönlenir ve birbirlerine paralel 
düzlemler olu turur.  

Metamorfik kayacı olu turan belirli minerallerin birbirine paralel 
düzlemler, mercekler veya bantlar te kil edecek ekilde, toplanmaları, 
sıralanmaları ile meydana getirdikleri düzlemsel yapılara foliasyon (foliation)
adı verilir. Foliasyonlar, her türlü düzlemsel doku için kullanılan genel bir 
terimdir. Çökelik kayaçlardaki tabakalanma, laminasyon benzeri çökelmeye 
ba lı geli en foliasyon dokuları, metamorfik kayalarda; tektonik olaylar sonucu 
yüksek basınç ve ısı altında geli mektedir ve hem levhamsı hem de uzamı
yassıla mı  mineral taneleri ile ortaya çıkan ve de bir kayayı boydan boya 
katedip tekrarlanan düzlemsel yapılardır.  
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istozite (yapraklanma, schistosity), yüksek sıcaklık-basınç 
ko ullarında de i ik boyutta geli en levhamsı minerallerin tam paralel veya 
yarı paralel biçimde dizilmeleri, sıralanmaları sonucu meydana gelen 
foliasyondur. Bu dokuda, yassı mika kristallerinin paralel dizili leri ile 
“düzlemsel istozite” amfibol gibi ince-uzun kristallerin paralel sıralanı ları ile 
de “çizgisel istozite” olu ur. 

Lineasyon (lineation), kökenine bakılmaksızın, kayayı boydan boya 
geçen, tekrarlanan, gözle görülebilen her türlü çizgisel yapılardır. 

yi geli mi  foliasyon içeren kayaç dokuları: Sedimenter kökenli 
' eyl'ler ( eyl; laminalı siltli kilta ı), metamorfizmanın derecesinin artı ına ba lı 
olarak önce metamorfik kayaçlardan sleyte sonra fillite, fillit iste ve istler de 

gnaysa dönü ürler. Kil minerallerince zengin eyller ile ince taneli volkanik 
tüfler de çok hafif metamorfizma geçirerek ince yapraklar hâlinde belirgin 
foliasyonu olan (sleyt klivajı), mika ve kuvarstan olu an mükemmel 
yapraklanmalı bir 'sleyt'e (=kayrak, arduvaz) dönü ür. Di er bir ifâdeyle sleyt
(slate); çökel kökenli eyl veya ma matik kökenli tüf gibi kayaçların hafif 
metamorfizma geçirerek, geli en mika minerallerinin gözle görülemeyecek 
kadar ufak boyutta (kil boyutu) ve çok iyi geli mi  düzlemsel yüzeyler boyunca 
foliasyon yani dilimlenme göstermesidir.  

Fillit (phylitte),  sleyte benzeyen, fakat metamorfizmanın artmasıyla 
ondan biraz daha fazla de i ikli e u ramı  ince taneli (silt boyutu), kolaylıkla 
istozite düzlemlerine ayrıldı ı görülebilen metamorfik bir kayaçtır. Bile iminde 

en çok parlak serizit pulları (serizit; tane büyüklü ü 0,1 mm altında olan küçük taneli 

muskovit) ve biraz klorit ve kuvars bulunur. Normal olarak serizit+klorit toplamı 
% 50’nin üzerindedir (Ketin, 1977).  

Killi kayaçların, metamorfizması sırasında büyüyen ve kayaç içerisinde 
paralel düzlemler olu turan mika mineralleri de, söz konusu düzlemler 
boyunca da kolayca kırılır ve kopar. Yönlü basınca ba lı, katmanlanma 
düzlemleriyle belirli bir açı ile kesi erek geli en birbirlerine çok yakın, paralel 
ve birden fazla yönde de geli ebilen bu tür deformasyona u ramı  kırı mı
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düzlemlere klivaj (cleavage) adı verilir. Klivaj, bir kayacın düzlem boyunca 
ayrılmasını sa layan ikincil bir dokudur.  

E er klivaj düzlemlerindeki mika mineralleri veya di er metamorfik 
mineraller gözle görülebilecek kadar iri iseler o durumda belirgin iyi 
yapraklanmalı bu tür metamorfik kayaca ist adı verilir. istler (mika ist, 

amfibol ist) düzlemsel ve çizgisel paralelli i çok iyi geli mi (foliasyonu belirgin) 

oldukça ileri derecede de i ikli e u ramı  orta taneli (kum boyutu) bir kayaçtır. 
Bile imlerinde % 50’den fazla mika (biyotit, muskovit), klorit ve talk (tremolit) yer 
alır ayrıca gözle görülebilecek boyutta kristaller hâlinde bulunurlar [örn. 
mika istler, klorit ist, talk ist, ye il ist (serizit + epidot + klorit + albit)].  E er 
kayaçta % 50’den az mika varsa ve kuvars ikinci esas mineral ise o zaman 
kayaç, kuvars mika ist adını alır. Mika istlerin ba langıç kayaçları; eyl, tüf, 
riyolit; Amfibol istlerin ise bazalt, andezit ve gabrolardır. 

Gnays (gneiss), belirgin bir mineralojik bantla ma gösteren orta ve daha 
iri taneli, iri kristalli, ço unlukla açık renkli kuvars ve feldspatlar ile koyu renkli 
(biyotit ve amfibol vb.) minerallerin farklı seviyelerde yo unla masıyla bantlı 
yapılar olu turan, ileri derecede metamorfizmaya u ramı  metamorfik 
kayaçlardır. Gnays’lar birkaç mm veya birkaç cm kalınlıkta levhalara veya 
prizmalara bölünürler. Bölünme, mika yüzeyleri boyunca meydana gelir. istler 
ile gnayslar arasındaki en belirgin farklılı ı doku olu turur ve istler, gnayslara 
nazaran daha ince taneli ve ince dilimler halindedirler. Gnayslarda ise koyu 
renkli biyotit kristalleri ile açık renkli silikat mineralleri (kuvars, feldspat) ayrı ayrı 
yerle erek kayaya bantlı bir görünüm (gnays dokusu) kazandırır ( ekil 3.12). 
Bazı kayaçlarda, kayaç içerisinde daha önceden var olan ilk klivaj düzlemleri, 
zamanla ve deformasyon iddetinin artmasıyla meydana gelen ikinci klivaj 
düzlemleri tarafından kesilerek kaya üzerinde birden fazla yönde klivaj 
geli ebilir.  

Ma matik kayaçlardan (örn. granit, diyorit, siyenit) türeyen gnayslara 
ortognays,  sediment kökenli kayaçlardan (örn. grovak/greywacke, eyl/shale, 
kilta ı/claystone) meydana gelen ve kuvars-biyotit mineralleri bakımından 
daha zengin olan türüne ise paragnays adı verilir. 
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ekil 3.12. Metamorfik kayaçlarda yapı ve doku (Press vd., 2004). 

  Büyük fay ve bindirme zonlarında, iddetli deformasyon sonucu sadece 
mekanik etkiler ile geli mi  makaslama zonları boyunca ince taneli, ezik 
(crushed) ve çizgili görünümlü milonit kayacı olu ur (kataklastik metamorfizma).
Kırılmalar ve mekanik ezilmeler nedeniyle milonitik kayaçların yapıları 
de i mi tir. Bu metamorfizmada sıcaklı ın etkisi çok az olup etkili faktör 
kayma gerilmesidir. Fay zonunda olu an deformasyon sırasında kayanın ilksel 
taneleri kırılıp, ezilerek milonitik zon olu ur ve bu zon, çapı 0,5 mm’den daha 
küçük, daha ince taneler hâlinde tekrar ta la arak miloniti olu turur. 
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Hornfels, kuvarsit, mermer, amfibolit, granülit ve eklojit gibi metamorfik 
kayaçlar taneli (yönlenmesiz) kayaçları olu tururlar. Mermer, kuvarsit, e  boylu 
taneli felsler ile kontakt metamorfizma ile geli en hornfelsler; yapraksal yapıya 
sahip olmayan, masif yapıda taneli ve yönlenmesiz metamorfik kayaçlardır. 
Metamorfizma ile kuvarslı kumta ları  ‘Kuvarsit’e (minerali: >% 80 kuvars);  
kalker ve dolomit(it)  ‘Mermer’e (minerali: Kalsit);  bazalt, gabro ve 
tüf ‘Amfibolit’e (mineralleri: hornblend, plajioklas, granat); eyl, grovak veya 
ma matik kayaçlar tipik minerali ortopiroksen olan ‘Granülit’e; bazalt, 
gabro+olivin (çok yüksek basınçlarda) bazik ma ma kökenli ‘Eklojit’e 
[mineralleri: omfasit (klinopiroksen) + granat ± disten] dönü ürler. Bunlardan; % 80’den 
fazla kuvars tanelerinden olu an kuvarsit’te; kuvars taneleri birbiri içine girmi
durumda yani kenetlenmi  olup kayaca yüksek bir dayanıklılık verirler. 
Metamorfik olan bu tür kuvarsitleri metamorfik olmayan, diyajenez sonucu 
meydana gelen sedimenter kökenli kuvarsitten (=kuvarslı kumta ı) ayırmak 
gerekir. Metamorfizmaya u ramamı  kuvarsitlerde; çimento maddesi genellikle 
kristalin de ildir ve taneler birbirleriyle kenetlenmi  bir durum göstermezler. 

“Metamorfik Kayaçların Mühendislikte Kullanım Alanları”na 
bakıldı ında; öncelikle yapraklanma gösteren kayaçlar, dayanım açısından 
in aat i lerinde malzeme olarak tercih edilmemektedirler. Zira yapraklanmalı 
metamorfik kayaçların, dokuları ve metamorfizma sonucu geli en yapraklanma 
ve yapraklanmalar arasında da ilâve geli en klorit, epidot gibi su ile temasında 
i ebilen kil mineralleri nedeniyle dayanımları, yapraklanma düzlemleri 

boyunca azalmaktadır. Metamorfik kayaçların yapraklanma göstermeyen, som 
yapılı türleri hariç; gnays, fillat gibi yapraklanması belirgin kayalar ne granüler 
(ayrık dâneli, granular) malzeme, ne yapı veya beton malzemesi, ne 
demiryollarında traverslerin altına balast [balast, (balast) : 40 mm - 110 mm çapında 

kırmata , ta  kırı ı] malzemesi, ne de rıhtımlarda dalga kıran olarak 
kullanılabilirler. Ancak bir kayacın düzlem boyunca ayrılmasını sa layan 
tektonik etkenlerle ikincil geli en bir doku olan klivaj, sleytte mükemmel 
geli mi tir. Bu yüzden; sleyt-killi ist-fillit gibi kil minerallerinin az metamorfizma 
geçirmesiyle olu mu   düzgün yapraklanma gösteren kayalar, yüzeylerde veya 
çatılarda kaplama ta ı olarak kullanılabilirler. Ye ilimsi, mavimsi, daha çok 
siyah renkleri içeren çok ince taneli, az miktarda mika, klorit ve kuvars içeren 
sleyt’ler (=arduvaz, slate, tonschifer); ince paralel levhalara ayrılabildikleri için 
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kullanım sahaları geni tir. Avusturya Alpleri’nde eski evlerde; Norveç’te de Alta
yöresinde ta  oca ından (quarry) alınan sleyt levhaları, ev damlarında kiremit 
yerine kullanılmaktadır. Çatı kaplama malzemesi olarak kullanılan sleytler 
geçirimsiz ve bilhassa siyah renkli oldukları için güne  enerjisini 
topladıklarından ısınmada so uk yerle im bölgeleri için  fayda sa lamaktadır. 

Metamorfik kayaçlar cevher mineralleri içerebilmeleri açısından 
madencilik sektöründe büyük önem ta ırlar. Ege bölgesinde, Büyük Menderes 
grabeni güney yükseltilerini olu turan horstlarda Bafa Gölü’nün yakla ık 20 km 
do usunda Karpuzlu, Çine (Aydın) civarında yer alan açık i letmeler örnek 
olarak verilebilir. Bu i letmelerde; Menderes Masifi (güney alt masif) olarak 
adlandırılan metamorfik Prekambriyen-Kambriyen ya lı ortognayslar (gözlü 

gnays/çekirdek serisi)  içinde dü ük basınç ortamında tektonik zonlar içinde ve bu 
zonlar boyunca ergiyerek metasomatizmaya u rayıp sodyumca zenginle erek 
olu mu  feldspat yataklarından üretim yapılmaktadır. Metamorfik kayaçlardan 
mermerler; kalkerlerin metamorfizmasıyla, som yapıda  ve ço unlu u kalsit 
kristalinden olu mu , bo luksuz, iyi kenetlenmi , sık dokulu, a ınmaya kar ı 
dayanıklı bir karbonat kayasıdır. Mermerin ba lıca kullanım alanları; in aat 
sektörü, güzel sanatlar alanı ve dekorasyondur. En geni  kullanım alanını 
in aat sektörü te kil etmektedir. Mermerler; bilhassa bina içlerinde yer 
dö emesi, duvar kaplamaları, merdiven basamakları, ömine, mutfak ve 
banyolarda, bina dı larında kaplama ta ı olarak ve ta ıyıcı kolon, granüler 
malzeme, dekorasyon i leri, anıtlar, heykeller, süs ve hediyelik e ya 
imalâtında yaygınca kullanılmaktadır. Ancak mermerler rekristalize 
olduklarından dolayı çökelik kayaçlardan olan kalkerlere göre, sönmemi  kireç 
hâline gelmeleri daha zor oldu u için kireç üretiminde kullanıma elveri li 
de ildirler. 

3.4. Sedimenter Kayaçlar (Sedimentary Rocks) 

Tortul veya çökelik kayaçlar olarak da adlandırılan sedimenter 
kayaçlar, daha evvel var olan de i ik türde kayaçların ayrı ma olayı 
sonucunda ufak parçacıklara bölünerek, su, rüzgâr, dalga, buzul gibi ta ıyıcı 
unsurlar tarafından a ındırılıp ta ınarak, karada ya da suda (göl, deniz, okyanus)

istiflenmesi veya suya doygun eriyiklerin kimyasal ve biyolojik i lemlerle 
çökelmesi sonucu olu an, do al bir hamurla tutturulmu (ta la mı )  veya 
tutturulmamı  kayaçlardır. Ta ınan her türlü iri ve ince taneli malzemeye 
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sediment (çökel, tortu), ta ınan malzemenin çökelme i lemine sedimentasyon 
(çökelme, sedimentation), farklı sedimenter kayaçların kökeninin tanımlanması, 
sınıflandırılması, depolanma ortamlarının belirlenmesi; di er bir ifâde ile 
tortular ve tortul kayaçların nasıl olu tu unu ve ayrı ma, parçalanma, ta ınma, 
çökelme ve yeniden ta la ma süreçlerini ve ürünlerini inceleyen bilim dalına 
Sedimentoloji (sedimentology) denir.  Çökelme sonucu meydana gelen 
sedimenter kayaçlar genellikle tabakalı ve ço u kez fosil içerirler. Olu um 
biçimlerine göre kırıntılı (=taneli=detritik=klastik), organik ve kimyasal
sedimenter kayaçlar olmak üzere üçe ayrılırlar.  

3.4.1. Kırıntılı sedimenter kayaçlar 

Kırıntılı sedimenter kayaçlar; kara ve denizlerdeki çökelme ortamlarında, 
çe itli büyüklükteki kayaç ve mineral parçalarının birikmesi sonucu olu an 
taneli-parçacıklı kayaçlardır. Tabiî çimento ile tutturulduklarında çakılta ı, 
kumta ı, siltta ı, kilta ı gibi kayaları, tutturulmadıklarında veya sonradan 
ayrı tıklarında ise çakıl, kum, silt, kil gibi zemin olarak adlandırılan kayaçları 
olu tururlar. Kırıntılı sedimenter kayaçların olu umları ba langıçta; 
kayaçlardan kopan parçaların, akarsu, buzul, rüzgâr, kıyı ve deniz akıntıları 
gibi ta ıyıcı unsurlar tarafından erozyona u ratılıp sürüklenerek, vâdi, ova, göl, 
plâj, kıyı, elf düzlü ü ve açık deniz düzlükleri gibi de i ik ortamlarda 
çökeltilmesi i leminin sonucunda gerçekle ir. Çökelme havzasında birikmi
olan bu yumu ak ve gev ek tortular depolanmalarından itibaren suyun etken 
oldu u fiziksel ve kimyasal süreçler sonucu 150°C’ye kadar olan dü ük 
sıcaklıklarda (metamorfizma olmaksızın) normal hidrostatik basınç, sıkı ma ve 
organizmalarla eriyiklerin de etkisiyle çimentolanıp ta la ma olayı (diyajenez, 
diagenesis) geli ir. Bu olu umda, de i ik boyuttaki tanelerin kalker, kil, silis 
veya hematit, limonit gibi demirli bir çimento maddesi ile birle meleri, 
birbirlerine kenetlenmeleri sonucu kaya olarak adlandırılan çimentolu 
(tutturulmu ) sedimenter kayaçlar olu ur. Çamur gibi ince taneli malzemenin 
ta la ması için genellikle sıkı ma tek ba ına yeterli olabilirken, kum ve çakıl 
gibi sedimentlerin, sedimenter kayaca dönü ebilmesi için çimentolanma 
(cementation) olayı gerekli bir süreçtir. ri taneli sedimentlerin 
çimentolanmasını sa layan ba layıcı malzeme, deniz suyundan etkilenerek 
çökelme havzası içinde kimyasal yolla olu an hamur=çimento (cement)
malzemesi ve havzaya ta ınmı  silt boyutundaki çe itli kristallerden (matriks, 



75

matrix) olu maktadır. Çakılta ı (konglomera-conglomerate), kumta ı 
(sandstone), siltta ı (siltstone), kilta ı (claystone), çamurta ı (mudstone)
tutturulmu  kırıntılı sedimenter kayaçlardandır. Bunlardan siltta ı, kilta ı ve 
çamurta ları mevcut tüm sedimenter kökenli kayaçların % 65’ini olu tururlar. 
Kum boyutundaki tanelerin tutturulması ile olu an kayaca kumta ı  denir ve 
bile enleri çok de i ik türdendir. Kumta larının adlandırılmasında, kayanın 
içinde bulunan elemanların cinsi ve ba layıcısı önemlidir. Kumta larının 
bile enleri: kuvars + feldspat + kaya kırıntısı + matriks ve çimentodur. Taneleri 
birbirine ba layacak, birle tirecek bir madde bulunmadı ı hâllerde taneler 
serbest kalır ve zemin olarak adlandırılan çimentosuz yani tutturulmamı , 
kırıntılı sedimenter kayaçlar olu ur. Bu tür kayaçlara çakıl, kum, silt ve kil 
örnek olarak verilebilir. Kırıntılı sedimenter kayaçların sınıflandırılması ve 
adlandırılması, tanelerin cinsi, boyutu, dokusu, biçimi, yuvarlaklık ve boylanma 
derecesi, homojen ve heterojen olu u ile taneleri birle tiren çimento 
malzemesinin bile imi gibi fiziksel özellikleri dikkate alınarak yapılır ( ekil 3.13, 
3.14, 3.15, Tablo 3.3, 3.4).  

ekil 3.13. Kaynaktan kopan malzemenin akarsu tarafından ta ınıp, ufalanıp biriktirilme 
i lemi (McGeary vd., 2004). 

ekil 3.14. Kırıntılı sedimenter kayaçların ta la mı  olanlarına bazı örnekler.  

ekil 3.15. Küresellik ve yuvarlaklı ın ta ınma mesafesi ile olan ili kisi. 
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Tablo 3.3. Sedimenter kayaç türleri. 

 ÖZELL K  
Ç MENTOSUZ  
(Tutturulmamı ) 

Ç MENTOLU 
(Tutturulmu ) 

Dâne çapı (mm) 

ri 
Dâneli 

> 2,0 Çakıl Konglomera ve Bre

2,0 – 0,075 Kum 

Kumta ı: Grovak (mikalı), Arkoz 
(>%25 feldspatlı), Kuvarsit 
(Kuvarslı kumta ı, %85-90 S O2). 
Çimento: Killi-kalkerli, demirli, 
silisli  

nce 
Dâneli 

0,075 – 0,002 Silt Siltta ı 
<0,002 Kil Kilta ı 

ORGAN K 

Kalkerli 

Kavkı 
Mercan 
Alg 
Globijerin 

Kireçta ı: Kavkılı 
Mercanlı 
Algli 
Foraminiferli 

Silisli 
Radyolarya 
Diyatome 

Radyolarit 
Diyatomit 

Karbonlu Bitkiler Turba, Linyit, Maden Kömürü 
Demirli Bataklık kili  
Fosfatlı Guana,  Fosforit 

K MYASAL 

Kalkerli 

Eriyikten çökelmi
CaCO3

(Kalker=kireçta ı). 

Çökelme veya yerini 
alma ile olu an 
CaMg(CO3)2

(Dolomit-it) 

Kireçta ları: Oolitik, dolomitik. 
Tebe ir, traverten. 
çeri e göre sınıflandırma (Folk, 
1959):
Kireçta ı: Kalsit oranı % 95’den 
fazla; dolomit oranı %5’den az. 
Ma nezyumlu Kireçta ı: Kalsit 
oranı  %95-90; dolomit oranı % 5-
10. 
Dolomitik Kireçta ı: Kalsit oranı % 
90-50 kalsit; dolomit oranı % 10-
50. 
Kalkerli Dolomit: Kalsit oranı % 
50-10 kalsit; dolomit oranı % 50-
90. 
Dolomit(it): Kalsit oranı % 10’dan 
az; dolomit oranı % 90’dan fazla. 

Silisli Silis Jeli Çakmakta ı, Jasp, Çört 
Demirli Fe2O3 Hidrozol Demirli Killer 

Tuzlu 
Tuz Gölü birikintileri Alçıta ı, Anhidrit, Na ve Ka’lı 

tuzlar, Nitratlar 
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Tablo 3.4. Çimentosuz kırıntılı sedimentlerde (birle tirilmi  zemin sınıflandırma sistemi-USC)
zeminlerin dane boyutlarına göre zemin grupları ve bunlar için kullanılan semboller. 

Esas Zemin türü Harf
ri Taneli Zeminler: 

Çakıl  
Kum 

G 
S 

nce Taneli Zeminler:  
Silt 
Kil 

M 
C 

Organik zeminler O 

Turba, Humus, (fazla organik) Pt 

3.4.1.1. Kırıntılı (çimentosuz-tutturulmamı ) sedimenter kayaçların 
fiziksel özellikleri 

Tane boyu (grain size), kırıntılı sedimenter kayaçlardaki en belirgin 
ayırtman özelli i olu turur. Tablo 3.3’de de görüldü ü üzere, kırıntılıların tane 
boyuna göre sınıflandırılmasında, tane boyu  2,0 mm’den büyük olan kırıntılara 
çakıl (gravel) adı verilir. Çakıl tanelerinden olu an tutturulmu  kayacın genel 
adı çakılta ı veya konglomeradır (conglomerate). 

Tane=dâne (grain, particle) boyu 2,0 mm – 0,075 mm arasında olan 
tutturulmamı  kırıntılar kum (sand) olarak adlandırılır. Kum boyutlu 
malzemeden olu an tutturulmu  kayaçlara da kumta ı (sandstone) adı verilir. 

 Tane boyu 0,075 mm – 0,002 mm arasında olan tutturulmamı
kırıntılara silt (silt), silt boyutlu malzemeden olu an tutturulmu  kayaçlara ise 
siltta ı (siltstone) denir.  

Kil boyutlu malzeme dı ında kalan ve yukarıda kısaca tanıtılan Tablo 3.3 
ve 3.4’teki tutturulmamı  kırıntılı sedimentlerin tamamı a ırlıklı olarak fiziksel 
ayrı ım sonucu ekil 3.13’deki i leme benzer ekilde ufalanırlar. Yine bu 
grupta yer alan kil (clay) ise tane boyu açısından 0,002 mm’den daha küçük 
tanelerin olu turdu u gruba verilen addır. Kil boyutlu malzemeden olu an 
tutturulmu  kayaçlara kilta ı (claystone)  adı verilir. Kimyasal bile im yerine, 
sadece tane boyu esas alındı ında; sekonder geli en esas kil mineralleri 
yanında kil boyutuna kadar ufalanmı  kuvars, kalsit, pirit ve di er maddeler de 
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“kil” kavramı içerisine girer. Kimyasal bile im esasına göre olu an ve 
mühendislik açısından önem ta ıyan killer ise kimyasal ayrı maya u ramı
gerçek kil mineralleri olup genelde sulu alüminyum silikatlardır. Bunlar; a) 
çerisinde feldspat minerali bulunan kayaçların kimyasal olarak ayrı maları 
sonucu, b) Volkan tüflerinin su altında ayrı maları sonucu c) Metamorfizma 
veya diyajenez sonrası ayrı ma sırasında de i imler sonucu vb. geli en bir 
olu um mekanizmasına sahiptirler. Bu tür killere illit, pennin, vermikülit, 
kaolinit, epidot, klorit, serizit, boksit ve a ırı i me özelli i gösteren 
montmorillonit örnek olarak verilebilir.  

Kum ve daha iri boyutlu tanelerden olu an kırıntılılar için yapılan 
tanımlamalardaki önemli bir parametreyi de, tanelerin yuvarlaklık ve küresellik 
gibi fiziksel özellikleri olu turur. Yuvarlaklık, tanelerin kö elerinin ve keskinlik 
derecesinin azalması olarak tanımlanır. Küresellik ise tane eklinin küreye 
olan benzerlik miktarıdır. Küreselli in belirlenmesinde tanenin uzun ve kısa 
eksenlerinin oranı dikkate alınır. Buna göre kö eleri yuvarlakla tırılmı  eliptik 
bir çakıl tanesi yuvarlak, ancak küresel olmayan bir biçim arz eder. Bu tanımın 
tersi olarak kö eli, ancak uzun ve kısa eksenlerinin oranı 1’e yakın olan bir 
tane kö eli, ancak aynı zamanda küreseldir.  

Kırıntılı kayaçlarda taneler, kayadan ilk koptukları sırada kö elidir. Ancak 
ta ıyıcı unsurlardan, özellikle akarsular bu malzemenin ta ınması sırasında 
keskin kö elerinden arınıp, yuvarlak bir yapıya kavu masını sa lar. Bu ta ıma 
i lemi sırasında akarsular, ta ıyabilme güçlerine göre blok (boulder) ve çakıl 
gibi iri parçaları, olu tukları yerlere yakın bölgelerde, ince çakıl, ve kum gibi 
daha ufak parçaları ise daha uzak alanlarda biriktirirken, ince kum, silt gibi çok 
ufalanmı  parçaları deniz-göl kıyılarına kadar sürükleyebilir. Ta ıyıcı unsuru 
akarsu olan kırıntılıların çökelmesinde iri taneli parçalar kayadan koptukları 
yere yakın bölgelerde çökelirken, daha ince taneli parçalar ise akarsu 
tarafından ayıklanarak daha uzaklara götürülür. Bu durumda e  boyutta 
(uniform, tekbiçim, homojen, e  da ılmı ) olan taneler bir arada çökelirler. Bu i lem 
rüzgâr tarafından ta ınan çökellerde de, tane boyu daha küçük malzeme için 
geçerli olmak kaydıyla benzerdir. Bununla birlikte buzul tarafından ta ınan 
kırıntılı çökellerde, buzullar her boyutta malzemeyi bünyesinde beraberce 
ta ıyabildiklerinden dolayı bu malzeme, tane boyunda herhangi bir eleme 
olmaksızın yan yana bulunabilir.  
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Bir sedimentasyon havzasında tanelerin hacim ve a ırlıklarına göre ve 
bir düzen içinde a a ıdan yukarıya do ru sıralanmalarına jeolojik anlamda 
boylanma (graded-bedding) denir ( ekil 3.16.A, B ve C). Bu ekilde istiflenmi
olan ve tekrarlanabilen tabakalara da boylanmı  tabakalar denir. Bir 
sedimentasyon (çökelme) havzasında sular vasıtası ile akıntılarla gelen 
tanelerin a ırlıklarına göre ve akıntı yönünde olmak üzere sıralanı larına 
jeolojik anlamda; “derecelenme” ismi verilir ( ekil 3.16.D). Bu derecelenme ile 
iri taneli kırıntılar akıntı kayna ına yakın, ince taneli kırıntılar ise daha uzak 
yerlere ta ınarak çökelirler. Derecelenmeyi en iyi ekilde rüzgârlar meydana 
getirirler. Sulu ortamlar bu konuda ikinci gelirler. Buzlar ise hiçbir derecelenme 
yapamazlar. Boylanma elenmenin, derecelenme ise sürüklenmenin birer 
neticesi sayılırlar. 

  
                                    A                   B               C 

                            Akıntı Yönü 

                                                   D 
ekil 3.16. Sedimentlerde boylanma ve derecelenme.  

A) Boylanmı  tabakalar, B) Çalkantılı ortamlarda boylanma C) Sâkin ortamlarda boylanma 
(iyi boylanma, well sorted), D) Derecelenme (Ok, akıntı yönünü göstermektedir). 

Jeolojik anlamda çökelme havzasına göre tanımlanan ve tanelerin 
boyutları ve da ılımları dikkate alınarak yapılan sınıflamaların dı ında, in aat 
mühendisli inin zemin ile ilgilenen bilim dalı olan geoteknik mühendisli i 
açısından, yukarıdaki sınıflamalar farklı ekillerde algılanabilmektedir. 
Geoteknik mühendisli indeki terminolojiye göre; hemen hemen her çap 
aralı ındaki tanelerin bir arada yer alması ile olu an zeminler  “iyi 
derecelenmi , well graded”, aynı çap aralı ındaki tanelerin (=dânelerin) bir 
arada yer alması ile olu an (bo luklu)  zeminler “uniform, uniform”, a ırlıklı 
olarak belirli çap aralıklarındaki tanelerden olu an ve bazı çap aralıklarındaki 
tanelerin hiç bulunmadı ı veya çok az bulundu u zeminler “kötü 
derecelenmi , uniformly-graded” zeminler olarak adlandırılır.   



80

3.4.2. Organik sedimenter kayaçlar  

Organik sedimenter (tortul) kayaçlar, ta  yapan organizmalardan veya 
bunların irili ufaklı parçalarından olu an kayaçlardır. Kayaçlar da, bütünüyle 
( ekil 3.17) veya a ırlıklı olarak organizmaların katı kısımları ta la arak 
fosille mi tir. Bu tür sedimenter kayaçların en önemli örne ini mercanlar 
(corals) olu turur. Mercanlar, uygun çevre ko ullarında (sıcak ve sı  denizlerde)

geni  alanlara yayılan, gün ı ı ına ihtiyaç duyan ve üst üste birikerek her 
sene, ancak 1 cm kalınlıkta CaCO3’dan  ta la mı  iskelet olu turabilen sı
denizel canlılardır. Mercan adalarının her bir metre kalınlı ı yüzyıllık bir zaman 
aralı ında olu maktadır. Mercanlar, deniz düzeyindeki de i imlere ba lı olarak 
ya adıkları ortamların artları de i ti inde, bu alanı terk edemediklerinden 
dolayı ya am ortamlarını sa layan ve yükselen sı  deniz seviyesine do ru 
geli imlerini sürdürürler ve geride geni  alanlara yayılmı  bir kireçta ı 
(limestone) olu u u bırakırlar. Organizmaların katı kısımları burada ta la mı , 
fosil hâline gelmi lerdir.  

ekil 3.17. Kavkılı Kireçta ı (Küfeki Ta ı): Ço unlukla fosillerden (istiridye kabukları) olu mu
kireçta ı. Resimde görülen bol fosil kavkılı kaya, Bakırköy Formasyonu olarak adlandırılan 
kayadan alınmı tır. Bakırköy Formasyonu kireçta ı *sı  denizel ortam yanında, burada 
hemen hemen tamamen resifte fosil kavkılarından olu tu u için resifal kireçta ı olarak 
adlandırılmaktadır. Kireçta ı numunesinin alındı ı yer: YTÜ Davutpa a Kampüsü, Kongre 
Merkezi n aat Sahası kazısı, B Blok temel kayası (15.04.2011).  
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*[Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpa a Kampüsü ve çevresini olu turan günümüzdeki arazi 
yüzeyi, fosil kavkılarından da anla ıldı ı üzere, Üst Miyosen (Sarmasiyen) döneminde, yani 
günümüzden 10,5 milyon ile 8,2 milyon sene öncesi zaman aralıklarında sı  bir denizin 
içinde deniz tabanını olu turmakta idi. Günümüze kadar geçen süre içinde ortalama 100 m 
yükselerek kara hâline gelen ve günümüzde YTÜ Davutpa a Kampüsü olarak kullanılan 
bölgede, ilk in aası 1483 yılında Davud Pa a tarafından yaptırılan ve Kânunî Sultan 
Süleyman tarafından yenilenen, günümüze kadar yakla ık 530 yıldır mevcudiyetini korumu
Osmanlı eseri Hünkâr Kasrı’nın (Ota -ı Hümayun = Padi ahlara ait yerle ke/çadır) yapımında 
duvarlarda kullanılan do al ta ları, resimde görülen Bakırköy formasyonuna ait kavkılı 
kireçta larından olu maktadır (Yıldırım vd. 2010)].  

“Kalsiyum karbonat” (CaCO3) sıvı suyun varlı ında olu an bir bile en 
oldu undan, mevcudiyeti canlı ya am ortamının var oldu unu kanıtlar. ster 
deniz (tuzlu su), ister nehirler (tatlı su = çözünmü  tuz oranı % 0,1’den az olan su)

olsun, bütün do al sular daima az veya çok miktarda kalsiyum karbonat 
içerirler. Nehir suları önemli miktarda Ca ve Mg ta ıdıklarından, denize varan 
bu elementler daha ba langıçta karbonat olarak çökelirler. Deniz suyunun 
yüzey kısımları, daima kalsiyum karbonat bakımından doymu  hâldedir. 
Sıcaklı ın yükselmesi ve Ca iyonlarının artmasıyla karbonat çökelimi 
hızlanmakta, denizdeki tuz miktarının artmasıyla ise karbonat kayasında 
çökelimi azaltıp suda çözünmeyi arttırmaktadır.  

Kalker olu umlarının en önemlileri ve ço unlu u organik kökenli olup 
denizel ortamda meydana gelmi (vuku bulmu ) ve meydana gelmektedir. Ayrıca 
göllerde de sıcaklık artı ı ile CO2’nin azalarak kaybolması ve bitkilerin 
karbondioksiti emmesi de kalker çökelimini sa layan önemli faktörlerinden 
biridir. Bu sebepten, günümüzde karbonat çökellerinin ço u, tropik sıcaklıkların 
hüküm sürdü ü ekvatorun 30° kuzey ve 30° güneyi arasında kalan bir zonda 
olu tuklarından karbonata dayalı kavkı ve iskelet olu turan algler ve resif 
olu turan birçok mercan türleri bu enlemler (paraleller) arasında ya arlar. 
Anorganik karbonat çökelimi yanında, biyolojik süreçler (prosesler) sonucu göl 
ve sı  denizlerde ya ayan kabuklu canlıların kavkılarının birikimiyle de 
karbonat çökelimi olu maktadır.  

stanbul çevresinde geçmi  jeolojik dönemlerde yer yer görülen Orta 
Eosen ya lı (Kırklareli formasyonu) resifal kireçta ı mercekleri ya da ekil 3.17’de 
görüldü ü gibi Üst Miyosen döneminde ya amı  istridye kabuklarının üst üste 
yı ılarak (Bakırköy formasyonu, Maktra’lı kireçta ı) sı  deniz ortamında deniz suyu 
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ile reaksiyona girerek kayna ıp ta la masından olu an kireçta ları bu tür 
olu uklardandır.  

Derin denizlerde, yüzer hâlde (pelajik-pelagic) veya deniz tabanına ba lı 
olarak (bentik) ya ayan kabuklu organizmaların sert kabukları, ölümlerinin 
ardından deniz tabanına çökerek, bu alanda istiflenip fosilli sedimenter 
kayaçları olu tururlar. Jeolojik dönemler içerisinde uygun ortamlarda ya amsal 
ço almalar gerçekle tiren bu tür organizmaların toplu ölümleri sonrasında da 
olu abilen sedimentlerin tamamı söz konusu organizmaların kabuklarından 
olu abilir. Bu tür durumlarda sedimenter kayaç özel bir durumu ifâde etmek 
için söz konusu canlının adı ile anılır. Radyolarya veya Diatome gibi tek 
hücreli, derin denizlerde ya ayan canlılar, genel olarak ortalama 3.500 m’yi 
a an derinliklerde dü ük ısıda, CO2 konsantrasyonunun (karbonat 

dengeleme/kompenzasyon derinli i, carbonate compensation depth-CCD), hidrostatik 
basıncın, ve genel tuz miktarının artması gibi nedenlerle karbonatların kolayca 
çökelemeyip erimeleri sebebiyle sadece silisli kavkı olu turabildiklerinden, 
öldüklerinde bu silis kavkılarının derin deniz dibinde birikmesi ile silis kökenli 
radyolarit ve diyatomit olarak adlandırılan organik kayaçları meydana 
getirirler. Sı  denizel ortamlarına; ile civarında görülen ve bugün karasal 
ortamda yer alan, taneleri ço unlukla Nummulit adı verilen sı  denizlerde 
ya ayan organizmaların, öldüklerinde kabuklarının yı ı masıyla çökelmi  fosilli 
kireçta ları (Nummulitik kireçta ı) örnek olarak gösterilebilir. Organizmalar; 
kabuklarını ister karbonat, isterse silikat bile eninden olu tursunlar, kavkıları 
sonuçta organiktir ve olu turdukları kayaç türü de kimyasal açıdan ya 
karbonatlı (sı  denizde) ya da silis (derin denizde) bile enlidir. Bu kayaçlar, organik 
i lem sonucu olu tuklarından, organik sedimenter kayaçlar olarak 
adlandırılırlar (örn. fosilli kireçta ı, radyolarit, turba, linyit, ta  kömürü).  

Anadolu’da; Erzurum’un Oltu ilçesi civarında çıkarılan de erli bir süs ta ı 
olan, Oltu Ta ı (Kara Kehribar-Erzurum Kehribarı, Oltu stone) siyah, koyu kahve, 
sarımsı, nadiren grimsi-ye il renkli, organik, güzel cilâlanan, takı, tespih ve 
mücevher yapımında kullanılan ve sadece Erzurum’a has, karbon içeri i 
yüksek, bitümce zengin özel bir linyit çe ididir ve Mohs Sertli i 3’tür ( ekil 
3.18).  
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ekil 3.18. Erzurum Oltu Ta ından yapılmı  bir tespih  (06.06.2011). 

Süs e yası, takı yapımında, güzel koku üretiminde kullanılan kehribar (amber, Alm.: 
Bernstein) ise açık sarıdan kızıla kadar de i en, ancak genellikle sarı renklerde,  saydam-
yarı saydam, amorf, 2-2,5 sertli inde, organik, Ön-tarihsel çam a açlarının olu turdu u fosil 
reçinedir. Fosiller ise genellikle, kehribara yapı ıp içinde kalmı  fosille mi  böcek, yaprak ve 
çiçek kalıntılarıdır. 

3.4.3. Kimyasal sedimenter kayaçlar  

Kimyasal sedimenter kayaçlar, doygun eriyiklerin çökelmesi ve tuzlu 
suların buharla ması (evaporation) sonucunda meydana gelen kayaçlardır. 
Eriyiklerden çökelme sırası; CO3, SO4, Cl eklindedir. Suda eriyik hâlde 
bulunan ve bile imlerinde esas maddesi CaCO3 olan; yo un anorganik kalker
(masif kalker) inorganik olarak sudan direkt çökelebilir. Karbonat kayalarının en 
önemli ve en yaygın olanı kalkerlerdir. Kalkerler (kireçta ı) bile imlerinde kütlece 
en az % 80 oranında kalsiyum karbonat (CaCO3) bulunduran sedimenter (tortul)

kayaçlardır. Ayrıca karasal ortamda olu mu  ma aralardaki sarkıt ve dikitler ile 
sıcak su kaynakları etrafında olu an travertenler (Pamukkale travertenleri) ve 
so uk su kaynakları etrafında olu an ve bol bitki kırıntıları içeren tufa ya da 
kalker tufası olarak adlandırılan travertenler (örn. Antalya Travertenleri); esas 
maddesi CaMg(CO3)2 ve kullanım alanı çok yaygın olan dolomit (=bile iminde % 

35’den fazla MgCO3 bulunduran sedimenter kayaç) ve dolomitik kalkerler (=bile iminde 

CaCO3 yanında kütlece % 10-%35 oranında MgCO3 bulunduran sedimenter kayaç); esas 
maddesi demirli bile imleri içeren limonitli, hematitli *oolit gibi karbonatlı, 
demirli tortular; esas maddesi silisyum kolloidlerinden olu an çakmakta ı, 
sileksit, çört (chert) veya sıcak su kaynaklarından olu an gayzerit gibi silisli 
tortular; göl kenarlarında buharla ma ile arta kalan kaya tuzu, jips ve anhidrit 
gibi tuzlar; ayrı ma ve çürüme sonucu meydana gelen topraklar; kimyasal 
sedimenter kayaçların ba lıca örneklerini te kil ederler. 



84

*[Oolit (=Yumurta Ta ı, oolite): Sı  denizel ve çok çalkantılı, dalgalı bir ortamın 
olu turdu u, genellikle de yo un karbonat ya da silis ve demir içeren sı  su ve denizlerde ve 
sahile yakın bölgelerde çökelmi  ufak mineral küreciklerinden olu an sedimenter bir kayaçtır. 
Kayacı, çapı 0,25 mm ilâ 2 mm çaplar arasında balık yumurtalarına (ooid) benzer, ı ınsal ya 
da konsantrik yapıda geli mi  küçük küresel mineral  parçacıkları olu turur. Oolit’ler daha 
çok; sıcak ve yo un karbonat içeren sularda, sahillerde kavkı ya da kum zerrecikleri etrafında 
kuvvetli dalga hareketleriyle küresel büyüyerek geli irler]. 

Traverten ve kalkerlerin kullanım alanları; Türkiye’de bol miktarda 
bulunabilmeleri nedeniyle çok yaygındır. Karbonat içeri i yüksek olanlar, kolay 
i lenmesi ve ucuz olmaları dolayısıyla do al yapı ta ı olarak kullanılmaktadır. 
Bile imleri; % 90 CaCO3 olan, zehirli etkisi olmayan, kokusuz, çevre dostu bu 
karbonat kayalarından: Travertenler (travertine); iyi cila kabul ettiklerinden 
genellikle binalarda kaplama ta ı olarak kullanılırlar. Kalkerler (kireçta ı) ise 
bilinen en mükemmel yapı ta larıdır. Kireçta larının büyük miktarda kullanımı 
önce Mısır Piramitleri’nde görülmektedir. Mısır’ın ba kenti Kahire’nin bir 
parçası olan Gize’de  M.Ö. 2.550 yılında in a edilen ve günümüzde yüksekli i 
138,75 m’ye ula an Keops Piramidi (Gize Piramidi, Büyük Piramit) temel zemini; bir 
ana kaya üzerine, her biri 1 ton  ilâ 3 ton arasında de i en yakla ık 5,5 milyon 
ton a ırlı a ula an 2,3 milyon adet Nummulit fosilli kalker blo undan olu an, 
yontma ta tan yapılma, yapı ta ları ile in a edilmi  olup günümüze kadar da 
kalker blokları orijinal yapı ve özelliklerini büyük ölçüde kaybetmemi lerdir.  

Kalkerler; çimentonun da ham maddesidir, fırınlarda yakılarak, sönmü
*kireç eldesinde, in aatlarda; temel ve kaplama ta ı, kil içermeyenleri de 
dayanımlı olmaları nedeniyle agrega malzemesi ve yol yapımında mıcır olarak 
kullanılırlar. Bu kullanım, ayet beton veya yol yapımı gibi yapı sektöründe 
kullanılmaya yönelik ise ta ın mekanik ve fiziksel özelliklerinin, kullanım 
alanlarına uygun olarak TSE kriterlerine uyum gösterip göstermedi ine 
bakılmalıdır. Bilhassa kaliteli bir beton için, betonu olu turan agreganın da 
kaliteli olması gerekmektedir. Agreganın yo unlu u, kimyasal bile imi, 
mineralojik yapısı, dayanımı, bo luk oranı, su emme vb. özellikler, agreganın 
elde edildi i kayaya ba lı oldu undan bu kayaların özelliklerinin iyi bilinmesi 
gerekmektedir. 

*[Kireç: Kireçta ının 5 cm - 10 cm boyutlarda parçalar hâlinde kırılarak yakla ık 900°C – 
1.000°C sıcaklıkta uygun fırınlarda pi irilmesiyle elde edilen ba layıcı madde]. 
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Agregalar, do ada do al olarak bulundukları gibi iri ta  parçalarının 
konkasör adı verilen ta  kırma makinalarında kırılması sonucunda da elde 
edilebilirler. Konkasörde elde edilen agreganın irisine kırma ta , incesine 
kırma kum (ince mıcır) denir. Kırma ta  ve kırma kuma mıcır (chip), 
denmektedir. Ayrıca agrega açısından: 4 mm göz açıklıklı kare delikli elek 
üzerinde kalan taneler iri agrega ya da çakıl, 4 mm göz açıklıklı kare gözlü 
elekten geçen taneler ince agrega (kum), do al agrega oca ından do rudan 
do ruya elde edilen elenmemi , i lenmemi  malzemeden olu an ince ve iri 
agrega karı ımına Tüvenan (pit-run) agrega, agregaların üretilmesinden 
sonra konkasörden arta kalan ve silt büyüklü üne kar ılık gelen en ince 
agregaya (ince dâneli mineral toz) ise ta  unu, mıcır tozu ya da filler adı verilir. 
çinde ince ba layıcısı kil olan kumlu çakıllı malzeme de stabilize malzeme 

(stabilize granüler) olarak adlandırılmaktadır.  
Örnek olarak stanbul il sınırları içinde kent, bölge ve ülke açısından 

stratejik önemdeki çe itli yer altı kayna ı rezervleri bulunmaktadır. Bu do al 
kaynaklar: Kum-çakıl ve ta tan (örn. grovak, kireçta ı, dolomit) olu an ta oca ı 
rezervleri; silis kumu rezervleri (döküm kumu, cam kumu), kuvarsit ve kil 
rezervlerinden (bentonit, seramik kili, tu la kili ve çimento kili eldesi) olu an endüstriyel 
ham madde (maden) rezervleri ile kömür ve do al gaz (enerji kaynakları)

rezervleridir.  
Bu rezervlerden; silis ve seramik kili rezervleri; cam sanayi, seramik 

sanayi, seramik yapı tırıcıları, a ındırıcı üretimi, gaz beton üretimi, hazır sıva, 
dolgu malzemesi, filtre malzemesi, metal parlatma ve demir döküm 
sektörlerinde yaygın olarak de erlendirilmektedir. stanbul’un kuzey 
batısındaki kuvarsit rezervleri, nitelikli cam üretiminde ham madde olarak 
de erlendirilmektedir. Kuvarsit ayrıca cam üretimi yanında seramik, boya, 
deterjan, dolgu, hafif gazbeton yapı elemanları (ytong), silika tu la üretimi gibi 
kuvars ve kuvars kumunun kullanıldı ı tüm alanlarda kullanılmaktadır. ile ve 
Ömerli arasındaki do u-batı uzanımlı seramik kili rezervlerinin içlerinde yer 
alan kum mercekleri ise demir çelik sanayi için hayati önem arz eden döküm 
kumu rezervlerini olu turmaktadır. Döküm kumu rezervleri i letilerek, ülke 
genelindeki döküm sanayinin malzeme ihtiyacı kar ılanmakta ve ayrıca bu 
malzemenin yurt dı ına ihracatı yapılmaktadır. Yalıköy-Podima arasındaki 
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kuvars kumları yıkanıp elenerek ülke genelindeki termik santraller ile içme 
suyu arıtma tesislerinin filtre malzemesi ihtiyacını kar ılamaktadır.  

stanbul il sınırları içinde madencilik dalında günümüzde toplam 131 
ocakta yılda 78 milyon ton de i ik türde kum, çakıl, ta  üretimi yapılmakta, 
üretim miktarı kum ve çakılda yılda 15 milyon ton, agrega ve yapı ta ı üretimi 
(örn. grovak ve kireçta larından) ise yılda yakla ık 63 milyon tondur. stanbul il 
genelinde toplam malzeme üretiminin % 72’sini kırmata (mıcır), stabilizasyon 
ve suyun a ındırmasına ve oymasına kar ı iri ta larla akarsu kenarlarında, 
köprü ayaklarında veya sahillerde dalgakıran vb. olarak kullanılan riprap 
(=anro man malzemesi), % 20’sini kum-çakıl, seramik kili (% 3), kömür (% 1), 
kuvars kumu (% 1) ve di er malzemeler izlemektedir ( BB, 2009). Ancak 
stanbul’da birbirlerine yakın, iç içe geçmi  tekil ta  ocakları, çevresel 
anlamdaki sürdürülebilirlik açısından oldu u kadar, i letme güçlü ü, emniyet 
ve rezerv kayıpları açısından da çok büyük olumsuzluklar ta ımaktadır. Bu tür 
ve çevresel açıdan da olu an olumsuzlukların önlenmesi için, “Do al Kaynak 
Organize Sanayi” gibi bir denetleyici anlayı ın (DOKAS yönergeleri) uygulamada; 
emniyet, teknik, ekonomik, çevre, ekolojik, kentsel dönü üm vb. açılardan 
gereklilik arz etmektedir (Vardar vd. 2012). 

Türkiye’nin (Türkiye = Turcia =Türklerin Yurdu) Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde de 
kalker kayaları yaygınca görülmektedir. Örnek olarak Yukarı Mezopotamya Havzası’nda bir 
da ın tepe ve yamacında kurulmu  Mardin ili ve çevresi gösterilebilir. lçesi olan Midyat’da 
yaygınca yer alan, toplam kalınlıkları 50 m ilâ 600 metreler arasında de i en tebe irli, 
dolomitik, killi ve fosilli kireçta larından olu an istif (formasyon adı: Midyat Kireçta ı, Eosen 
dönemi) genel olarak “Mardin Ta ı” olarak bilinmekte ve adlandırılmaktadır. 1385 yılında 
Melik sa tarafından Mardin, Medrese Mahallesi’nin kuzeyinde yaptırılan iki katlı “Zinciriye 
(Sultan sa) Medresesi” giri ini olu turan Taç Kapısı’na i lenen ta  oyma ekil 3.19’da 
görülmektedir. Medreseyi yapan ustaların kesilip yontulabilen “Mardin Ta ı” üzerinde ta
oymacılı ındaki maharetlerini göstermek üzere yaptıkları dairesel biçime uyumlu bitki 
motifleri ekilleri, merkezden dı  çepere do ru:  Dairenin merkezinde bir asma yapra ı, 
etrafında 8 tane karanfil, daha dı ında lâle motifleri ve en dı ında da muhtemelen kalın 
bezelye yaprakları yer almakta, dairenin merkezinden çepere do ru bakıldı ında ise 
merkezden etrafa geni leyen her bir halkada farklı ve simetrik yeni figürlerin olu tu u 
görülmektedir ( ekil 19). Mardin Ta ı’nın tipik rengi, sarı, sarımsı açık kahverengi, pembedir. 
Yer yer açık gri ve krem, kırmızımsı renklerde de olabilen Mardin Ta ı; bol gözenekli, killi, 
fosilli, mikritik veya dolomitik olup bölgede ta  ocaklarından çıkarılarak tarihî yapılarda 
kullanılmı lardır. Sertlikleri 2,5-3 serbest basınç mukavemetleri ço unlukla 500 kg/cm2 den 
küçüktür. Bu ta lar, ta  oca ından çıkarıldıktan sonra suyunu zamanla kaybederek hem çok 
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daha hafif hem de daha sonra sertle erek dayanımları artmaktadır. *Mardin li’nde ve 
çevresinde, tarihî yapılarda yaygınca kullanılan Mardin Ta ı’ndan in a edilmi  yapıların içi 
a ırtıcı derecede yazın serin, kı ın ise ılık olup do al klima ortamı olu turmaktadır. Mardin 

Ta ı’nın bu özelli i, rengi, dokusu, bile imi gibi kendine has özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır.  

ekil 3.19. Mardin,  Zinciriye (Sultan sa) Medresesi, Taç Kapısında yer alan motifler 
(31.05.2011). 

*[Yukarı/Kuzey Mezopotamya’da (bereketli Hilâl) yer alan Mardin’de M.Ö. 4.500’de Subariler 
daha sonra Sümerler, Asurlular, Kelt’ler (M.Ö. 600; Türkije), Roma, Do u Roma (Bizans) vb. 
topluluklar bu civarlara yerle mi , Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geli lerini ve 
mücadelesini yöneten askerî komutan ve Büyük Selçuklu Devleti 2. Hükümdarı Muhammed 
Alp Arslan’ın (1029 - 15 Aralık 1072) 26 A ustos 1071 Cuma günü Bizans mparatorlu u 
ordusunu yenilgiye u ratan Malazgirt Zaferinden sonra Anadolunun tekrar Türk Yurdu hâline 
getirilmesi için en önemli adım atılmı tır (TSK, 2012). Günümüzden 12.000 yıl önce Cilalı 
Ta  Devri’ne ait, yeryüzünün bilinen ilk ve en eski yerle kelerden biri olan ve anlı Urfa’da 
yer alan, muhtemelen Sümerlerin atalarını olu turan Öntürkler’e ait “Göbekli Tepe” 
Yerle kesi ve Mardin bölgesi de 1102 tarihinden itibaren Büyük Selçuklu Devletine ba lı 
olarak O uz Türkmen Beyli i olan Artuklu Beyli i hâkimiyetine geçmi tir. Daha sonra Mardin, 
Güneydo u Anadolu Bölgesi ve tüm Anadolu 15-20 yıl gibi kısa bir süre içinde tekrar ve 
ebedî olarak Türk egemenli ine geçmi ; Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi ve günümüzde 
de TC ile devam etmi tir. Artuklular (Artuko ulları), Mardin bölgesine hâkim oldukları 300 yılı 
a kın süre boyunca, Mardin ve yöresinde, 'Mardin Ta ı'ndan çok sayıda günümüzde de 
görülebilen ve ehrin tarihine Türk damgasını vuran tarihî câmi, medrese, hamam ve 
kervansaraylar yapmı lardır].  
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Kesme ta tan yapılan eserlerden bir di eri Artuko ulları’ndan Timurta
tarafından 1147 tarihinde Diyarbakır li, Silvan lçesi sınırları içerisinde Dicle 
Nehri’ne birle en Batman Çayı üzerinde yaptırılan “Malabadi Köprüsü”dür. 
Eni 7,15 m; uzunlu u 150 m; toplam uzunlu u 281,67 m, kemer açıklı ı 40,8 
m; yüksekli i, alçak su seviyesinden *kilit ta ına  kadar 24,50 m olan tarihî 
“Malabadi Köprüsü”, ta  kemer köprüler içinde, kemeri dünyada en geni  olan 
tek açıklıklı köprüdür. Artuko ulları’ndan günümüze kadar sa lam kalan 
Malabadi Köprüsü de mühendislik ve mimarî açıdan çok de erli tarihî bir 
eserdir. 
*[Kilit ta ı, keystone: Kemer kubbe ve tonozların tepe noktalarına konan, üstüne gelen 

a ırlı ı yanındaki ta lara aktaran ta , anahtar ta ı]. 

Mühendisli in, mimarlı ın, ta  oymacılı ı sanatı ve yaratıcılı ı ile 
esteti in bir arada bulundu u dünyaca ünlü di er bir ahaser eser ise 'Divri i 
Ulu Câmii'dir. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Türk 
egemenli ine giren Anadolu’da, Sivas’ın Divri i lçesi’nde Anadolu Selçuklu 
Mengücek O ulları Beyli i Döneminde Ahmed ah tarafından yaptırılan 
“Divri i Ulu Câmii”nin (=Ahmed ah Ulu Câmii) yapımına Aralık 1228 yılında 
ba lanıp 1243 yılında 14,5 yıl içinde tamamlanmı  ve günümüzde 1985 
tarihinde Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınmı tır (Sakao lu, 2005; ekil 
3.20.A, B ve C). Ahlatlı mimar Hürrem ah ve di er ustalar tarafından yapılan 
“Ahmed ah Ulu Câmii”de ve biti i inde yer alan Ahmed ah’ın e i Turan 
Melek tarafından külliyeye ilâve ettirilen Dâru ifanın (hastahane) ta ıyıcı 
sisteminde ve oymacılı ında ekil 3.20.C’de görüldü ü gibi kimyasal kökenli 
ve organik katkıları da (fosil kavkıları) içeren açık krem renkli masif, dayanımlı 
dolomitik kireçta ları ile sarımsı kireçta ları kullanılmı tır. Yapımında 
dayanımlı fosilli dolomitik kireçta larının kullanılması, Divri i (Divrik) Ulu 
Câmii’nin orijinal yapısının ve i çili inin, herhangi bir müdahale olmadan 
günümüze kadar geçen 800 yıllık süre boyunca korunmasını sa lamı tır. 
Ancak Divri i Ulu Câmii ve çevresinde günümüzde olu an zeminden 
kaynaklanan stabilite sorunlarının çözümü için, bilimsel nitelikli herhangi bir 
ciddi geoteknik etüdün hâlâ yapılmamı  ve zemin-iyile tirme önlemlerinin 
henüz alınmamı  olması üzüntü vericidir. 
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ekil 3.20.A) Divri i Ulu Câmii, Kuzey Taç Kapısı (Kale/Cümle/Cennet Kapısı). Dünya’da ba ka 
bir yerde benzer örne i olmayan ve Selçuklu mimarisinin, yapılı ındaki orijinalli ini 800 yıldır 

koruyarak ayakta kalmı  tek yapıt. 

ekil 3.20.B) Divri i Ulu Câmii, Batı Taç Kapısı. Mimarî mükemmellik ve muhte em ta  oyma 
ve kabartma sanatı görülmekte. 
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. 

ekil 3.20.C) Divri i Ulu Câmii’ye ait orijinal ta , tu la, sıva ve harçlar. Câmi’ye ait 
numuneler, YTÜ n . Müh. Bl. Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı’ndan temin edilmi tir (24 Ocak 
2012).  

ekil 3.20.C’de Divri i Ulu Câmii’ye ait ta , tu la, sıva ve harçlar 
üzerinde Ocak 2012 tarihinde yapılan Nokta Yükleme deney sonuçlarına göre, 
câmi’yi olu turan do al ta , sıva ve harç gibi malzemelerin dayanımları 
a a ıdaki Tablo 3.5’de verilmektedir. 

Tablo 3.5. Divri i Ulu Câmii malzeme özellikleri. 

Numune No Malzeme Cinsi 
Nokta Yükleme Deneyi ile 

Bulunan Tek Eksenli Basınç 
Direnci     [kg/cm2] 

T1a Tu la 97-128 

T2 Tu la 83-94 

1b Açık krem renkli, fosilli dolomitik 
Kireçta ı 725-1160 

2b Açık krem renkli, fosilli dolomitik 
Kireçta ı 1.380-1.950 

3 Sarımsı killi  Kireçta ı 260-540 

 Sıva  (Çap >35 mm) 20 

 Harç  (Çap > 35 mm) 15-30 

stanbul ve civarında da kireçta larının tarihî eserlerde sık olarak 
kullanıldı ı görülmektedir. Örnek olarak Bakırköy formasyonu kireçta ları; 
genel olarak marn, killi kireçta ı, som kireçta ı ve bol fosil kavkılı  Maktra’lı 
kireçta ı (Küfeki Ta ı) olmak üzere dört farklı kaya grubundan olu maktadır 
(Yıldırım, 2010). Bunlardan günümüzde yapılan çalı malarla yapı ta ı 
özellikleri açısından en elveri lisi olanının kompozit malzeme özelli indeki 
Küfeki ta ı oldu u belirlenmi tir. Osmanlı da, tarihi yapılarda kullanmak üzere 
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Küfeki Ta ı’nı tercih etmi tir. Fosilce çok zengin organik kökenli ve tarihî 
yapılarda kullanılan lif görevi gören bol karbonat fosil kavkılı (Maktra) ve 
bo luklu ,Maktra’lı Kireçta ı ya da Küfeki Ta ı olarak adlandırılan kalkerler 
(Üst Miyosen dönemi çökelleri); büyük oranda CaCO3’dan (% 90-100) olu maktadır.  

çerdi i kavkılar nedeni ile do al bir *kompozit malzeme (karma 

malzemeler, composite material) özelli i gösteren kayaç, do ada oldukça 
sa lam, ancak çatlaksız ve yönlenmemi  yani sistematik süreksizlikler 
içermeyen masif görünü lü bir yapıda bulundu undan deprem yükleri altında 
oldukça sünek davranı  göstermektedir. Örnek olarak Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Davutpa a Kampüsü’nde yer alan tarihî Hünkâr Kasrı’nın 
(Ota -ı Hümayun) tüm duvarları Bakırköy kireçta larından (Küfeki Ta ı)

olu maktadır. Bu do al kireçta ları üzerinde YTÜ, n aat Fakültesi, n aat 
Mühendisli i Bölümü, Geoteknik Anabilim Dalı Laboratuarlarında yapılan nokta 
yükleme deneylerine göre basınç dayanımları ortalama 270 kg/cm2, tu lalarda 
ise 200 kg/cm2 olarak tespit edilmi tir (Aköz vd, 2012). Dayanımın zamanla 
artması ise su içeri inin azalması ve havadaki CO2’nin, kimyasal bile imi 
CaCO3 olan ta la tepkimeye girerek ta ın gözeneklerini karbonatla ma 
ürünleri ile doldurması ve sonuçta ta ın “kompasite oranının (doluluk)

artmasıyla açıklanmaktadır (Arıo lu,1997). Ta  oca ından alınan Küfeki 
Ta ları’nda, ta ın doku ve bile enine ba lı olarak; ilk 3 günlük serbest basınç 
dayanımları qu = 200 kg/cm2 iken, 28 gün sonra dayanımları % 50 artı la qu = 
300 kg/cm2 ye ula abilmektedir. Ocaktan ilk çıktı ında bo luklu, tabiî birim 
hacim a ırlı ı γn  ≅  1,95 gr/cm3 - 2,3 gr/cm3, dâne birim hacim a ırlı ı γs  ≅  2,5 
gr/cm3 - 2,7 gr/cm3, porozitesi n= % 5-22, a ırlıkça su emme oranı ≅ % 2,2 ; 
hacimce su emme oranı % 4,9 ve serbest basınç dayanımı (unconfined 
compressive strength) genellikle qu = 20 MPa - 30 MPa (∼200 kg/cm2 - ∼300 

kg/cm2) olan Bakırköy Küfeki Ta ı, atmosfer ko ullarında bekletildi inde 
bünyesine bo luklu oldu u için CO2 alarak hızlı karbonatla ma süreci ile 
bo luklarının bir bölümü kalsiyum bikarbonat Ca(HCO3)2 ile dolmakta, 
porozitesi azalıp, dayanımı ve tabiî birim hacim a ırlı ı artarken, su emmesi de 
azalmaktadır. Söz konusu “karbonatla ma” sonucunda basınç dayanımındaki 
artı , **beton ile büyük benzerlik göstermektedir. Aradaki fark, betonda ilk 
anda ta ıma gücü olmamasına kar ı, Küfeki Ta ı’nda ilk dayanımın olmasıdır. 
Bol kavkılı Küfeki Ta ı numuneleri üzerinde yapılan bazı deneylerde, ocaktan 
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çıktıktan 30 gün sonraki dayanımları qu = 45 MPa = 458,87 kg/cm2 oldu u 
gözlenmi tir (Arıo lu vd., 1998). stanbul’un ço u tarihî yapısında, yapıların dı
duvarlarında, gövde örgüsü ve dı  kaplama olarak, iç mekânlarda iç duvar 
malzemesi ve dö eme kaplaması olarak, ta ıyıcı ayaklarda (fil ayaklar), kemer, 
portal (portal: ana giri , çıkı  yerleri, ana kapı) ve mihraplarda (mihrap: Kâbe yönünü 

gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmı  olan oyuk veya girintili yer), parmaklıklarda 
olmak üzere eleman ve bile en düzeyinde geni  bir aralıkta kullanılmı tır.  

Bakırköy kireçta larının yukarıda belirtilen özelliklerden en önemlisi; 
do adan çıktı ı, yani ta  oca ından alındıklarında, yumu ak, her türlü i leme 
uygun olması ve kolay i lenmesi olup havayla temastan sonra zamanla 
havadaki karbondioksiti bünyesine alarak sertlik, dayanıklılık ve güç 
kazanmasıdır. Di er bir ifâde ile Bakırköy kireçta ları zamana ba lı olarak 
basınç, çekme dayanımı ve elâstisite modülleri artmaktadır. çerdi i bol fosil 
kavkıları ve kırıntıları ise ta a hem bo luklu hem de çekme direncini artıran lifli, 
kompozit bir yapı özelli ini kazandırmaktadır. Ayrıca ta -harç ara yüzeyi 
aderansı (=ba lanma, yapı ma) da yüksektir. Bu yüzden stanbul esteti ini 
olu turan ba ta câmiler ve minareleri olmak üzere hemen hemen ço u tarihî 
yapılarda Küfeki Ta ları temel ta ı olarak da kullanılmı lardır (bk. Örnek, 

Uygulama ve Yorumlar, 3.7.1.A ve B). Örnek olarak Osmanlı mimarîsinde Mimar 
Koca Sinan (1490-1588), yapılarında özellikle Küfeki Ta ını tercih etmi , saray, 
kervansaray, hamam, hastane, köprü, çe me, su yolu, mahzen, türbe, mescit, 
câmi, medrese ve Kur’an okuma yerleri in aası gibi toplam 375 eserinin 
ço unda karbonat bile imli kayaları kullanmı tır. Mimar Sinan’ın 84 ya ında 
iken 1569 yılında yapımına ba ladı ı ve ustalık eseri olarak, Kânunî Sultan 
Süleyman’ın o lu Sultan II. Selim Han (1524-1574) adına yaptı ı Edirne 
Selimiye Câmii’ni (Selimiye Mosque)  1575 yılında tamamlamı tır. Câminin 
dört kö esinde birebir e it boy ve çapta dört minare yer almaktadır. Bunlar 
70,89 metreyi bulan boyları ile Türkiye’nin en yüksek minareleridir. Kireçta ları 
kullanılarak yapılan câminin ve minarelerinin birisinin üç erefesine, üç ayrı 
merdivenle çıkılmaktadır ve bu merdivenlerden çıkanlar birbirlerini asla 
görememektedirler ( ekil 3.21. A, B ve C). Mimar Sinan’ın eserlerinin mimarî 
güzelli i yanında, günümüzde hâlâ ayakta durmaları, Mimar Sinan’ın aynı 
zamanda zeminlerin ve kayaların dayanım ve davranı larını iyi bilen, sanat 
yapılarında en iyi ve en uygun do al malzeme seçimini yapabilen, ta lara 
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sükûnet ve asaleti ifâde eden sade ve âhenkli görünü ü veren, son derece 
bilgili ve tecrübeli, mimarlıkta oldu u kadar in aat mühendisli inde ve 
mühendislik jeolojisinde uzman ve Dâhi bir insan oldu unu göstermektedir. 

ekil 3.21.A) Edirne Selimiye Câmii. Yapıda fosil kavkılı kireçta ları kullanılmı tır. Selimiye 
Câmii, 2011 yılından itibaren UNESCO-Dünya (Kültür) Miras Listesinde yer almaktadır.     

(26.06.2007). 

ekil 3.21.B) Edirne Selimiye Câmii minaresinin dı  görünü ü.  Minare sütununda kullanılan 
kavkılı, gözenekli kireçta ları (26.06.2007). 
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ekil 3.21.C) Edirne Selimiye Câmii minaresinin iç görünü ü. nsanların birbirlerini görmeden 
3 ayrı merdivenle çıkılan minaresinin en üst üçüncü erefe’sinden  iç görünü  (26.06.2007). 

Günümüzde; analiz ve laboratuar deneyleri yapılmak ve TSE 
standartlarına uygun olmak kaydıyla ayrı mamı , gerek granit, diyorit, siyenit, 
bazalt, andezit gibi ma matik, gerekse kireçta ı, dolomit(it), kuvarsit, 
karbonatlı kumta ı, kumta ı gibi kil içermeyen sedimenter kayaçlar, in aatlarda 
***beton agregası olarak kullanılmaktadır. Yüksek performanslı (basınç dayanımı 

yüksek+dayanıklı beton) beton üretiminde kullanılacak agregaların tek ba ına 
yeterli bir kriter olmamakla birlikte,  tek eksenli basınç dayanımları (serbest 

basınç mukavemetleri) genel olarak >1.100 kg/cm2 olması gerekmektedir. Bu 
kayalar içinde beton agregası olarak genellikle tercih edilen ve Türkiye’de bol 
bulunan kaya, kireçta larıdır. Kireçta ı (CaCO3) ve dolomit(it) kayasından 
[=Dolomitit=Dolota ı (dolostone, dolomite rock): Sertli i 3,5-4 olan dolomit (dolomite)

minerallerinin -CaMg(CO3)2- olu turdu u kayaç] olu an agregalar 700ºC’ye kadar 
kararlıdırlar; 800ºC - 900ºC’lerde CaO ve MgO’ya dönü üm söz konusudur. 
Yani, kalker esaslı agrega ile üretilen betonlar yüksek sıcaklık etkisinde silis 
esaslı agrega ile üretilen betonlara göre daha iyi performans göstermektedir. 
Ancak yüksek dayanımlı beton (>40 MPa)  sınıflarında granit ve özellikle bazalt 
gibi sert ma matik kökenli agregaların kullanımı beton basınç dayanımına 
olumlu yönde etkisi vardır. Beton basınç dayanımlarına göre, dü ük dayanımlı 
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çimento hamurlu normal beton sınıflarında (C-20, C-35) en yüksek dayanıma; 
kalker agregalı bir betonda ula ılabilmektedir. C-50 (∼500 kg/cm2) ve C-90 (∼900 

kg/cm2) gibi yüksek dayanımlı beton sınıflarında ise en yüksek dayanıma; granit 
ve bazalt agregası içeren betonlarda ula ılmaktadır. Sleyt, fillit, ist gibi 
yapraklanma gösteren metamorfik kayalar ile bazı mineraller beton agregası 
olarak kullanılamazlar. Örne in silis, kuvars minerali olarak uygun iken, aktif 
silis polimorfları içeren kristobalit, tridimit ile kristalle memi  opal ve kalsedon, 
alkali reaksiyonuna neden oldu u için kullanılmamalıdır. Ayrı maya u ramı
feldspatlar, kile dönü mektedirler. Kil ise su ile i en, agrega-çimento 
aderansını bozan bir ö edir. Serpantin de çatlaklı ve hacim sabitli i yönünden 
sakıncalı ve kil gibi kayaçların kimyasal ayrı ması sonucu sekonder olu mu
mineraldir; sa lam kaya gibi görünmesine ra men, su alınca zamanla 
i mekte ve da ılmaktadır. Jips ve anhidrit de, betonda sülfat etkisine neden 

olur (Akman, 1990). Yüksek sıcaklık etkisinde kalan betonda da agreganın 
mineral yapısının önemli bir etkisi vardır. Kumların büyük ço unlu unu te kil 
eden kuvars ise 575ºC’de yakla ık % 5,7’lik bir hacim artı ı ve endotermik bir 
reaksiyonla -kuvarsdan - kuvarsa, 867ºC’den itibaren Tridimit’e, 
1.470ºC’den itibaren ise Kristobalite dönü mektedir ve her üç ekilde de kristal 
hâldedir. Saf kuvarsın yo unlu u 2,65 g/cm3, ergime sıcaklı ı 1.710 ºC’dir. 
*[Kompozit: ki veya daha çok malzemenin makro düzeyde yan yana getirilmesi ile bu 
malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplayarak daha farklı üstün özellikte 
yepyeni bir özellik ortaya çıkaran malzemelerdir. Örn. çimento ve kumdan  meydana gelen 
ve çelik donatılarla desteklenen beton; di er bir örn. çamur ile samanın karı tırılması ile 
olu turan kerpiç malzeme.  

**Beton: Çimento, agrega, su ve gerekti inde kimyasal ve mineral katkıların uygun 
oranlarda ve homojen olarak karı tırılmasıyla olu turulan, ba langıçta plâstik kıvamda olup 
ekil verilebilen, zamanla çimentonun hidratasyonu ile katıla ıp sertle erek mukavemet 

kazanan bir yapı malzemesidir (Ula tırma Bakanl. Y.-16, 2011);  
***Beton agregası; beton yapımında ∼% 10 çimento ve % 15-20 su karı ımından 
(çimento+su=çimento hamuru) olu an ba layıcı malzeme ile birlikte bir araya getirilen organik 
olmayan, do al veya yapay malzemenin genellikle 100 mm’yi a mayan (yapı betonlarında 
ço u zaman 63 mm’yi geçmeyen) büyüklüklerdeki kırılmamı  veya kırılmı  tanelerin 

olu turdu u bir yı ındır ve betonun hacminin yakla ık olarak % 70 - % 75’ini olu turur].  
Kil ve silt boyutundaki malzemelerin oranı % 5’den az olan ayrı mamı

ve kille memi  ya da kil içermeyen kireçta ı, kumta ı (grovak, kuvarsit), barit 
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(barit; yo unlu u 4,3 gr/cm3 - 4,7 gr/cm3 → a ır beton bile eni) gibi çökelik kayalar ile 
granit, granodiyorit, siyenit, bazalt türü ma matik kayalar do al agregaları 
olu tururlar. Do al agregalar; nehir, deniz, eski göl, dere yatakları/terasları ve 
ta  ocaklarından kırılmamı  veya kırılmı  olarak elde edilen agregalardır. 
Yapay agregalar (=sanayi ürünü agregalar) ise yüksek fırın cüruf ta ı, izabe 
cürufu veya yüksek fırın cüruf kumu gibi sanayi ürünü olan kırılmamı  veya 
kırılmı  yo un yapılı agregalardır ( im ek, 2007). Orijinal özellikleri 
bozulmamı  tüm tarihî eserlerde kullanılan do al ta ların ta  ocaklarından 
çıkarıldıkları dönemde, özellikle ayrı mamı  olan kesimlerinin alınıp 
kullanılmaları ile olu turdukları tarihî yapılar günümüze kadar ula abilmi tir. 
Günümüzde de aranan, tercih edilen ve TSE standartlarına uygun kullanılabilir 
kayaçların, standartlara uygun fiziksel ve mekanik özelliklerinin 'ayrı ma'nın 
(bozunma) artı ına ba lı olarak hızla azaldıkları gözlenmektedir. Hangi tür 
kayaç olursa olsun ayrı ma, kayacın kendine özgü dayanım ve di er tüm 
de erlerini azalttı ı gibi farklı bir kayaca da dönü mesine neden 
olabilmektedir. Mühendislik açısından göz ardı edilmemesi gereken “ayrı ma” 
kavramı ile ilgili detaylı açıklamalar a a ıda “Kısım 3.5. Kayaçlarda Ayrı ma ” 
ba lı ı altında verilmektedir. 

3.5. KAYAÇLARDA AYRI MA (Bozunma, Weathering) 

Sedimenter kayaçlar, yukarıda de inildi i üzere, yeryüzünde mevcut her 
türde kayaçların ayrı ması, ta ınması ve çökelmesi sonucu olu maktadırlar.  
Gerek sedimenter kayaların, gerekse ma matik ve metamorfik kayaların 
olu umlarından sonra yer kabu unun yüzey ve yüzeye yakın derinliklerinde 
kayaların yer de i tirmeye u ramadan; atmosfer, güne  ı ınları, su etkisi ve 
canlılar aracılı ı ile parçalanma, çözülme ve çürüme eklinde gerçekle en 
fiziksel (parçalanma/ufalanma), kimyasal (bozu ma/çözünme) ve biyolojik süreçlerle 
meydana gelen nitelik  de i imlerine ayrı ma (weathering) denir. Ayrı ma, 
bozunma, günlenme, çözünme ve alterasyon kavramları ço u zaman e
anlamda da kullanılmaktadır. Mineral ve kayaçlar, olu tukları çevre ko ulları 
de i medi i sürece oldukça duraylıdır. Dolayısı ile ayrı ma aynı zamanda, 
ayrı mamı (unweathered) kayaların ve minerallerin de i en çevre ko ullarına 
uymak için uzun bir sürede geçirdikleri dönü ümlerdir. Kayanın litolojik 
özellikleri, jeolojik yapısı, süreksizlikler, yer altına sızan suların kimyasal etkisi, 
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gaz ve sıcak su çıkı ları, iklim, radyasyon, topo rafik ko ullar, biyolojik aktivite 
ve zaman, kaya üzerindeki ayrı ma i lemine neden olan faktörlerdir. Ayrı ma, 
yüzeysel veya zemin yüzeyine (ground surface) yakın kesimlerde daha etkili 
olmakla birlikte, etki etti i kayaların yapı ve bile imi ço u zaman homojen 
olmadı ından ve içerdikleri süreksizliklerin de i ken özellikleri açısından 
ayrı ma derinlikleri ve sınırları farklılık göstermektedir. Di er bir ifâde ile aynı 
bölgede bile farklı hızlarda gerçekle en ayrı ma, genelde düzensiz yüzeylerle 
sonlanabilmektedir. 

Kayalar üzerindeki ayrı ma i lemi; fiziksel ayrı ma, kimyasal ayrı ma
ve biyolojik ayrı ma olmak üzere üç ekilde gerçekle ir. Ancak bu üç 
ayrı ma formu arasında her zaman keskin bir ayrım yapmak mümkün de ildir.  

Fiziksel ayrı ma (parçalanma-fiziki veya mekanik ayrı ma; disintegration, 
mechanical weathering, breakdown) : Kayalar üzerinde suyun mekanik etkisi 
ile donma-çözünme, basınç, ıslanma kuruma veya anî sıcaklık de i imi, 
ya mur, rüzgâr ve tektonizma gibi olaylar sonucu, kayaların herhangi bir 
kimyasal reaksiyona u ramadan ufalanarak küçük parçacıklara ayrılmasına 
fiziksel ayrı ma denir (3.22.A). 

ekil 3.22.A)  Kumta ı tabakasında görülen fiziksel ayrı ma. stanbul, Asya Yakası, 
Beykoz lçesi- shaklı Köyü batısında görülen kumta ı- eyl-karbonatlı kilta ı ardalanması (Üst 
Kretase Fli i).  Sistematik çatlak takımları boyunca fiziksel ayrı ma sonucu dayanımlı kumta ı 
tabaka düzleminin (çekicin bulundu u yer) çakıl-blok boyutunda parçalara ayrılması 
(15.01.2013). 

KUMTA I 

K LTA I 
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Ya ı ın az, buharla manın çok oldu u kurak (arid) iklimlerde, kaya içine 
nüfuz eden (=içine geçme) suyun, kaya içlerinde arta kalan tuz kristali 
zerrelerinin kaya yüzeyine yakın gözeneklerde ve çatlaklarda zamanla 
büyümesiyle tıpkı art arda olu an donma çözülme olaylarında oldu u gibi, tuz 
kristallerinin de üç kata kadar büyümeleriyle, çevrelerini saran kayaya yakla ık 
170 kg/cm2 lik basınç yaparlar ve kayalarda içi bo  bal pete i görünümlü 
yapıları (bal pete i ayrı ma) olu tururlar. Tuzların olu turdu u bu tür fiziksel 
ayrı ma (salt-crystal growth),  kayanın içinden dı  yüzeyine do ru geli mekte 
ve ehirlerde betonarme ve ta  yapılarda da sık sık görülmektedir. Bu ayrı ma 
sadece kurak iklimlerde de il, içten dı a do ru tuzun da etken oldu u kimyasal 
ayrı malarda da birlikte görülmektedir. Bilhassa Akdeniz sahil kesimlerinde 
denize çıkıntı ve ço unlukla orta iri taneli kumta ı türü benzeri kaya 
falezlerinde (örn. Korsika, Sardunya ve Sicilya sahilleri) bu tür ayrı malar görülmekte, 
geli en ayrı ma, birkaç cm’den yarım metre çapa kadar, bo  bal pete i 
(Tafoni, honeycomb weathering), küresel veya böbre imsi görünümlü 
bo luklar olu turmaktadırlar. Ayrı malarda, bir kaya ne kadar kompleks 
(karma ık) bir yapıya sahipse, yani onu meydana getiren farklı mineral sayısı ne 
kadar fazla ve yapısı, dokusu ne kadar anizotrop ise o kadar süratle 
parçalanmaktadır.  

 Donma ve çözünmede; suyun buz hâline geçmesi ile kayaların 
parçalanması üzerine yaptı ı etki fiziksel parçalanmada önemli bir yer tutar. 
Su, buz hâline geçerken % 9’luk bir hacim artması meydana gelir. Kayaların 
çatlak ve bo luklarda mevcut suların donması ile meydana gelen % 9’luk 
hacim artması, kayaların yüzeyinde her bir cm2 ye yakla ık 160 kg’lık bir 
basınç meydana getirir ki, bu basınca ço u kaya mukavemet edemez. 
Çatlaklar ve bo luklar, enine ve derinli ine büyüyerek, parçalanmayı 
hızlandırırlar. Donma ve erime birçok defalar tekrar edecek olursa o zaman 
tesir daha çok iddetlenir ve neticede; Kayanın bünyesindeki yarık ve çatlaklar 
geni ler, kaya kö eli ta  parçalarında olu an bir moloz yı ını (talus screes)
hâline gelir. Kahramanmara  kuzeyinde Engizek Da ları yamaçlarında 
mermer çakıl ve bloklarından olu an yamaç molozları örnek olarak 
gösterilebilir (Yıldırım, 1989).  

Zemin yüzeyinden zemin içine etki eden don derinli i (frost depth) ise 
mühendislik açısından bilinmesi gerekli önemli bir parametre olup bölgenin 
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iklimine ba lı olarak de i mektedir. Örnek olarak don; Türkiye’de Do u 
Anadolu’da ortalama 0,5 m – 1 m (Kars’ta maksimum 1,4 m; entürk ve Köksal, 1968), 
Merkezî Avrupa’da 0,5 m – 1 m; Do u Avrupa’da 1 m – 1,4 m; Kuzey 
Sibirya’da ise 6 m –  7 m kadar zemin içerisine tesir etmektedir.  

Kimyasal ayrı ma (bozunma, chemical weathering), kayaları olu turan 
minerallerin kimyasal olaylar sonucunda bozunarak (çözülerek, eriyerek) ikincil 
minerallere dönü üp, iç yapılarındaki de i ime neden olan süreçler 
toplulu udur. Buna kimyasal alterasyon da denilmektedir. Kimyasal 
ayrı mada; fiziksel ayrı manın tersine, ayrı an malzemelerin bile imi 
de i mektedir. Ba ta oksijen olmak üzere atmosferdeki gazlar, su ve asitler 
kimyasal ayrı maya neden olan en önemli etkenlerdir. Oksidasyon 
(yükseltgenme), redüksiyon (indirgenme), hidratasyon, karbonatla ma, çözünme 
(erime), hidroliz, çözelti olu umu, katyon de i imi; kimyasal ayrı ma 
süreçleridir. Aynı yerde iki tür, yani fiziksel ve kimyasal ayrı ma etkili olabilir. 
Kimyasal ayrı ma ile yüzeydeki kayalar, ortam ko ullarının etkisi altında 
kimyasal tepkimelere u rayarak daha büyük hacimli, buna kar ılık daha az 
yo un bile ikler olu tururlar. Kimyasal ayrı mayı hızlandıran faktörlerinden biri 
de kayayı olu turan minerallerin tane büyüklü üdür ve mineral  boyutları 
küçüldükçe yüzey alanı artaca ından, ayrı mada da artı  görülebilecektir. 

Kimyasal ayrı ma süreçleri tanelerin yüzeylerinde etkili oldu undan, 
kayalar ya da mineraller ço unlukla dı tan içeriye do ru bozunurlar ve 
kimyasal ayrı manın ilerleme hızı, akı kanların sızabilece i süreksizlik 
(=çatlaklar)  özellik ve sayılarına göre de i ir. Benzer ko ullar altında bulunan 
aynı kaya, ne kadar çok çatlaklı ise o kadar hızla kimyasal ayrı maya u rar. 
Bu sebepten, fiziksel ayrı ma nedeniyle parçalanan, ufalanan kayaların dı
etkilere açık yüzey alanları geni ledi inden, kimyasal ayrı manın daha hızlı 
geli mesine yardımcı olmaktadır. Örnek olarak 1 m3 lük som küp eklindeki bir 
kayanın (monolitik kaya) 6 m2 lik bir yüzey alanı var iken, bu kayayı ortasından 
dü ey ve yatay yönlerde 0,5mx0,5m boyutlarında küplere ayıracak ekilde 
bölündü ünde yüzey alanı 12 m2 ; bölünme artırılıp 0,25mx0,25m boyutlarında 
ufak küpler olu turuldu unda 1 m3 lük kayanın yüzey alanı 21 m2 olacaktır. Bu 
kaya giderek küçülen parçalara ayrıldıkça yüzey alanı daha da büyümekte, 
ancak hacmi sabit kalmaktadır. Küçük tanelerin hacimlerine oranla büyük 
tanelerden daha büyük bir yüzey alanı vardır. Bölünme yüzeyleri çatlak 
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(süreksizlik) yüzeyi olarak varsayıldı ında, bir kayanın giderek küçülen parçalara 
ayrılmasıyla yüzey alanı da artı  gösterecektir. Kimyasal ayrı ma da tane 
yüzeylerini etkiledi i için kayanın yüzey alanı ne kadar büyürse kimyasal 
ayrı ma da o kadar etkili olacaktır. 

 Ayrıca kayayı olu turan minerallerdeki çe itlilik, mineral büyüklükleri,  
bile imleri ve iklim de kimyasal ayrı manın hızını denetler ( ekil 3.22.B). 
Kuvars minerali (SiO2) ise bozunmaya kar ı di er minerallere nazaran çok daha 
dayanıklıdır. Kuvarstan olu an kuvarsit de kayacı çok yava  bozunan son 
derece duraylı bir kayadır. Olivin, piroksen, amfibol, biyotit, feldspat (örn. albit)

türü mineraller içeren; peridotit, amfibol, piroksen ve feldspat gurubu kayaçlar, 
kimyasal açıdan duraylı olmadıklarından daha hızlı kimyasal ayrı ıma u rarlar. 
Yani minerallerin duraylılı ı, ma madan birincil olu umlarındaki öncelik 
sırasının tersi bir sıra izler. Ma madan son olu an “silis gurubu” mineraller (örn. 

kuvars) duraylı iken, ilk olu anlar (örn. olivin) kimyasal süreçlerle daha kolay 
bozunurlar. 

ekil 3.22.B)  Kayalarda fiziksel ve kimyasal ayrı ma. stanbul, Avrupa Yakası, Sarıyer lçesi-
Uskumruköy batısında yer alan Ta  Oca ında görülen ince taneli kumta ları ile ardalanan 
açık gri renkli dayanımlı dolomit(it) kayaları (Devoniyen). Litolojik özellikler yanında tektonizma 
etkisiyle süreksizlikler boyunca farklı derecelerde geli mi  kimyasal ayrı malar (14.01.2013).

DOLOM T 
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Sıcaklı ın yüksek, ya ı ın bol ve buharla ma hızının dü ük oldu u 
tropik iklime sahip bölgelerde kimyasal ayrı ma daha hızlı geli mektedir. 
Ancak ister sıcak isterse so uk iklim bölgeleri olsun, “kurak” ortamlarda 
kimyasal ayrı ma en az düzeydedir. Tropik bölgelerde ayrı manın etkisi 
onlarca metre derinli e ula ırken, kurak bölgelerde ve kutuplarda görülen 
kimyasal ayrı ma zemin yüzeyinden, ancak birkaç cm ya da birkaç m derinli e 
kadar ula ır. Kimyasal ayrı ma; sürekli olarak donmu  hâlde bulunan 
yörelerde geli mez.  

Kimyasal ayrı manın di er bir göstergesi de küresel ayrı ma'dır 
(spheroidal weathering). Farklı süreksizlik takımlarını içeren bir kaya yapısı, 
bilhassa çöl ikliminin hüküm sürdü ü günlük sıcaklık farkının fazla oldu u 
yerlerde, kaya kö elerinden  çok hızlı olarak üç yandan, kenarlarından hızla iki 
yandan, düz yüzeylerinden ise daha yava  ve yakla ık tekdüze biçimde hem 
fiziksel hem de kimyasal ayrı maya ba lar. Ayrı ma sonucu kö eler ve 
kenarlar  daha hızlı bozunur, malzemeler buralardan kopar ve kaya küresel bir 
biçim alır. Bir blok küreye çok yakın bir biçim alarak ayrı tı ında yüzeyi e it 
olarak ayrı mı tır ve küresel biçiminde daha fazla bir de i iklik gerçekle mez 
(örn. üç yönde geli mi  çatlak takımlarını içeren granit; so an yapısı). Küresel ayrı ma  
aynı zamanda çatlak takımlarından daha etkin olan kararsız minerallerin 
etkisiyle de  olu abilirler. ekil 3.22.C ve D’de görüldü ü gibi aglomeralarda, 
duraysız ince taneli volkanik matriks ve hamurla çevrelenmi  irili ufaklı volkanik 
kaya parçaları, dı arıdan merkeze do ru iç içe paralel olarak geli mi  kimyasal 
bozu maya neden olmakta ve küresel bir yapı olu turmaktadır.  

ekil 3.22.C) Küresel ayrı ma. stanbul, Avrupa Yakası Uskumruköy, Kilyos Caddesi yol 
yarmasında kimyasal ayrı maya u ramı  Üst Kretase ya lı aglomeralarda, volkanik matriks 
ve hamurla çevrelenmi  volkanik kaya parçaları (bazalt) üzerinde görülen kararsız 
minerallerin etkisiyle olu mu  gonca biçimli küresel ayrı malar (28.12.2012). 
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ekil 3.22.D) Küresel ayrı ma. stanbul, Asya Yakasında Pa amandıra-Riva Konakları 
güneyinde (Riva Konakları’nın yakla ık 400 m güneyi) yamaçlarda yer alan Üst Kretase ya lı 
aglomera ve bazaltlarda olu mu  küresel ayrı malarda, çekirdek ta ı (az ayrı mı  yuvarlak ve 
sa lam kalmı  blok) çapları birkaç metreye ula maktadır. Bu yöre, *jeopark olarak korunmaya 
de er, *jeosit alanlarını olu turan bir *jeolojik mirastır (22.01.2013). 
*[Jeosit: Güncel veya eski herhangi bir jeolojik süreci, olayı veya özelli i ifade eden kaya, 
mineral, fosil toplulu u, yapı, istif, yer ekli veya arazi parçasıdır (jeolojik miras terimi).  
Jeopark: Aynı veya farklı türden jeositlerin topluca bulundu u, yaya gezme mesafesinden 
küçük olmayan alan (jeolojik miras terimi).  
Jeolojik Miras: Önemli bilimsel veya görsel de eri olan, do al veya insan eliyle yok olma 
tehdidi altındaki jeosittir (Jemirko, 2000)]. 

Ayrı ma olaylarında; oksidasyon, redüksiyon, hidratasyon, 
karbonatla ma, çözünme (erime) ve hidrotermal ayrı ma, kimyasal ayrı ma 
süreçlerini olu turmaktadır. 

Oksidasyon (yükseltgenme); elektronların bir atom, iyon ya da 
molekülden ayrılmasını sa layan kimyasal bir reaksiyondur. Yani, kaya 
bile iminde yer alan minerallerin oksijenle birle mesi sonucu meydana gelen 
kimyasal de i imdir. Bir elementin oksijenle birle mesini ya da oksijen etkisi 
altında parçalanması olayını ifâde eden oksitlenme (paslanma) bir kimyasal 
ayrı ma olup ço unlukla demir mineralleri içeren kaya yüzeylerinde gerçekle ir 
ve olu umunda suyun etkisi büyüktür. Örnek: Pirit (FeS2) oksijen ve suyun 

ÇEK RDEK  
      TA I 
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etkisiyle önce demirsülfata sonra da Limonit’e (Fe2O3.nH2O) dönü ür. Bu 
nedenle, içinde pirit kristalleri içeren kayalar yapı ta ı olarak kullanılmaya 
uygun de ildir. Ayrıca piritin, hematit ve jipsle oksitlenmesi, çok büyük hacim 
artı ı ortaya çıkarır ve yeraltı yapılarında taban kabarmalarına neden olur. 

Redüksiyon (indirgenme, geri getirme); kimyasal bir reaksiyon olup 
oksidasyonun tersine,  bir atom, iyon ya da bir molekülden elektron kazanma 
hâdisesidir. Zeminde, yeraltı suyunu içeren doymu  bölgede yeterince oksijen 
mevcut olamayaca ı için redüksiyon meydana gelir. Yeraltı su seviyesinin 
zemin yüzeyine çok yakın oldu u ve uzun zaman böyle kaldı ı yerlerde, 
bataklıklarda, redüksiyon hâdiseleri hâkimdir. Hematit’in (Fe2O3 – O2-ferri oksit), 
ferro oksite (FeO) dönü mesi redüksiyona örnek olarak verilebilir.    

Hidrat; su ile ba ka bir maddenin birle mesi ile olu mu  bir bile iktir 
(örn. jips=alçıta ı, CaSO4.2H2O). Suyun doymamı  ba larla birle mesine 
hidratla ma, di er bir ifadeyle kaya ve minerallerin su almasına  hidratasyon 
(hydration) denir. Hidroliz ise su ve bazların tepkimesiyle gerçekle en yer 
de i tirme reaksiyonlarıdır. Hidroliz ile kaya yapısında suyun etkisiyle 
meydana gelen reaksiyon ve kimyasal de i meler meydana gelmekte olup 
aynı zamanda yeryüzünde en yaygın görülen bir kimyasal ayrı ma sürecini 
olu turmaktadır. Hidratasyon, su ve mineralin bir hidrat mineral olu turma 
süreci oldu undan, çözülme ilerledikçe hidratasyon daha fazla önem kazanır. 
Bu olay neticesinde, hematit, limonite ve anhidrit su alarak jipse dönü ür. 
Hidratasyona u ramı  mineraller, orijinal sertliklerini kaybederler ve nispeten 
kolay eriyebilir bir duruma gelirler. Meselâ, hidratasyon sonucu anhidrit jipse 
dönü ünce, hacimde % 30 artı  meydana gelir ve tünellerde taban 
kabarmasına neden olur.  

Karbonatla ma (karbonasyon, carbonation); kimyasal bir reaksiyon 
olup (kireçta larında) maddenin karbondioksitle doyurulması ve karbondioksit 
vasıtasıyla bile iklerin karbonatlara dönü türülmesi i lemidir. Karbonatlı 
çözeltilerin kimyasal yollar ile çözünmesinde (karstla ma) ba lıca rolü oynar. 
Di er bir ifâde ile karbonatların olu turulması, karbondioksitin akı kana 
sokulması anlamındadır [CaCO3+CO2+H2O  Ca(HCO3)2]. kincil karbonat ve 
bikarbonatlar, kalsiyum oksit ma nezyum, potasyum gibi bazı ayrı ma 
ürünleriyle karbondioksitin birle mesi sonucu meydana gelirler. Bu i lem 
sonucu, erimi  hâlde karbondioksit içeren yüzey suları, ayrı mı  kayalardan 
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süzülür ve çatlak ve tabaka yüzeylerinde çözünmü  CO2’nin ayrılması ile 
tekrar kristalle erek kireçta ı tortuları olu tururlar. Karbonatla ma olayı sadece 
do ada de il, in aatlarda beton yüzeyleri üzerinde de görülür ve azalan bir 
hızla beton derinliklerine do ru ilerler. Ancak ilerleme hızı en kötü ko ullarda 
bile ortalama 1 mm/yıl’dan daha azdır ve 1 mm beton kaplaması, en fazla 1 
yılda karbonatla ır. Yüksek kaliteli ve dü ük poroziteli geçirimsiz betonlarda 
karbonatla ma etkisi ise çok azdır ve donatılara ula ıp paslanma olayını 
engeller.   

Çözünme (erime-solution); Çözünme sırasında bir maddenin iyonları bir 
sıvı içinde birbirinde ayrılır ve katı madde erir. Su ise önemli bir çözücüdür. 
Kaya tuzunun (Halit-NaCl) suda çözülmesi çözünmeye bir örnek olarak 
verilebilir. Çözünme; karbonatla ma olayları sonucunda da gerçekle ir ve 
asidik suda karbonik asit kayayı olu turan mineraller üzerinde kimyasal 
de i ime yol açar ve çözünmeye neden olur. Genellikle su içersinde erimi
karbonik asit (H2CO3), kaya yapısını etkiler ve sudaki oranı sıcaklıkla ters 
orantılıdır. Karbonatlı kayaların kimyasal yollarla çözünmesinde (karstla ma)

ba lıca rolü oynar. Mineraller suda aynı derecede erime özelli ine sahip 
de illerdir. Kaya tuzu, jips gibi mineraller suda kısa sürede çok kolay 
erimelerine kar ın, kireçta ı ve dolomitler daha az ve uzun bir sürede erirler. 
Kuvars muskovit gibi mineraller, hemen hemen hiç erimezler. Kayaların 
erimesi sonucunda içlerinde büyük bo luklar olu ur. Bo luklar, mühendislik 
projelerinde büyük sorunlar olu tururlar (bk. Örnek, Uygulama ve Yorumlar 3.7.2).  

çinde kil ve kuvars mineralleri içeren kireçta larının erimesi ile kil,  
kuvars ve di er erimeyen minerallerin tortular hâlinde yüzeyde, çatlaklar 
içinde, erime bo luklarında ve süreksizlikler içinde birikmesiyle artık (rezidüel, 

kalıcı) kırmızı topraklar (Terra-Rossa) olu ur. Karbonatlı kayalardan oksidasyon 
ve erime sonucu arta kalan bu toprakların rengi, içindeki oksitlenmi  demirden 
dolayı parlak kırmızı-kırmızımsı kahverengidir. Genellikle Akdeniz Bölgesi’nde  
görülen, ham humus rengini andıran, ancak humusça fakir olmasına ra men 
tarım açısından su temini ile oldukça verimli hâle gelebilen özellikteki bu tür 
kırmızı topraklara Terra-Rosa (Akdeniz topra ı) adı verilir. Kırmızı toprak olarak 
da adlandırılan Terra-Rosa’ların kalınlı ı, kireçta ı katmanlarının kalınlı ına, 
içerdikleri erimeyen minerallerin miktarına ve zamana ba lıdır. Meselâ; 
çözünme ile kireçta ları su ve karbondioksit birle erek, karbonatla ma 
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meydana getirir ve karbondioksitin kayna ı ne olursa olsun asitli bir çözeltide 
yer alan kalsit: CaCO3+H2O+CO2 Ca(HCO3)2 tepkimesiyle hızla erir. Ancak
ortamda karbondioksit azalacak olursa reaksiyon ters yönde geli erek tekrar 
CaCO3’ü olu turarak çökelir. Bu yeni çökeller; do ada daha çok çatlak 
dolguları, travertenler, tufalar, sarkıt ve dikitler hâlinde gözlenirler.  

Hidrotermal Alterasyon (hydrothermal alteration): Sıcak çözelti 
alterasyonu veya bozunması ya da sıcak çözeltili bozu ma anlamındadır. 
Burada, yer içindeki sıcak sulu çözeltiler, geçtikleri yollar boyunca, yan kayada 
giri tikleri fiziksel ve kimyasal etkile imler sonucunda, renksel, kimyasal ve 
mineralojik de i iklikler meydana getirirler.  

Hidrotermal alterasyonda; hidrotermal çözelti ile yan kayaç arasında, 
hidroliz, hidratla ma, silisle me, silikatla ma, oksidasyon-redüksiyon vb. 
reaksiyonlar olu maktadır. 

 Hidrotermal alterasyon, ya yüzeyden kaynaklanan suların etkisiyle 
yüzeysel bozunma ya da derinsel kökenli çözeltilerin etkisiyle derinsel 
bozunma eklinde olmaktadır. Bu bozunma ekli hidrotermal çözelti ile yan 
kaya arasında hidratla ma, silisle me, silikatla ma gibi ya da H+ iyonunun 
etkisini ifâde eden, yani çözeltiden yan kayaca H+ ilâvesi sonucunda hidroliz 
(hydrolysis) reaksiyonları geli ir ve hidroliz reaksiyonları sonunda hidrotermal 
çözeltide önemli de i iklikler olabilir. Hidroliz; kaya yapısında suyun etkisiyle 
meydana gelen reaksiyon ve kimyasal de i meler oldu undan, yeryüzünde en 
yaygın görülen bir kimyasal ayrı ma sürecidir ve su katılımıyla ili ikli kimya 
yolu ile bir çürüme i lemidir. Ayrı ma daha çok silikatlar üzerinde etkilidir. Kaya 
yapısında suyun etkisiyle meydana gelen reaksiyon sonucu kimyasal 
de i meler olu ur. Burada, suyun kimyasal etkisi H+ ve OH  iyonlarına 
ayrılmasına ba lı olarak yükselir. Hidroliz, suyun H+ ve OH  iyonları ile kaya ve 
minerallerin bile iminde bulunan elementler veya iyonlar arasındaki bir 
reaksiyon olarak da tanımlanabilir. Suyun iyonlara ayrılması sıcaklı a, 
karbondioksit miktarına ve asitlere ba lı olarak artar. Asidik ortam H+

iyonlarına ba lı olarak yükselir ve silikatlı kayaların ayrı masında ba lıca 
etkendir. Silikatların kimyasal ayrı ması sonucunda de i ik kil mineralleri 
ortaya çıkar. Meselâ; feldspatların kimyasal ayrı ması sonucunda kaolen, illit 
vb. gibi de i ik türde kil mineralleri meydana gelir. Feldspat’lardan ortoklasın 
hidrolozi sonucunda kil minerali olan kaolinit olu ur. Kimyasal ayrı ma 
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sonucunda kayaların hacmi de i ik oranlarda (% 5-30) artar. Basınç dirençleri, 
dolayısıyla da ta ıma güçleri azalır. Bu tür kayalar üzerine mühendislik 
yapılarının in aası dü ünüldü ünde ayrı manın derecesi ve derinli inin özenle 
saptanması gerekir (Tarhan, 2002). Kayanın kimyasal ayrı ması temelde 
inorganiktir ve toprak için gerekli malzemeyi olu turur.  

Hidroliz yolu ile kayaların ayrı ması, ancak kayanın zaman zaman su ile 
doymu  hâle gelmesine ba lıdır. Devamlı olarak yeraltı suyu seviyesi altında 
bulunan kayalarda, genellikle çözülme izine rastlanmaz. Buna kar ılık, aynı 
bölgede olup zaman zaman su ile doymu  hâle gelen, ancak yeraltı su 
seviyesi üstünde bulunan kayalar hidroliz yolu ile daha fazla bir çözülme 
gösterirler; çünkü hidroliz, kayaların hareketsiz bir su ile doymu  hâle 
gelmesinden ziyade, sık sık kaya ile temasa gelen hareketli bir suyun, daha 
önce erime durumuna hâle getirilmi  olan maddeleri oradan uzakla tırması ile 
tesirini daha iyi gösterir. Bu suretle hidroliz, oksidasyon, karbonasyon gibi 
reaksiyonlar neticesinde erime durumuna geçen maddeler yıkanıp ba ka 
taraflara ta ınırlar, memba ve nehir suları ile denizlere kadar sürüklenirler. 

Do ada rastlanılan maddelerin hemen hepsi az ya da çok suda erirler. 
Bilhassa çe itli asit ve tuzları içeren yer altı sularında daha fazla eritme özelli i 
vardır. Bu suretle ayrı ma tabakasından, suda erimi  birçok malzeme devamlı 
olarak nakledilir. En az eriyen kısım ise geriye kalarak topra ı olu turur. 

 Karalar üzerinde, ortalama olarak 1 km2 araziden senede 35 ton çe itli 
malzeme, erimi  bir hâlde nehirlere ve denizlere ta ınır. Denizlere ta ınanların 
en önemlileri CaCO3, CaSO4. NaCl, SiO2, Na2O3, K2O3, ve MgCO3 ’tür. 

Hidroliz olayının genel neticeleri öyle özetlenebilir: 
 a) Hidroliz ile bilhassa çok ya ı lı yerlerde SiO2 eriyerek, uzaklara 

nakledilir. Buna desilsifikasyon denir. b) Yine nemli bölgelerde çözülme 
sonucunda kalsiyum, ma nezyum, potasyum ve sodyum yıkanır. Buna 
dealkalizasyon denir. Bunun sonucunda asit topraklar meydana gelir (Ketin, 
1963). c) Topra ın esas unsurunu te kil eden killer te ekkül eder. Kimyasal 
ayrı maya mâruz kalmı  ta  parçasının temas sathı ne kadar büyükse, 
kimyevî etkinlik de o ölçüde fazla olur ve tane boyutu küçüldükçe de, yüzey 
alanı büyümektedir.   
  Biyolojik ayrı ma; kayalar üzerinde organizmalar tarafından (ço unlukla 

bakteriler) olu turulan ayrı ma i lemidir. Bu i lem sonucu diyajenez (ta la ma, 
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diagenesis) geçirmi  olan sedimenter kayalar ile ma matik ve metamorfik 
kökenli sa lam kayaların zemin yüzeyinde fiziksel ve kimyasal ayrı manın da 
etkisiyle ayrı ma ürünü toprak olu umu meydana gelir ( ekil 3.22.E). Toprak; 
fiziksel parçalanmayla gev emi , kimyasal ayrı ma ve humusla ma olaylarıyla 
yeni özellikler kazanmı  olan katı yer kabu unun en üstteki gev ek tabakasıdır 
(Çepel, 1998). Biyolojik ayrı ma hem kimyasal hem de fiziksel ayrı maya 
neden olmaktadır. Ayrı manın sonucu meydana gelen toprak olu umu iklim, 
kaya türü organizma, topo rafya ve zaman faktörlerine ba lıdır. Topra ın 
olu abilmesi be  ana faktöre ba lıdır. Bunlar: Minerallerin cinsi, iklim, 
organizma, arazinin morfolojik yapısı ve zamandır. Kayaların ayrı masında 
organizmaların yaptı ı kimyasal tesir, fiziksel tesirden daha çok önemlidir. 
Bütün bitki kökleri, en ba ta CO2 ve di er organik asitler çözülemeyen 
fosfatların çözülebilir hâle getirilmesinde esaslı rol oynarlar. 

ekil 3.22.E) Yeryüzünde mostra (=yüzlek) veren ana kayacın ayrı ması ve toprak olu umu. 

Toprak olu umunda, çe itli böcekler ayrı maya çok yardımları dokunur. 
Bunlar topra ın iç kısımlarına bazı organik maddeleri ta ıyıp depo ederler. Bu 
maddeler ile minerallerin parçalanma ve çözülmesini kolayla tıran 
kendilerinden arta kalan çürümü  ölü organik kalıntı ve bitki  bile enlerinin 
(humus) olu turdu u hümik asitler meydana gelerek ayrı ma gerçekle ir ve 
geride siyah, koyu kahverengi toprak olarak adlandırılan maddeler olu ur. 
Toprak olu umunda aneorobik canlıların da etkileri vardır. *Anaerobik artlar 
altında, kayalarda oksijen bakımından zengin olan nitrat ve sülfat gibi bazı 
bile ikler, bakteriler tarafından bir oksijen membaı (kayna ı) olarak kullanılır. Bu 
maddeleri, bakteriler parçalayarak oksijeninden istifade ederler.  
*[Anaerobik ortam: Biyolojik, kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar için moleküler oksijenin 
bulunmadı ı ortam]. 
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Toprak olu umu; en etkili biçimde sırasıyla, ya ı ın bol ve sıcaklı ın 
yüksek oldu u tropikal bölgelerde gerçekle mekte, tropikal bölgeleri ise ılıman 
bölgeler takip etmektedir. Ya ı  miktarının az oldu u, ormanların yeti medi i 
ve yıllık ya ı ın <25 cm/yıl oldu u çöl bölgeleri ile yıllık ya ı ın <25-50 cm/yıl 
oldu u kutuplarda toprak olu umu son derece az olup cm’ler mertebesinde 
kalmaktadır. 

Ayrı manın hızı; iklim bölgelerine ve kayacın cinsine göre 
de i mektedir. Ilıman ve ya ı lı bölgelerde, örnek olarak stanbul’da birçok 
eski tarihî binaların ve hisarların ta ları, belirgin bir ayrı maya u ramı lardır. 
Süleymaniye Câmii’nin ve medresesinin avlu duvarlarındaki Maktra’lı 
kireçta ları (kalkerler), yer yer birkaç cm oyulmu lardır. 

Kuru ve sıcak iklim bölgelerinde ayrı ma, daha yava  olu ur. Mısır’da 
skenderiye’de 3.500 seneden beri dikili duran Assuan granitlerinden yapılmı
ve üzerine hiyeroglif yazılmı  sütunlarda çok az bir a ınma izi görülmektedir. 
Assuan granitlerinden yapılmı  âbidelerin, Mısır’daki a ınma-ayrı ma hızı, 
5.000 senede 5 mm – 10 mm kadardır ve buradan Londra’ya ta ınan 
hiyeroglifli sütunlardan bir tanesi ise oldukça fazla a ınmı tır. Burada don tesiri 
ve sık ya ı lar, ayrı manın hızını arttırmı tır ve 70 kı  mevsiminde olu an 
ayrı malar, Mısır’daki 70 senelik a ınmanın 50 katından daha fazladır.  

Havadaki CO2 miktarının ayrı ma hızı üzerine etkisi de büyüktür. 
Kimyasal ayrı maya kar ı en fazla dayanıklı mineral kuvarstır. Plajioklaslar, 
ortoklaslardan daha çabuk, kalsiyumlu plajioklaslar sodyumlu olanlara nazaran 
daha fazla ayrı ırlar. Olivin, piroksenlerden ve piroksenler de amfibollerden 
daha az dayanıklıdırlar. Mika, di er siyah mineraller arasında en dayanıklı 
olanıdır. Beyaz mika (muskovit), siyah mikaya (biyotit) nazaran daha dayanıklıdır 
(Ketin vd., 1963). 

Yukarıda da de inildi i üzere, herhangi bir zemin yüzeyinde sa lam 
kayacın ayrı arak bozunmu  bölümü, kaya kütlesinin (rock mass) üzerinde 
zemin özelli ine sahip bir toprak katmanının olu masına neden olmaktadır. Bu 
i lem sonucu olu an ta la mamı  kırıntılı-kimyasal çökel, herhangi bir ta ınma 
ve biriktirme i lemi geçirmemi  oldu undan düzensiz dokanaklı, kısmen 
dereceli geçi li ve yerinde ayrı ma yani bozunma ile yerinde olu mu
zeminleri (kalıntı=rezidüel zeminler, sedentary soil) olu tururlar. Ya da ayrı ma 
sonucu kayalardan kopan de i ik boyuttaki parçalar, kolay a ınmaları 
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nedeniyle rüzgârlarla (wind-laid deposit) veya sularla *erozyona (erosion) 
u rayarak bulundukları yerlerden uzak farklı depolanma alanlarına ta ınıp 
birikerek, ta ınmı  zeminleri (transported soil) olu tururlar. Dolayısı ile 
ta ınmı  zeminler; bozunmu  ana kaya örtüsünün erozyona u rayarak 
ta ınması ile bulundukları yerlerden uzak farklı havzalarda birikmi  yüzey 
çökelleridir. Ta ınma sonucu, sedimentlerle bozunmamı  kaya kütlesi 
arasındaki geçi , ayrı maya (bozunma) ba lı olarak yerinde olu mu  olan 
sedimentler gibi kısmen dereceli olarak de il, tek bir yüzeyden olu an sınır 
boyunca anî ve keskin olarak gerçekle ti inden, bulundukları yörede 
olu madıkları kolayca anla ılabilmektedir  ( ekil 23).   
*[Erozyon: Zemin yüzeyindeki toprak ve gev ek malzemenin, su, rüzgâr vb. do al 

kuvvetlerle a ındırılıp ta ınması].  

ekil 3.23. Yerinde ayrı ma ile olu mu  ve ta ınmı  zeminler. ekilde üst kesimde 
yer alan blok diyagramda; ana kayanın yerinde ayrı ması ile olu mu  ve ana kaya ile 
dereceli geçi i görülen çökel örtü zemini görülmekte (örn. iklime ba lı olarak olu mu  pedalfer ve 
pedokal vb. türü zonal topraklar = yerli topraklar). ekilde alt kesimde yer alan blok diyagramda 
ise azonal topraklar (örn. alüvyon birikintileri), yani  zonlanma geli memi  ba ka yerlerden 
ta ınmı  topraklar (zeminler) görülmektedir. Burada ana kaya üzerine farklı  bölgelerden 
akarsu veya rüzgârlarla vb. ana kayadan erozyon ile farklı cinsteki kırıntıların ta ınarak 
getirilip ana kaya üzerine üst üste yı ı masıyla olu mu  ve ana kaya  ile keskin geçi i 
(dokana ı) görülen ta ınmı   zemin veya ta ınmı  çökel örtüler görülmektedir. Bu tip ta ınmı
çökellere; alüvyon birikintileri, rüzgârlarla ta ınmı  kumlar (lös), tarıma oldukça elveri li 
kolüvyal topraklar yanında, bitkisel toprak içermeyen ta lı topraklar = Litosol, (örn. yamaç 
molozları) ve buzullarla olu an morenler örnek olarak verilebilir.  
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Zemin yüzeyindeki bozunmalar, topra ı olu turur ve derine do ru 
ayrı manın yarattı ı bozu ma giderek azalarak dereceli olarak sa lam kayaca 
ula ılır. Zemin yüzeyinden sa lam kayaya kadar ula an farklı özellik içeren 
toprak zonları “Toprak Kısımları” adı altında incelenirler. Toprak kısımları A, 
B, C, D profilleri olarak adlandırılabilecek dört ana profilden olu ur ( ekil 3.24).  
Bu dereceli geçi te en üstte organik ve mineral karı ımından olu an bir 
katman (A zonu) yer alır ( ekil 3.24). Topra ın verimlili ini sa layan ve birkaç 
10 cm’yi geçmeyen humusça zengin (örn. daha çok ılıman ve nemli iklim bölgelerinde)

olan “A” zonunun en üst kesimi topra ın i lendi i yani tarımın yapıldı ı yerdir. 
ayet A zonu (=yıkanma ku a ı=üst toprak, zone of leaching) a ırı ya ı tan dolayı 

fazlaca yıkanırlarsa besin maddeleri bakımından da fakirle irler. Zemin 
yüzeyini olu turan kahverengi, gri ve siyahımsı renkli “A” zonunda (horizon, 

katman) suda eriyen maddeler ve ince zerreli taneler, sızıntı suları ile zamanla 
a a ı kısımlara B zonuna sızarlar.  

A zonunun altında yer alan B zonu (=birikme ku a ı=alt toprak, zone of 

accumulation), A’dan sızan maddelerin toplandı ı, kil minerali demir oksit (=pas)

ve kalsit birikiminden olu an ikinci tabakayı olu turan bir zondur.  Bu nedenle 
B zonu birikme bölümü, yani tarımın yapılmadı ı yerdir. “B” zonunda onlarca 
metre kalın katmanlar olu turabilen toprak türüne örnek olarak sıcak iklimlerde 
olu an *laterit topraklar  verilebilir. 
*[Laterit: Sıcak ve ya ı lı (tropikal) iklime sahip bölgelerde yo un kimyasal ayrı ma ile kolay 
çözülebilen Na, K, Ca, Mg gibi elementlerin ya murlarla A zonundan tamamen alta ta ınıp 
geride zor çözülen ve B zonunu olu turan zonda metrelerce kalınlıkta kızıl rengi veren 
alüminyum ve demir elementleri tortularının kaldı ı humusça fakir, kırmızı kahverengi gev ek 
tutturulmu  tu la topra ı. Ana malzeme alüminyum açısından zenginse B zonunda 
alüminyum cevheri olan boksit birikir].  
Sıcak iklimlerde lateritle me, so uk iklimlerde ise üst zonda silis oranı yüksek olan 
podsolla ma egemendir. Podsolik topraklarda A zonunda silis oranı yüksek, lateritik 
topraklarda ise dü ük de erdedir. 

“C” zonu; B zonu altında yer alır ve fiziki, kimyevî olarak ayrı mı , ana 
kaya (bedrock) parçalarını içeren kesimdir. C zonu, ayrı mamı  kayadan 
kopmu  çakılların belirdi i ve bunların miktarının derine do ru gidildikçe 
artmaya ve irile meye ba ladıkları üçüncü zonu olu turmaktadır ( ekil 3.24). 
Bitkisel topra ın ula madı ı ana kaya ile sınır te kil eden C zonunda; kısmen 
kaya dokusunun korundu u irili ufaklı çakıl ve blokları içeren, kimyasal 
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ayrı ma ile olu mu  kahverengi, kırmızı renkli, killi zeminlere saprolit adı 
verilir.  Saprolit’in altı, yapısı bozulmamı  ana kayanın az ayrı mı  kesimini, 
daha altı ise hiç ayrı mamı  taze kesimini olu turur. Sırasıyla yüzeyden derine 
“A”, “B” ve “C” zonları olarak adlandırılan bu katmanların bile imi, ayrı ma 
derecesi ve ürünleri, ortamın iklim farklılıklarına, ya ı ına, nemine ve ayrı an 
ana kaya türüne göre de i im gösterir.  

 C  zonunun tabanında çakıllar yer alır ve dereceli olarak bozu mamı
olan ana kaya birimine geçi  gösterirler. En altta ve C zonu altında yer alan 
ayrı mamı  ana kayadan olu an bu zona,  “D” zonu denir. 

ekil 3.24. Yerinde ayrı ma ile olu mu   tipik bir Toprak Profili. Nemli iklimlerde olu an 
humusça zengin bitkisel topraktan olu an A Zonu ve altında yer alan di er B (çekicin 
bulundu u zon) ve soldaki ekilde C Ayrı ma Zonları ile ana kayayı olu turan D zonu 
(McGeary vd., 2004). 

Pedalfer toprak (pedalfer), ılıman ve nemli iklimlere özgü ormanlık 
alanlarda geli en Al ve Fe’ce zengin zonal topraklardır (örn. Karadeniz Bölgesi). 
Bu tür topraklarda A zonu organik madde açısından zengindir. A zonunun 
korunup yıkanmamasında ve erozyonunun engellenmesinde ormanlık alanlar 
büyük fayda sa larlar.  Bu tür topraklarda kil ve demiroksitler B horizonunda 
birikir.  

Lateritler (laterites), tropikal yani sıcak ve nemli bölge toprakları olup 
ya ı  ve sıcaklı ın fazla olması nedeniyle çözülme, kimyasal ayrı ma ileri 
derecededir ve A zonunda a ırı yıkanma sonucu silisyum ortadan kaldırılarak 
Fe ve Al oksitler egemen olmaktadır. Eriyebilen minerallerin yıkanması tamdır. 
Ya murla yıkanma sonucu A zonu humusça fakir bir topraktan olu ur. Toprak 
kalınlı ı B zonunda fazla olup demiroksit ve alüminyum bakımından zengin 
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oldu undan renkleri kızıldır. Yıkanma ile kırmızı-kızıl topraklar (boksit/Al cevheri)

10’larca m derinli e kadar uzanır. B zonunda olu an, erozyona oldukça 
dayanıklı Laterit (=tu la topra ı), ne kaya gibi sa lam ne de zemin gibi çok 
da ılgan oldu undan basit yapılarda yapı ta ı olarak kullanılmaktadır (örn. 
Angadipuram-Hindistan).  

Terra Rosa’lar (=kırmızı toprak, terra rossa) genellikle kireçta ı ve 
mermerlerin CaCO3’lerinin sular tarafından binlerce yılda eritilip yıkanması 
sonucu kalıntı olarak bıraktıkları, karbonat içermeyen oksitlenmi  kırmızı-kızıl 
renkli (Hematit> %5) kil-silt minerallerinden olu mu  verimsiz, ancak sulama ile 
verimli hale gelebilen, ço unlukla Akdeniz klimi’nde geli en Akdeniz 
Bölgesi’ne has topraklardır. Sıcaklı ın yüksek ve ya ı ın yeterli olması, 
topra ın oksitlenmesini arttırarak kızılla masına neden olmakta ve Terra 
Rosa’lar olu maktadır. Akdeniz Bölgesi sıcak oldu undan organik maddeler 
çabuk ayrı makta, bir kısmı ya ı  suları ile alt zona ta ınmaktadır. Bu nedenle 
Akdeniz Toprakları, Karadeniz Toprakları’na göre humus yönünden zengin 
de ildirler. 

Podzol toprak (podsol), i ne yapraklı orman örtüsü altında çok ince bir 
bitkisel topra ın altında kumta ı, granit veya kuvarsça zengin kilce fakir 
kayaçların ayrı masıyla olu an, fazla yıkandı ından madensel tuzlar 
yönünden fakir, verimsiz asidik so uk ve nemli bölge topraklarıdır. Bu 
toprakların gri siyahımsı A zonunda (A horizonu) kil ve organik madde az ve 
asidik; B zonu açık renkli, demir ve alüminyumca zengin olup oldukça 
yıkanmı tır. Okyanus ve denizlerden uzak kıtaların iç kesimlerinde görülen 
Karasal iklim veya Orta Ku ak Karasal klimi bölgelerinde bu tür topraklar 
olu maktadır. (örn. Kuzey Yarım Küre’de Sibirya, Kuzey/Do u Avrupa ve Kuzey Amerika, 

Kanada, skandinavya ve Türkiye’nin karasal iklimini olu turan ç Anadolu toprakları).  
Pedokal (pedocal), kurak iklim ko ulları (arid ve yarı arid, örn. çöller; kutup 

bölgeleri, Avustralya vb.) altında geli mi  bol kalsiyum içeren zonal topraklardır ve 
üst zonda yıkanma az veya minimumdur ( ekil 3.25). Kimyasal ayrı ma daha 
az etkin oldu undan A zonu açık renklidir: Zemin yüzeyinde A zonunda olu an 
renkler, B zonunun bile imine ba lı olarak beyazdan açık sarımsı pembeye, 
açık kahverengiden griye kadar de i ebilir. Kurak iklim nedeniyle A zonunda 
yıkanmanın az olmasından dolayı bu tür toprakların tanıtıcı özelli i 
kalsifikasyon sunmalarıdır (CaCO3 birikimi, A zonundan kaldırılarak B zonunda birikimi).  
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Kuraklık derecesi arttıkça da A zonu çok incelir, B zonu yüzeye yakla ır veya 
tamamen yüzeylenir. Kurak bölgelerde görülen kalker kabuk veya *kali
(=kireç=kalk; caliche) aslında topra ın B zonunun (kalsifikasyon zonu) yüzeylemi
eklidir. Bu tür topraklarda A zonu çok incedir. Çok sıcak bölgelerde de 

buharla ma sonucu suyun kılcal yol ile hareketiyle de (kapilarite) CaCO3 yüzeye 
ta ınarak kali  olu abilmektedir. Kali  olu umları; batı USA, batı Avustralya, 
Khankar/Hindistan, Kalahari Çölü/Afrika vb. bölgelerde sıkça görülmektedir. 
Farklı  iklim ve ana kaya türlerindeki ayrı ma zonları, bozunma vb. örnekler 
a a ıdaki ekil 3.25, 3.26 ve 3.27.A’da verilmektedir. 
*[ Kali :  Zemin yüzeyinde yer alan kil, kum, çakıl gibi tutturulmamı  tüm malzemenin, zemin 
altından yüzeye ta ınan CaCO3 ile  tutturulmasıyla (çimentolanma) olu an sedimenter kayaç]. 

ekil 3.25. Farklı iklimlerde geli en ayrı ma (bozunma) zonları (A, B, C zonları) ve ayrı mamı
ana kaya zonu (D Zonu) (Press vd., 2004). 

ekil 3.26. Ma matik ve sedimender kayaların bulundukları yerlerde, zemin yüzeyinden 
zemin içine do ru geli en ayrı ma (bozunma) zonları. 
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ekil 3.27.A) Ayrı manın olu turdu u renk farkı. stanbul Be ikta ’ta bir temel kazısında 
gözlenen ayrı mamı  sa lam kaya (grovak) ve onun üzerinde yer alan aynı kayacın kısmen 
ayrı mı  olan bölümü. Sarı kesik çizgilerle gösterilen hat, grova ın sa lam ve kısmen 
ayrı mı  olan bölümleri arasındaki yakla ık sınırı göstermektedir (22.03.2006).  

Türlerine ve ortam artlarına göre kayalarda gerçekle en ayrı ma 
miktarlarına ba lı olarak yapılmı  olan sınıflama Tablo 3.6.A’da; farklı yazarlar 
tarafından yapılan sınıflamalar ise Tablo 3.6.B ve 3.7’de verilmektedir. Ayrıca 
taze iç yüzeyi koyu gri renkli ayrı mamı  bir bazalt kayası mostrasından alınan 
bir el numunesinde (Yuntda  Volkanitleri, Miyosen; Akyürek ve Soysal, 1981), 
kimyasal ayrı ma sonucu, kaya dı  yüzeyine do ru artan bozunma ve bu 
nedeniyle olu an ayrı ma dereceleri ve renk farklılıkları ekil 3.27.B’de 
görülmektedir. Kaya ortamında olu an ayrı ma dereceleri ve derinlikleri 
yönlere göre farklılık gösterebildiklerinden, yeraltının gerçe e en yakın, daha 
hızlı ve daha ekonomik olarak belirlenip tanımlanabilmesi için, incelenen 
alanda zemin etüt sondaj sayısını a ırı arttırmak yerine, ayrı ma dereceleri ve 
derinlikleri üç boyutlu olarak  “elektriksel özdirenç tomo rafisi yöntemi” ile 
belirlenebilmekte, zemin etüt sondajından elde edilen numunelerin arazi ve 
laboratuar verileri yardımıyla da belirlenen ayrı ma dereceleri mukayese 
(kıyaslama) edilebilmektedir. Geoteknik (geotechnical) uygulamalar açısından 
ayrı maya u ramı  kayaların, ayrı mamı  ve ayrı maya u ramı  kesimlerinin 
mühendislik özelliklerinin tespit edilmesi önemlidir. Ayrıca ayrı ma ürünleri ve 
ayrı ma nedeniyle gev emi  malzemenin erozyon sebebi ile kolay a ınıp 
ta ınması ile olu mu  yamaç molozu, birikinti konileri ve alüvyon yelpazeleri 
gibi jeolojik ortamlar;  oturma, göçme, yol evlerinde (yapay ev/slope) ve 
yamaçlarda (do al ev/hillside) stabilite sorunlarına yol açabilmektedir. 
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Tablo 3.6.A) Kayalardaki ayrı ma (bozunma) dereceleri ve tanımları. 

TANIM TANIMLAMA ÖLÇÜTÜ AYRI MA 
DERECES

Ayrı mamı -taze kaya Kayada, atmosferik ayrı maya ait hiçbir belirti yok. 1A 
Belirsiz ayrı mı Ana süreksizlik yüzeylerinde renk bozulması. 1B 

Hafifçe ayrı mı
Kayada ve süreksizlik yüzeylerinde atmosferik 
ayrı mayı i aret eden renk bozulmaları. 2 

Orta derecede ayrı mı

Kayanın yarısından azı, bir zemin olu turacak ekilde 
bozu mu  veya parçalanmı . Taze ve rengi bozulmu
kaya, ya bir arada devamlı ya da parçalı hâlde 
bulunmakta. 

3 

Çok ayrı mı

Kayanın yarısından fazlası, bir zemin olu turacak 
ekilde bozu mu  veya parçalanmı . Taze ve rengi 

bozulmu  kaya, ya bir arada devamlı ya da parçalı 
hâlde bulunmakta. Kütlenin esas yapısı büyük ölçüde 
sa lam durumda. 

4 

Tamamen ayrı mı
Tüm kaya, bir zemin olu turacak ekilde bozu mu
veya parçalanmı . Kütlenin esas yapısı kısmen 
tanınabilir durumda. 

5 

Rezidüel zemin          
(= kalıntı, artık, süreç 
sonunda arta kalan 

miktar)  

Kaya kütlesi, yapısı, dokusu tanınamaz durumda ve 
tüm kaya tamamen zemine dönü mü  durumda. 
Hacimde büyük ölçüde artı  gözlenmekte, ancak 
zemin ta ınmamı tır. 

6 

            
Tablo 3.6.B) Kayalardaki ayrı ma (bozunma) dereceleri ve tanımları (ISRM, 1978). 

TANIM TANIMLAMA ÖLÇÜTÜ 
AYRI MA 

DERECES

Ayrı mamı -taze kaya

Kayanın ayrı tı ına ili kin gözle ayırt edilebilir bir belirti 
olmamakla birlikte, ana süreksizlik yüzeylerinde 
önemsiz bir renk de i imi gözlenebilir. W1 

Az ayrı mı

Kaya malzemesinde ve süreksizlik yüzeylerinde çok az 
renk de i imi gözlenir. Ayrı ma nedeniyle tüm kayacın 
rengi de i mi  ve kaya taze hâlinden daha zayıf olabilir. W2 

Orta derecede 
ayrı mı

Kayanın rengi de i mi tir. Süreksizlikler açık olabilir. 
Ayrı ma kayanın içine nüfuz etmeye ba lamı tır. Kaya, 
fark edilir ölçüde zayıflamı tır. Kaya oranı %50-90 
arasında ve sürekli bir kütle veya *çekirdek ta ı 
hâlindedir. 

W3 

Çok ayrı mı

Kayada süreksizliklere yakın kesimlerde orijinal doku 
de i mi , ayrı ma kayanın iç kesimlerini daha fazla 
etkilemi tir. Kaya oranı % 50’den azdır. Ancak orijinal 
kaya kütlesinin yapısı hâlen korunmaktadır. 

W4 

Tamamen ayrı mı
(rezidüel zemin) 

Kayanın tümü toprak zemine dönü mü tür. Kaya 
kütlesinin yapısı ve dokusu tanınamaz hâlde 
kaybolmu tur. Seyrek olarak küçük ana kaya parçaları 
bulunabilmektedir. Hacim olarak büyük bir de i iklik 
olmakla birlikte zemin ta ınmamı tır. 

W5 

* Çekirdek ta ı (core stone): Ayrı ma ürünü içinde bulunan daha az ayrı mı  yuvarlak ve sa lam 
blok. 
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Tablo 3. 7.  Ayrı ma derecelerinin farklı sınıflandırılmaları (Oteo, 2002). 
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(W) 1A

2
1B

4
KAYA DI YÜZEY

3

ekil 3.27.B) Bazalt kayasında kimyasal (oksitlenme), biyolojik ve güne  radyasyonu, gibi 
etkenler ile olu mu  ayrı ma, dereceleri ve renk solmaları (discolouring). Tablo 3.7 ile de 
kar ıla tırılabilece i üzere; burada yeni yol güzergâhı yapım çalı maları sırasında açılmı
evden yeni koparılan  bir kaya parçasında kayanın iç kesiminin  taze, ayrı mamı  oldu u, 

kaya dı  yüzeyine do ru ayrı manın arttı ı görülmektedir. Bu kesimler; 1A: Taze kaya zonu, 
1B: Çok az ayrı mı  kaya zonu, 2: Az ayrı mı  kaya zonu, 3: Orta ayrı mı  kaya zonu, 4: 
Kayanın dı  yüzeyinde, yüksek oranda ayrı mı , oksitlenerek koyu kahverengi renge 
dönü mü , kolay ufalabilen, kayanın birincil yapısı ve dokusunun zor tanınabildi i birkaç mm 
kalınlı ındaki ince ayrı ma zonu görülmektedir. Yer: Manisa li, Gelenbe Kasabası, Sayalar 
Köyü, rüzgâr türbinleri sahası. Koordinatlar X (kuzey-güney): 4338427.00; Y (do u-batı): 
583128.90  (28.08.2012).  

3.6. Sedimentlerin Ta ınması ve Sedimenter Ortamlar 

Sedimenter ortamlar, kayaç parçalarının ayrı ma i lemi sonucu 
bulundukları ortamlardan akarsu, rüzgâr, buzul gibi ta ıyıcı unsurlar tarafından 
de i ik boyutlarda koparılıp, ta ınmalarının ardından birikebilecekleri uygun 
bölgeler olarak tanımlanabilir. Söz konusu ortamlar ana hatları ile karasal 
ortamlar, kıyı (geçi ) ortamları ve denizel ortamlar olmak üzere üç ana grupta 
toplanır ( ekil 3.28). Karasal çökelme ortamları (akarsu, göl, bataklık, buzul, çöl), 
deniz düzeyi üzerinde yer alan akarsu ve buzul vâdileri, ovalar ve göller gibi 
sedimentlerin istiflenebilecekleri, göreceli alçak alanlara verilen genel addır. 
Kıyı (geçi ) çökelme ortamları (kıyı, lagüner, delta), karasal ve denizel ortamlar 
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arasındaki geçi i sa layan, bunları birbirinden ayıran ve kabaca kıyı hattı 
boyunca yer alan sedimenter ortamlardır. Bu tür alanlarda kayaç parçalarının 
depolanabilece i iki temel ortamın birincisi akarsuların kıyıya kadar getirmi
oldukları sedimentleri yı dıkları delta ortamları, ikincisi ise kıyıya ula an 
sedimentlerin dalga etkisi altında istiflendikleri 'plâj ortamları'dır. 
Sedimentlerin depolanabilecekleri üçüncü ortam olan denizel çökelme ortamı 
(kıta sahanlı ı, kıta yamacı, derin deniz) deniz tabanı morfolojisindeki de i imlere 
ba lı olarak kıyı- elf, yamaç önü ve derin deniz havzaları olarak tanımlanan 
bölgelerden olu ur. Gölsel ve denizel ortamlarda kırıntılı malzeme 
depolanması dı ında kimyasal ve organik kökenli sediment depolanması da 
gerçekle ir.  

ekil 3.28. Sedimenter (çökel, tortul) ortamlar (McGeary vd., 2004). 

3.7. ÖRNEK, UYGULAMA ve YORUMLAR: 

3.7.1. Yavuz Sultan Selim Câmii Galerisi Örne i:

stanbul ve civarında ço u câmi duvar ve minarelerinde Bakırköy Kireçta ı veya 
Küfeki Ta ı olarak adlandırılan bo luklu ve bol kavkılı, kalkerler kullanılmı tır. Yavuz Sultan 
Selim Câmii’nde de kullanılan bu beyazımsı krem renkli kireçta ları, içerdikleri kil ile bo luk 
olu turan ve lifli yapı özelli i veren fosil kavkı ve kavkı kırıntıları nedeni ile kolay i lenebilir 
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do al bir kompozit malzeme özelli ini ta ımaktadır. Örn. “3.7.1.A”da 24.02.2006 tarihinde 
Yavuz Sultan Selim Câmii’nin galerisinden çekilmi  foto rafta, tu la ile örülmü  kemer 
tavanı, cemaatin namaz kıldı ı yerin yakla ık 60 cm altından itibaren ba lamaktadır. Galeri, 
namaz kılınan yerden açılan bir kapak ile kuzey yöne a a ı do ru bir ta  merdivenden 
inildikten sonra önce do uya sonra Kıble’ye do ru yataya yakın do rultuda uzanarak câmi 
güney dı  kenar duvarıyla son bulmaktadır. Mihrap’ın hemen altına rastlayan kesimde 
çekilen foto rafta galeri, arka tarafta ve temele kadar örülmü  câmi dı  duvarı ile son 
bulmaktadır. Câmi dı  duvarını olu turan ve ta  ocaklarından alınarak biçimlendirilmi  iri 
kesme ta lar, do al fosilli kireçta larından (Bakırköy Formasyonu Küfeki Ta ları), olu maktadır. 
Câmi’de harç olarak Horasan Harcı kullanılmı tır (3.7.1.B). 

3.7.1.A) *Yavuz Sultan Selim Câmii’nin altında yer alan galeri (24.02 2006). 

*[Yavuz Sultan Selim Câmii; Yavuz Sultan Selim Han’ın (I. Selim: 1470-1520)  emri ile o lu 
Kânunî Sultan Süleyman Han (I. Süleyman veya Muhte em Süleyman: 1495-1566) tarafından 
1522-1529 tarihleri arasında stanbul’un 7 tepesinden Haliç’e en yakın olan tepede, Fatih 
lçesi’nde, bulundu u semte adını verdi i Yavuz Selim’de Osmanlı ba  mimarı ve mühendisi 

Mimar Sinan’a (Koca Mimar Sinan A a: 1490-1588) in a ettirilmi tir]. 

3.7.1.B)  ekil 3.7.1.A’da yer alan Yavuz Sultan Selim Câmii altındaki galeride, yapımda 
kullanılmı  orijinal Horasan Harcı numuneleri (24.02.2006). 
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 3.7.2. Rüzgâr Türbinleri Sahasında Gözlenen Ayrı maya Örnek 
Uygulama:  

Kaya ortamları; ister ma matik, ister çökelik, isterse metamorfik kökenli 
olsun, bu ortamların zemin ortamlarından farkı; so uma çatlakları, 
tabakalanma ve yapraklanma gibi düzlemsel ya da ikincil geli mi  zayıflık 
zonları olarak tanımlanan süreksizlik (yer de i tirmemi  ya da belirgin bir yer 

de i tirmeye mâruz kalmamı  çatlak düzlemleri) takımlarını içermeleridir. Kayalar, 
süreksizliklerinde veya zemin yüzeyine yakın kesimlerinin tamamen ayrı ması 
sonucu zemine dönü mekte ve zemin yüzeyinde kalıntı toprakları 
olu turmaktadırlar. Dolayısı ile kaya ortamlarının maddesel ve dokusal 
özellikleri yanında, ayrı ma dereceleri ve içerdikleri süreksizliklerin özellikleri 
birlikte de erlendirilmelidir. Bu özellikler, ortamın ta ıma gücünü (bearing 
capacity), yamaçlarda ise stabiliteyi (stability) belirleyici unsurlardır. Bu 
unsurların, di er sanat yapılarında oldu u gibi rüzgâr türbinlerinde de farklı 
yörelerde, üzerine oturdukları benzer kaya ortamlarında fiziksel, kimyasal ya 
da biyolojik ayrı ma nedeniyle mühendislik parametreleri de geni  bir 
yelpazede de i kenlik göstermektedir (Karagüzel ve Kılıç 2000; Yıldırım, 
Akgüner vd., 2010). Bu de i kenlikler, verilerin sayısal ve do ru olarak 
belirlenmesini de gerekli kılmaktadır. Tüm bu veriler sırasıyla ve do ru 
uygulanıp, geoteknik etüt, ara tırma ve çözümlerle birlikte de erlendirildi inde, 
uygulamada en uygun çözümler ortaya çıkacak, in a edilecek yapılar daha 
güvenli olacaktır.  

A a ıdaki ekillerde ( ekil 3.7.2.A-J arası)  yer alan foto raflarda, farklı 
bölgelerde yapılan arazi çalı malarında (site investigation) kayalarda görülen 
ayrı ma türlerine örnekler verilmektedir (Yıldırım vd., 2010). Bu ekillerden 

ekil 3.7.2.A’da kızılımsı kahverengi siltli kilden olu an ve ço un ayrı mı  tabiî 
bir hamur malzemesi içinde gri renkli mermer ve serpantinit, ist lâv blokları 
yer aldı ı tektonik dokanaklı, ezik zonlu ve her türlü kayacın iç içe geçti i 
görülen ve çok kısa mesafelerde çok de i ken özellik gösteren arazi zemin 
yapısı, mühendislik problemlerinin en sık görüldü ü alanları olu turmaktadır. 
Di er ekillerde yer alan foto raflarda ise rüzgâr türbini çelik kulesini ta ıyacak 
olan türbin temeli oturma alanlarının sa lam kireçta ı ya da mermerlerden 
olu masına ra men bu tür birimlerin bazı kesimlerinde irili ufaklı, bazen de 
büyük ma ara boyutlarında karstik bo luk ve ayrı ma nedeniyle olu mu  kızıl 
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toprakları olu turması dolayısıyla bu tür yerlerde türbin temel alanı ya 
iyile tirilerek ya da büyük bo luklara rastlandı ında temel yeri de i tirilerek, 
ayrı manın olu madı ı kesimlere oturtulmu tur. 

3.7.2.A) Ofiyolitik karma ık kayaları. Manisa li, Kırka aç lçesi, Gelenbe Kasabası, Sayalar 
Köyü civarında yüzeylenen Üst Kretase ya lı ofiyolitik karma ıktan (=melanj) olu an kayaların 
görünümü. (Özaydın vd., 2007;    23.08.2007). 

3.7.2.B) Ayrık (ayrı mı , bozunmu ) volkanik kayalar. Manisa, Sayalar Köyü bölgesi rüzgâr 
türbini temeli oturma alanı. Volkanik kayaların (Neojen ya lı-bazaltik andezit) üst seviyeleri çok 
ayrı mı  kayalardan olu makta  (23.08. 2007). 

Mermer Blo u 

OF YOL T K KARMA IK 

Hamur (Kil) 

Serpantinit Blo u 
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3.7.2.C) Terra Rosa (=kırmızı toprak, Terra-Rossa=red soil). Balıkesir li, Susurluk lçesi, Kel 
Tepede yer alan Paleozoyik ya lı dolomitik mermerlerde (=dolomit-mermer) karstik bo luklara 
açılan ayrı mı  kırmızı, kızıl kahverengi kille mi  zon. Burada, çelik kuleyi ta ıyacak olan 
rüzgâr türbini temeli oturma alanı de i tirilerek, ayrı manın olu madı ı kesime oturtulmu tur 
(Özaydın vd., 2009;   18.04.2009). 

3.7.2.D) Rüzgâr türbini temeli. Susurluk lçesi Kel Tepede toprak ve ayrı mı  kesimlerin 
sıyrılıp, ayrı mamı  mermerler üzerine oturtulmu  ve çelik kulesi için hazır duruma getirilmi
16 m çapında bir rüzgâr türbini temeli (Yıldırım, 2012;   18.04.2009). 

Eski Türbin Yeri 

Karstik bo lu a açılan  ayrı mı  zon 
Mermer
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3.7.2.E) Susurluk, Kel Tepeyi olu turan mermerlerde olu mu  kimyasal ayrı ma. Yüzeyde ve 
çatlaklar boyunca dü eye yakın yönde geli mi  çatlaklar boyunca kil ve demirli maddeleri 
içeren mermerlerin ayrı masıyla karbonat içermeyen artık minerallerden olu mu  kırmızı, 
kızıl-kahverengi topraklar olarak adlandırılan Terra Rosa (Terra Rossa) ile ayrı ma 
yüzeylerinin alt kotlara do ru uzanan birle im yerlerinde görülen karstik bo luk (18.04.2009). 

3.7.2.F) Karstik bo luk. Susurluk, Kel Tepede dolomit-mermerlerde ev düzenleme 
çalı malarında kimyasal ayrı ma sonucu olu mu  kahverengi killerin altında ve devamında 
rastlanılan suların eritti i karstik bo luklardan biri ( stanbul Mühendislik, 2009;     
14.02.2009). 
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3.7.2.G) Mermerlerde karstik bo luklarda görülen ayrı ma ve karbonatla ma (14.02.2009). 

3.7.2.H) Çatlaklar boyunca geli mi  a ırı ayrı ma. Manisa li, Kırka aç lçesi, Kuyucak Mvk.  
kireçta larında 'Mesozoyik-Jura' temel kazısı yamaçlarında çatlaklar boyunca ayrı ma ile 
olu mu  kalıntılar 'Terra-Rosa' ve karstik yapılar (Özaydın ve Yıldırım, 2010;   10.02.2010). 
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3.7.2. ) Dolin. Manisa, Soma-Bozarmut Köyü, Dededa  Mevkiide; 'Jura' ya lı dolomitik 
kireçta ları  ortasında çatlaklar boyunca kimyasal ayrı ma ile çevreye do ru geni leyerek 
olu mu  ve yüzeyi kırmızı, kızıl renkli killer -Terra-Rossa- ile kaplı, karstik su kaynaklarını 
besleyen bir dolin (karstik çukur) ve üzerinde ya murlu mevsimlerde olu an geçici göl alanı  
(07.02.2009). 

3.7.2.J) Rüzgâr Türbinleri. Manisa, Dededa -Yumruçalı Mevkiide temelleri, ayrı mamı  ve 
karstik bo luk içermeyen sa lam kireçta ları üzerine oturtulan rüzgâr türbinleri (Özaydın vd., 
2009;  30.05.2009). 
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3. Bölümün Özeti 

Mineral toplulukları olarak tanımlanan kayaçlar, olu um artlarına ve 
kökenlerine göre ma matik, metamorfik ve sedimenter kayaçlar olmak üzere 
üç gruba ayrılırlar. Mantodan yüzeye do ru ilerleyerek kabuk içerisindeki 
de i ik derinliklerde veya yüzeye kadar ula arak so uyan ergiyikler, ma matik 
kayaçları olu turur. Bu ergiyikler so udukları derinliklere göre; derinlik, yarı 
derinlik ve volkanik kayaçlarını meydana getirirler. Ma matik kayaçların 
dokusu ve rengi gibi fiziksel özellikleri de, so udukları derinli e ve kimyasal 
bile imlerine göre de i ir. Yava  so uma ile derinlik kayaçları genel olarak iri, 
so uma hızının artı ına ba lı olarak yüzey kayaçları ince taneli; hızlı so uma 
ile obsidiyen gibi kayaçlar camsı doku özellikleri gösterirler. Volkanlardan, 
iddetli bir püskürme sonucu havaya fırlatılan çok ince taneli lâv parçacıkları 

ve toz+kil boyutundaki zerreciklerden olu an kırıntılı volkanik malzemeler, 
havada kızgın bir kül bulutu hâlinde iken so uma sonucu yo unla ıp çok geni
alanlara çökelip katıla arak tüf adı verilen volkanik malzemeyi olu tururlar. 
Lâvların volkandan çok yüksek sıcaklık ve basınç altında yüzeye ve havaya 
püskürtülmesi ve aynı anda hemen so umaları, suyun ve karbondioksitin 
çözünürlülü ü azalarak so uyan malzeme içinde kalıp kaçamayarak, bol 
bo luk olu turması ile de sünger ta ları olu urlar. Vâdi yamaçları boyunca, 
so uyarak sertle mi lâv katmanları, volkan bombası adı verilen so umu  iri 
lâv blokları ya da lâvların so umasıyla olu mu  de i ik yönde çatlaklı 
düzlemler içeren bazalt gibi apka görevi gören kaya parçalarının, yanlarında 
yer alan yumu ak tüf katmanlarının ya mur, rüzgâr gibi etkenlerle daha kolay 
a ınarak; altlarında a ınmadan korudukları yumu ak tüflerle birlikte 
olu turdukları kalıntı koni biçimli yapılar, peri bacaları olarak adlandırılırlar. 
Ma matik kayaçlar, ayrı mamı  ve sa lam kaya olmaları kaydıyla gerek 
binalar, gerekse barajlar için ço unlukla iyi bir temel zemini olu tururlar. 
Yüksek dayanımlı beton imalâtında granit ve özellikle bazalt gibi sert ma matik 
kökenli agregalar kullanılmaktadır. Ma matik kayaçların çatlaksız, som yapılı 
ve ayrı mamı  granit, siyenit, gabro gibi derinlik kayaları ile bazalt, diyabaz, 
riyolit, trakit gibi volkanik kökenli yüzey kayaları, yapılarda ta ıyıcı sütun olarak 
bina temellerinde, dı  duvar, dö eme, merdiven, mutfak tezgâhı 
kaplamalarında, ta  oymacılı ı ve çok sürtünmeye mâruz kalan 
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dalgakıranlarda, rıhtım duvarları, yollarda ve bordür ta ları olarak kullanılırlar. 
Ma matik kayaçların yüzey kayaçlarını olu turan volkanik kayaçlardan tüfler; 
in aat sektöründe hafif tu la yapımında; sünger ta ları (pomza ta ı) in aat 
sektöründe hafif beton blok üretiminde, ısı yalıtımında, a ındırıcı özelli inden 
dolayı abrazif sanayiinde, yüksek su depolama kapasitesi nedeniyle tarımda, 
su arıtma malzemesi olarak ve boya, kimya, cam, mobilya, elektronik 
sanayiilerinde, seramikte vb. kullanılmaktadır. 

Metamorfik kayaçlar, daha önce var olan kayaçların yeryüzeyi 
derinliklerinde yüksek sıcaklık ve basınç ko ulları altında, katı hâlde 
ba kala ım göstermi  hâlleridir. Farklı türden kayaçların, de i ik derecede 
metamorfizmaya u ramaları sonucu farklı tür metamorfik kayaçlar olu ur. 
Kayaçların, yer kabu u derinliklerinde ısı ve basınç artı ı sonucu, de i ik 
fiziksel ve kimyasal artlar altında u radıkları katı hâldeki mineralojik ve 
yapısal de i ikli e metamorfizma, metamorfizmaya u rayan kayaçlara da 
metamorfik kayaçlar denir. Metamorfik kayaçların ço unda görülen en belirgin 
özellik, metamorfizmanın derecesine ba lı olarak geli en yapraklanma 
olu turmalarıdır. Bu tür kayaçların ço u, birbirlerine paralel düzlemler 
boyunca, kolaylıkla yaprak-yaprak ayrılma ve bölünme gösterirler. Bu tür 
metamorfik kayalara sleyt, fillat, ist, gnays gibi kayalar örnek olarak 
gösterilebilir. Metamorfik kayaçlar; metamorfizma derecesi,  derinlik artları ve 
bile imlerine ba lı olarak som mermer, kuvarsit amfibolit gibi yapraklanma 
göstermeyen yönlenmesiz kayaçları da olu tururlar. Yönlenme gösteren fillat, 
ist, gibi yapraklanmaları belirgin kayalar, ne granüler malzeme, ne beton 

malzemesi ne de demiryollarında traverslerin altına balast malzemesi veya 
rıhtımlarda dalga kıran olarak kullanılabilirler. Kullanılamamalarının nedeni ise 
sık geli mi  yapraklanma düzlemlerinin her birinin zayıflık zonu olu turması ve 
metamorfizma sonucu yapraklanma düzlemleri arasında ilâve geli mi  ve 
i ebilen kil minerallerini içermeleridir. Bu tür kayaçların dayanımları 

yapraklanma düzlemleri boyunca hem dü üktür hem de bu düzlemler boyunca 
olu mu  ikincil kil minerallerinin su ile temasları hâlinde süreksizlik düzlemleri 
kolayca birbirlerinden ayrılıp da ılma özelli i gösterirler. Metamorfik 
kayaçlardan mermerin en geni  kullanım alanı, in aat sektörü, güzel sanatlar 
ve dekorasyondur. Sleyt, fillit gibi düzgün yapraklanma gösteren metamorfik 
kayalar ise yüzeylerde veya çatılarda kaplama ta ı olarak kullanılırlar. 
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Sedimenter kayaçlar; kayaçların a ınıp ba ka alanlarda (genellikle deniz 

diplerinde) birikmeleri sonucu olu an kırıntılı; ya ayan organizmaların 
kabuklarından  olu an organik; suyun buharla ması ile ortamdaki kimyasal 
bile iklerin yo un olarak artması sonucu bu bile iklerin söz konusu ortamda 
çökelmesi ile olu an kimyasal kökenli kayaçlar olarak üç ana grupta 
toplanırlar. Kırıntılı tür sedimenter kayaçların tanımlanmasındaki en dikkate 
alınan kriter, kayacı olu turan kırıntıların tane boyudur. Bu kayaçlar tane 
boyuna göre çimentolanıp ta la mı  ise çakılta ı, kumta ı, siltta ı, kilta ı; 
çimentolanmamı  veya ayrı mı  ise çakıl, kum, silt ve kil olarak tanımlanırlar. 
Kırıntılı sedimenter kayaçların tanımlanmasındaki bir di er önemli unsur 
tanelerin yuvarlaklı ı, küreselli i ve uniform veya iyi derecelenmi  olması gibi 
fiziksel özellikleridir. Geoteknik mühendisli indeki terminolojiye göre; hemen 
hemen her çap aralı ındaki tanelerin bir arada yer alması ile olu an zeminler  
iyi derecelenmi ,  aynı çap aralı ındaki tanelerin (=dânelerin) bir arada yer 
alması ile olu an zeminler uniform, a ırlıklı olarak belirli çap aralıklarındaki 
tanelerden olu an ve bazı çap aralıklarındaki tanelerin hiç bulunmadı ı veya 
çok az bulundu u zeminler kötü derecelenmi  zeminler olarak adlandırılır.  
Sedimenter kayaçlardan kalkerler yani kireçta ları, çimentonun ham maddesi 
olup sönmü  kireç eldesinde, in aatlarda da temel ve kaplama ta ı olarak, kil 
içermeyenleri ise dayanımlı olmaları nedeniyle agrega malzemesi ve yol 
yapımında mıcır olarak kullanılırlar. Di er do al sedimenter kökenli 
kayaçlardan olan kumta larından (örn. grovak ve kuvarsit kayalarından), kum-çakıl 
ve ta  eldesinde; kuvars mineralleri yataklarından silis kumu döküm kumu ve 
cam kumu eldesinde, kil yataklarından ise bentonit, seramik kili, tu la kili, 
çimento kili eldesinde ve enerji kayna ı eldesinde de kömürler 
kullanılmaktadır. Gerek sedimenter kayaçların, gerekse ma matik ve 
metamorfik kayaçların olu umlarından sonra yüzey ve yüzeye yakın 
derinliklerde atmosfer, güne  ı ınları, su etkisi ve canlılar aracılı ı ile 
parçalanma, çözülme ve çürüme eklinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
süreçlerle kayaların bulundukları yerlerde parçalanarak u radıkları 
de i imlere, ayrı ma denir. Kayalar üzerindeki ayrı ma (bozunma) i lemi; 
fiziksel ayrı ma, kimyasal ayrı ma ve biyolojik ayrı ma olmak üzere üç ekilde 
gerçekle mektedir. Kayalar üzerinde suyun mekanik etkisi ile donma-çözülme, 
basınç, ıslanma kuruma veya anî sıcaklık de i imi, ya mur, rüzgâr ve 
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tektonizma gibi olaylar sonucu, kayaların herhangi bir kimyasal reaksiyona 
u ramadan ufalanarak küçük parçacıklara ayrılmasına fiziksel ayrı ma denir.  

Kimyasal ayrı ma (bozunma), kayaları olu turan minerallerin kimyasal 
olaylar sonucunda bozunarak ikincil minerallere dönü üp, iç yapılarındaki 
de i ime neden olan süreçler toplulu udur. Buna kimyasal alterasyon da 
denilmektedir. Kimyasal ayrı mada; fiziksel ayrı manın tersine, ayrı an 
malzemelerin bile imi de i mektedir. Ba ta oksijen olmak üzere atmosferdeki 
gazlar, su ve asitler kimyasal ayrı maya neden olan en önemli etkenlerdir. 
Oksidasyon, redüksiyon, hidratasyon, karbonatla ma, çözünme (erime), 
hidroliz, çözelti olu umu, katyon de i imi, kimyasal ayrı ma süreçleridir. 
çlerinde kil ve kuvars mineralleri içeren kireçta larının kimyasal ayrı maya 
u rayıp erimesi ile arta kalan karbonat kırıntıları içermeyen kil,  kuvars ve di er 
erimeyen minerallerin tortular hâlinde yüzeyde, çatlaklar içinde, erime 
bo luklarında ve süreksizlikler içinde birikmesiyle artık kırmızı topraklar (terra 

rosa, terra-rossa) olu ur. Kimyasal ayrı manın hızı; iklim bölgelerine ve kayacın 
cinsine göre de i mektedir. Ilıman ve ya ı lı bölgelerde ayrı ma hızlı; kuru, 
sıcak ve çok so uk iklim bölgelerinde ise daha yava  olu ur. Sıcaklı ın 
yüksek, ya ı ın bol ve buharla ma hızının dü ük oldu u tropik iklime sahip 
bölgelerde kimyasal ayrı ma daha hızlı geli mektedir. Ancak ister sıcak isterse 
so uk iklim bölgeleri olsun, kurak ortamlarda kimyasal ayrı ma en az 
düzeydedir. Tropik bölgelerde ayrı manın etkisi onlarca metre derinli e 
ula ırken, kurak bölgelerde ve kutuplarda görülen kimyasal ayrı ma zemin 
yüzeyinden, ancak birkaç cm ya da birkaç m derinli e kadar ula ır. Kimyasal 
ayrı ma; sürekli olarak donmu  hâlde bulunan yörelerde geli mez.  

Biyolojik ayrı ma; kayalar üzerinde organizmalar tarafından olu turulan 
ayrı ma i lemidir. Bu i lem sonucu diyajenez (=ta la ma) geçirmi  olan 
sedimenter kayalar ile ma matik ve metamorfik kökenli sa lam kayaların 
fiziksel ve kimyasal ayrı manın da etkisiyle, zemin yüzeyinde ayrı ma ürünü 
toprak olu umu meydana gelir. Ayrı ma i lemi sonucu kayalar dereceli olarak 
zemine dönü ür ve en üstte kimyasal ve biyolojik ayrı manın etken oldu u 
kesimlerde toprakları meydana getirirler. Yerinde ayrı mı  zeminler, günümüz 
döneminde zamanla akarsu, nehir, rüzgâr gibi ta ıyıcı unsurlar yardımıyla 
erozyona u rayıp sürüklenerek, farklı alanlara ta ınmı  iseler bu tür zeminler 
ta ınmı  zeminler olarak adlandırılırlar.  
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4. BÖLÜM:  TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELL KLER , STRAT GRAF , 
FAYLAR,  

TOPO RAF K-JEOLOJ K HAR TA ve KES TLER 

4.1. Giri   

Bu bölümde, sedimenter kayaçların olu umları sırasında kazanmı
oldukları tabakalı yapıların özellikleri, kıvrımlar, çatlaklar, faylar ve çe itleri 
birlikte ele alınacak ve kayaçlardaki tabakalanmaya ait tüm özelliklerin yanında 
zemin kesitlerinde, mühendislik çalı malarında dikkate alınması gerekli 
stratigrafi kavramı ve bölümleri tanımlanıp, anlam ve önemi örnek ekillerle 
açıklanacaktır. Bu bölümün son konusunu ise in aat ve harita mühendisli i 
çalı ma ve uygulamalarında sıkça kar ıla ılan kavramlar yanında, topo rafik-
jeolojik haritalardan kesit (cross-section) alınması olu turmaktadır. Bölümün 
sonunda da “jeoloji haritası ve kesiti”, “jeolojik kesitte stratigrafik dizilimin 
de erlendirilmesi” ile “ stanbul’un jeolojisi, güncellenmi  jeoloji haritası, 
stratigrafisi ve Tersiyer çökellerinin tipik geoteknik parametreleri” adı altında, 
derin zemin etüt sondajı ve de erlendirilmesini de içeren mühendislere örnek 
te kil edecek uygulamalı çalı malar; “Örnek, Uygulama ve Yorumlar” kısmında 
yer almaktadır. 

4.2. Tabakalanma   

Sedimenter kayaçların, olu umları sırasında sahip oldukları en önemli 
süreksizlik türünü tabakalanma arası yüzeyler olu turur. Herhangi bir çökelme 
havzasında çökel kayaçların, tanelerin tabiî artlar altında, tane büyüklü ü, 
renk ve sertlik bakımından birbirinden farklı yataklar hâlinde depolanma 
havzası yüzeyine paralel olarak üstü üste istiflenmesine tabakalanma 
(stratifikasyon) denir. Tabakalanma, çökelme ortamı yüzeyine paralel bir ekilde 
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çökelmenin geçici duraklamasıyla ve kayaçları bölen düzlemlerle olu mu  bir 
yapı gösterirler. ki kom u tabaka arasındaki sınır düzlemine tabakalanma 
düzlemi (stratifikasyon düzlemi) adı verilir ve kayma olu turmamı  bu düzlemler 
süreksizlik olarak nitelendirilir ( ekil 4.1). Çökelme havzasında, alt ve üstteki 
litolojik olu uklardan özel karakterleriyle ve süreksizlik düzlemleri ile ayrılmı
olan çökel birikimlerine tabaka (layer, bed, stratum; ekil 4.2, 4.3.A) adı verilir. 
Di er bir ifâde ile tabaka; sabit hidrodinamik ko ullar altında çökelmi , kendine 
has özellikleri olan ve genellikle 1 cm’den daha kalın, en küçük litostratigrafi 
birimidir. Tabakalanma, sedimenter kayaçlarda sedimentasyonun geçici olarak 
duraklamasından meydana gelmektedir.  

Tabaka kalınlı ı, gelen malzemenin miktarına, çökelme ortamı artlarına 
ve iklime göre de i mektedir. Tabakaların kalınlıkları birkaç metre ilâ birkaç 
cm arasında de i ir ve genel olarak ortalama 1 cm’den daha ince olan
tabakalara lamina (lamina) denir ( ekil 4.3.B; Tablo 4.1). Laminalanma 
(lamination; laminated structure) genellikle ince taneli (silt ve kil boyutu; fine-
grained) eyl türü çökelik kayalarda daha çok görülür. Ma matik kayaçlarda 
ise yüzey kayaçlarının olu turdu u lâv akıntılarında, lâvların birbirleri üzerine 
akması ile meydana gelen tabakaya benzer akma yapıları geli ebilir.  

ekil 4.1. Depolanma ortamlarında sedimentlere ait yatay tabaka çökelimleri 
(Press vd., 2004). 
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ekil 4.2. Sedimenter kayaçların ayrı ıp, ta ınarak uzun bir jeolojik süreçte 
tabakala malarına kadar geçen a amalar (Press vd., 2004). 

ekil 4.3.A) Sedimenter kayaçlarda görülen yatay tabakalanmalar ve bir nehirin olu turdu u 
a ınma (erozyon) (Utah-Amerika; Boggs, 2001).  
Günümüzden 3.000 yılı a kın süre öncesinden beri Kızılderili’lerin (Amerika yerlileri) ya adı ı 
Amerika’da, ABD’nin batı uzantısında Arizona Eyaleti içinde 40 milyon sene önce Kolorado 
Irma ı olu maya ba lamı tır. Nehir, 5 milyon sene önce yata ını hızla a ındırmaya 
ba lamı , son birkaç milyon sene içinde ise daha da hızlı a ındırarak bugünkü morfolojik 
yapıyı olu turmu tur. Bu a ındırma Kolorada Irma ı, yata ında 1.800 m derinli e kadar 
ula an kilometrelerce geni likte ve 450 km uzunlu unda bir kanyon meydana getirmi tir 
(Büyük Kanyon, Grand Canyon). Foto rafta “1 Milyar sene”yi a kın bir süre önce metamorfik 
kayalar ve granitler üzerine denizel ortamda çökelmeye  ba layan ve ∼525 milyon sene önce 
(Paleozoyik dönemi ba langıcı) ise yeni bir transgresyonla (açısal diskordans) ve Paleozoyik 
dönemi boyunca denizel çökelimini tektonizmadan korunmu  olarak kesiksiz devam ettirmi
kumta ı eyl-kireçta ı ardalanmalı sedimenter kayaçların, erozyon sonucu olu mu
yamaçlarında, yatay tabakalı ya lı çökeller görülmekte. 
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ekil 4.3.B) Laminalı stratifikasyon. stanbul Ayaza ada, sedimenter grovak-siltta ı 
kayalarından (Devoniyen)  alınan ta  örne i. Örnek ta  numunesinde, tabaka kalınlıkları 1 
cm’den daha az siltta ı-kuvarsit ardalanmalı 'lamina'lar  görülmekte (05.12.2012). 

Tablo 4.1. Tabaka kalınlıklarına göre de i ik sınıflandırmalar (Tarhan, 2002). 

KAYAÇ 
TANIMI 

Tabaka Kalınlı ı (cm)
Deere (1963) Londra Müh. Jeo. Gr. 

Çok kalın tabakalı > 300 > 200 
Kalın tabakalı 300-100 200-60 
Orta tabakalı 100-30 60-20 
nce tabakalı 30-5 20-2 

Çok ince tabakalı < 5 6-2 
Laminalı (tortul) - 2-0.6 
nce laminalı (tortul) - < 0.6 

Sedimenter kayalarda, tektonik olmayan yani kayacın olu ması 
sırasında meydana gelen sedimenter primer yapılar da vardır. Sedimenter 
primer yapılar: a) Tabaka içi, b) Tabaka üstü yapılar ve c) Tabaka altı yapılar 
olmak üzere gruplandırılırlar. 

a) Tabaka içi yapılar: Sedimenter kayaçlarda; boylanmı , derecelenmi
ve çapraz tabakalanmalar tabaka içi yapılardandır. 
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Sedimenter kayaçların en önemli özelli i tabakalanmadır. Depolanma 
ortamlarının ko ullarına ve depolanacak olan malzemenin türüne göre 
tabakalar farklılıklar gösterir. Tabakalar birbirlerinden bile im, doku, renk ve 
sertlik farkları ile ayrılırlar. Tabaka içi yapıları olarak tabakalanmalar; 
kalınlıklarına göre çok kalın, kalın, orta, ince, çok ince ve lamina olarak 
gruplandırılır. Di er tabaka içi yapılar ise boylanma ve çapraz tabakalanmadır 
( ekil 4.4). Bunlardan boylanmı  tabakalanma; türbiditik akıntılar ile deniz 
içinde yamacın derinlerine akıp biriken sedimentlerin, bu birikme i lemleri 
sırasında geli ir. Bu istiflenme sırasında, daha iri ve a ır olan kaba taneler, 
yamaç a a ıya do ru daha büyük bir hızla akaca ından tabana daha çabuk 
ula ırlar ve istifin altında yer alırlar. Daha hafif olan ince taneler ise su 
içerisinde süzülerek tabana ula acakları ve iri tanelerden daha sonra 
çökeleceklerinden dolayı, istifin üzerinde yer alacaklardır. Bunun sonucunda, 
tabaka içerisinde taneler, hacim ve tane büyüklüklerine göre altta iri taneliden 
üste daha ince taneliye do ru bir düzen içinde sıralanı  göstereceklerdir. 
Tabaka içerisinde tanelerin, a a ıdan yukarıya do ru, kaba malzemeden 
inceye do ru istiflenme göstermesine boylanmı  tabakalanma (graded 
bedding) denir ( ekil 4.4.A). Tabaka içi yapılardan olan derecelenme ise bir 
sedimentasyon havzasında akıntılarla gelen tanelerin a ırlıklarına göre ve 
akıntı yönünde olmak üzere sıralanı larına “jeolojik anlamda” derecelenme 
denir (örn. akarsu kayna ında daha iri, kaynaktan uzakla tıkça daha ince malzemelerin 

sürüklenip birikmesi). 

ekil 4.4.A) Tabaka içi yapılara örnek: Soldaki ekilde dereceli tabakalanma; sa daki ekilde 
çapraz tabakalanma görülmekte.  
[Sa daki ekilde kumta larında görülen çapraz tabakalanma, (tabular/düzlemsel/çizgisel, tabular cross 
bedding); e im yönlerinin yer yer zıtla ması dolayısıyla sı  sularda olu mayıp, farklı yönlerde esen 
rüzgârlarla karalarda çökelerek olu mu  ve sonradan ta la mı  olmalıdır]. 
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Sedimenter kayaçlarda tabaka içi yapılardan bir di eri ise akarsu, ve 
delta ortamları gibi çalkantılı sı  ortamlarda, sedimentlerin birbirinin üzerine, 
akı  yönüne uygun, ancak düzensiz olarak çökelmeleri ile geli en çapraz 
tabakalanmadır. Çapraz tabakalanma, çökel istifin e imine göre tabakaların bir 
veya birden çok açıda düzenlenme tarzı olup esas tabakalanma düzlemleri 
arasındaki e ik, ço u merceksel tabakalardan olu ur. Di er bir ifâdeyle; 
tanelerin tabaka içindeki sıralanı ları tabakanın alt ve üst yüzeylerine paralel 
olmayıp, bu yüzeylerle açılar yapacak ekilde ise böyle bir tabakalanmaya 
çapraz tabakalanma (cross-bedding) denir. Çapraz tabakalanma paralel 
tabakalar arasında çapraz olarak (örn. çizgisel/düzlemsel, tabular), mercek, kama 
veya tekne ekillerinde olu an tipleri vardır. Çapraz tabakalanma, nehir ve sı
deniz (continental shelf) diplerinde özellikle yamaçlardaki hareket ve akıntılarla 
bilhassa kumlu sedimentlerde ya da rüzgârın aynı yönde ya da farklı yönde 
esmesi sonucu çöl kumullarında meydana gelirler. Çöl gibi rüzgârların egemen 
oldu u kara ortamlarında olu an çapraz tabakalanma ise sulardaki akı
yönünden farklı olarak rüzgârların de i ik yönlerde esmesiyle e im yönleri 
farklı açılarda ve zıt yönlerde olmaktadır ( ekil 4.4.A ve ekil 4.4.B). Durgun 
sularda ve killerde çapraz tabakalanmaya hemen hemen hiç rastlanılmaz.  

ekil 4.4.B) Çapraz tabakalanma. Üstteki iki ekilde (A ve B) farklı yönlerde esen rüzgârlarla 
olu an çapraz tabakalanma, alttaki iki ekilde (C ve D) ise nehir ve sı  deniz diplerinde suyun 
akım yönüne göre geli en çapraz tabakalanma görülmekte. “D” ile belirtilen sa  alttaki 
ekilde aynı anda su akıntılarıyla sı  su tabanlarında iki düzlemde çapraz tabakalanmanın  

aynı anda birlikte de geli ebilece ini göstermektedir. 
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b) Tabaka üstü yapılar: Bu tip yapılar henüz çimentolanmamı
(sertle memi ) tabakaların üst yüzeylerinde olu urlar. Tabaka üstü yapılar; 
ripılmarklar (*ripple-mark), kuruma çatlakları, akarsu sürükleme izleri, deniz 
dalgalarının henüz ta la mamı  temel üzerinden sahile do ru giderken bu 
temeli yıkayarak geride bıraktıkları birtakım çizgi veya tümseklerden olu an 
çalkantı izleri (swash mark), çamur kuruma çatlakları, oyuklar, çukurluklar, 
yivler, ya mur, dolu, tuz kristali, canlı izleri ve çe itli kalıplardır. Bu yapıların 
tamamı tabakaların üst yüzeyinde meydana geldiklerinden, tabakaların üst 
yüzeylerinin tanınmasını sa larlar. Günümüzde, yeryüzündeki sedimenter 
kayaçların atmosferle ili kili oldu u yüzeyleri boyunca geli en süreçlere ait 
izler de tabaka üstü yapılardandır ( ekil 4.5). 
*[Ripılmark, (ripple, ripple-mark): Ripılmarklar, sedimenter çökellerde, sı  sularda akıntı 
ve çalkantı (dalga) etkisiyle su tabanında kumlu siltli zeminlerde görülen ve henüz 
çimentolanmamı  tabakanın üstünde olu an, dalga formlu, kırı ık görünümlü e ri ve 
birbirlerine paralel geli mi  tümseklerdir].  

ekil 4.5. Tabaka üstü yapıları. (A) Ripılmark (Ripple-mark; Press vd., 2003’den 
de i tirilerek), (B) Kuruma çatlakları. Kuruma çatlakları olan tabakalarda çatlakların sivri 
uçları daima tabakanın alt yüzeyine do ru yönelmi  bulunurlar (McGeary vd., 2004). 

c) Tabaka altı yapılar: Türbiditik akıntı ve sürüklenmeden do an izler, 
genellikle kumlu tabakaların a ırlıkları nedeniyle alt yüzeylerinde yer alan 
henüz yumu ak olan killi zemin tabakasının üst yüzeyinde tabaka altı yapıları 
olarak bilinen ekilleri olu tururlar. Sedimentler henüz hamur hâlinde, 
çimentolanmamı  ve killi bir tabaka üzerine çökelmeye devam ederlerken, 
yerçekimine ba lı olarak a ırlıkları nedeniyle alt tabaka yüzeyinde çukurluklar 



137

olu tururlar. Olu turdukları yumrulu girintili çıkıntılı ekillere çöküntü cepleri, 
alt tabakanın üst yüzeyini olu turan bu çöküntülerde biriktirdikleri yumru biçimli  
malzemeye de yük kalıbı (load cast) denir. Yumruların (yük kalıbı) yuvarlak 
tarafları kumlu tabakanın daima alt yüzeyini; altında yer alan kil tabakasında 
görülen oyuklar ve çukurluklar ise bu killi tabakanın üst yüzeyini temsil ederler.  

Sedimenter kayaçların ma matik ve metamorfik kayaçlardan ayırt 
edilebilir ve tanınmalarında ayırt edici en belirgin özelliklerinin ba ında 
tabakalanmalı (bedded) yapıları gelmektedir. Tabakalar, çökeldikleri ortamda 
(genellikle deniz dibi) üst üste benzer ya da farklı litolojik özellikleri içeren 
katmanlar hâlinde çökelirler. Bu çökelimde; az çok birbirine benzeyen ve üst 
üste gelen tabaka toplulu una üye (member), üst üste gelmi  birbirine 
benzeyen üyelerin toplanmasından meydana gelmi  litoloji birli ine 
formasyon (formation), iki veya daha fazla ve üst üste bulunan formasyonlara 
grup (group) ismi verilir ve bunların hepsi kaya stratigrafi birimleri adı 
altında tanımlanır.  

Bulundukları ortamın ko ullarına ba lı olarak aynı boyuttaki kırıntılardan 
ya da birbirleriyle ardalanan e  boyuttaki aynı cins tanelerden olu an killi ve 
kireçli tabakalanmalara homojen tabakalanma denir. Burada, her bir tabaka 
kendi içinde homojen özellik gösterir. Buna kar ın kumlu çökellerde, tanelerin 
büyüklükleri tabaka içinde her tarafta aynı olmadı ı gibi tanelerin sıralanı ları 
da muntazam de ildir. Bu çe it tabakalanma heterojen tabakalanma olarak 
adlandırılır.  

Sedimentlerin çökelme ortamında, jeolojik dönemler içerisinde herhangi 
bir de i imin olmadı ı durumlarda (örn. denizel ortamın ve çökelimin devam etmesi), 
söz konusu çökelme sürekli devam eder ve bir zaman bo lu u veya 
tabakalanmada bir kesinti gözlenmez. Bu tür olu an istife uyumlu seri veya
konkordan (concordance) seri adı verilir. ki tabaka grubunu birbirinden 
ayıran a ınma veya çökelmede kesikli e u ramı  istife ise uyumsuz ya da 
diskordan seri, uyumsuzlu a diskordans (discordance), çökelleri iki kısma 
ayıran kesikli e u ramı  yüzeye diskordans hattı adı verilir. Tabaka 
sınırlarında izlenen bu tür farklılıklar, genelde jeolojik dönemler içerisinde 
tektonik veya iklimsel artlardaki de i imlerin, çökelme ortamları üzerinde 
olu turdu u etkilerden kaynaklanır.  
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Denizlerin herhangi bir tesir altında yükselerek karalar üzerine ilerleyip 
örtmesine transgresyon (transgression) denir. Kara parçası üzerine ilerleyen 
denize transgresif deniz, bu denizin çökeltti i tabakaya da transgresif 
tabaka adı verilir. Denizin ilerlemesi esnasında olu an tabaka serisi, en altta iri 
taneli tabakalar ile ba lar ve yukarı do ru tane boyutu dereceli olarak küçülür. 
Bu kesimde önceden depolanmı  malzemeler, daha genç kırıntılı 
malzemelerle yani sedimentlerle örtülmektedir. Transgresif deniz, daha evvel 
karalarda mevcut olan her türlü malzemeyi toplayıp a ınmı  eski kara düzlemi 
(=diskordans düzlemi/hattı) üzerinde onları yeniden istifler. Transgresyon 
konglomerası, taban konglomerası veya taban çakılta ı adları verilen ve daha 
eski çökeller üzerine örten bu ilk çökeltiler içinde, genellikle karalarda ya ayan 
organizma kalıntıları ve bölgede mevcut olan eski kayaçların çakılları bulunur. 
Transgresyon olayı devam ettikçe deniz derinle ece inden, taban 
konglomerası üzerine çökelen tabakalar da derinlik artı ına ba lı olarak ince 
taneli olurlar. Böyle bir olu u a transgresif seri adı verilir ( ekil 4.6). 

ekil 4.6. Transgresyon (A) ve Regresyon (B). 
A’da: Zaman Transgresif Kayaç Düzlemi (Z.T.K.D.) denize, 

B’de: Zaman Regresif Kayaç Düzlemi (Z.R.K.D.) karaya do ru e imlidir. 
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Regresyon (regression), denizin herhangi bir tesir altında kalarak 
karalar üzerinden çekilmesidir. Gerileyen denize regresif deniz ve çekilen bu 
denizin çökeltti i tabakaya da regresif tabaka adı verilir. Denizin çekilmesi 
(gerilemesi) esnasında olu an tabaka serisi, en altta ince taneli tabakalarla 
ba lar ve yukarı do ru tane boyutları büyüyerek devam eder. Burada sı
deniz, göl veya karasal depolanmalar bahis konusu olur. Regresyon devam 
ettikçe deniz sı la aca ından çökelen olu uklar da doku bakımından bazı 
özellikler gösterir ki, böyle bir formasyona da regresif seri adı verilir. Yani, 
regresif seride transgresif serinin tersine, kil, silt gibi ince taneli kırıntılardan 
olu an tabakalar altta, üste do ru kumlu tabakalar, en üst seviyesinde ise 
çakıllardan olu an bir dizilim vardır ( ekil 4.6).  

Diskordans düzlemi olu umu ekil 4.7’de de gösterildi i gibi daha önce 
denizel depolanma alanı olan bir bölge, farklı jeolojik zamanlar içerisinde 
karadaki yükselmeden veya deniz düzeyindeki çekilmeden dolayı kara hâline 
gelerek bir a ınma alanı olu turabilir. Bu durumda daha önce bu alana 
depolanan sedimentler, bu kez akarsular tarafından a ındırılarak ba ka 
depolanma alanlarına ta ınacaklardır ( ekil 4.7.A, A ama: 1,2,3). 
Tektonizmadan korunmu ,  daha önce çökelmi  ve yatay tabaka konumlarını 
koruyan a ınan bölge tekrar alçalıp deniz istila etti inde, üzerlerini yeni 
çökeller yine yatay olarak örtecektir. Yani, eski ile yeni çökeller arasında geçen 
sürede zamansal olarak bir bo luk olu acak, ancak çökeller birbirlerine paralel 
dizilimli ve altta yer alan çökellere ait a ınan düzlem ise erozyonal a ınma 
nedeniyle dalgalı ve pürüzlü olacaktır. Bu düzleme açısız diskordans hattı
denmektedir. ( ekil 4.7.A - A ama 4).  

Daha önce karada bir a ınım alanı olarak geli en bölge, yine jeolojik 
dönemler içerisinde tektonizma etkisi ile sıkı ıp kıvrımlanıp yükselerek da
ku aklarını olu turacaktır. Sıkı ma ile tabakalar ilk yatay konumlarını 
kaybederek kıvrımlı yapılar geli ecektir. Bunu takip eden hızlı bir erozyon 
sonucu yüzeyi pürüzlü, ancak oldukça düzle mi , iç yapısı kıvrımlı kalmı , 
yataydan farklı açılı tabakalı istifler üzerine, denizin yükselerek istila etmesiyle 
yeni bir denizel depolanma alanı olu acak, yeni çökellerin orijinal ilk konumları 
yatay ya da yataya yakın  durumda olacak ve tabakalar hâlinde çökelmeye 
ba layacaktır. Kıvrımlı tabakalar ile yeni çökelen yatay tabakalar arasındaki 
sınır, açısal bir uyumsuzluk yüzeyi olu turacaktır. Bu yüzeye açılı uyumsuzluk 
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yüzeyi ya da açılı diskordans hattı denir. ( ekil 4.7, 4.8). Uyumsuzluk 
yüzeyleri, istifin çökeldi i ortam ve buna ba lı olarak sediment karakterindeki 
de i im ile kendini gösterebilece i gibi jeolojik dönemler boyunca, yerkürenin 
dinami ine ba lı olarak geli en deformasyonlar nedeniyle tabakalarda olu an 
kıvrımlar sonucu, tabaka açılarında izlenen uyumsuzluklar olarak 
görülmektedir. 

ekil 4.7. (A) Açısız uyumsuzluk ve (B) Açılı uyumsuzluk (açılı diskordans) yüzeylerinin 
olu um a amaları (Press vd., 2004).  
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ekil 4.8. Açılı uyumsuzluk ( açılı/açısal diskordans) yüzeyi ve do adan bir örnek. 

4.2.1. Tabakalı kayaçlarda deformasyon izleri, tabaka do rultu ve e imi 

Sedimenter kayaçlar depolanmaları sırasında kazanmı  oldukları ilksel 
tabaka ekillerini, jeolojik dönemler boyunca geli en tektonik etkenlere kar ı 
nadiren koruyabilirler ve bu kayaçların olu turdukları tabakalar genelde yatay 
konumlu ilksel durumlarını kaybederek tabakalar e ilmi , kıvrılmı , kırılmı
olarak kar ımıza çıkarlar.  Kayaçların olu turdukları bu tür geometrik yapılar, 
yapısal jeolojinin konuları içinde incelenir. Büyük alanlarda bölgesel ölçekte 
litosferin yapısını ve bu yapıyı do uran evrimi inceleyen jeoloji bran ı ise 
tektonik (tectonic) olarak adlandırılır. Tektonik deformasyon, yapı ve ekil 
de i ikli i anlamına gelir ve tabakaların yatay durumdan farklı bir yapı 
kazanmaları olayıdır. Yerküredeki büyük ölçekte kayaçlar üzerinde de i ik 
yönlü basınç ve gerilmelerin neden oldu u tektonik deformasyonlar sonucu 
tabakalar ilksel yatay konumlarını kaybederek yatayla 90° den dü ük (e ik 

tabaka), 90° (dü ey tabaka), 90° den büyük (devrik tabaka) ve 180° lik (yatık veya ters 

tabaka) açı yapacak konuma gelebilirler ( ekil 4.9. A,B,C,D,E). Devrik ve ters 
tabakaların belirlenmesi için, önce tabakaların üst ve alt yüzeylerinin 
belirlenerek, bunların ve dolayısıyla istifin terslenmi  olup olmadı ının 
kanıtlanması gerekir.  

ekil 4.9. Tabakaların yatay düzlemle yaptıkları açılara göre adlandırılmaları. 
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Do rultu (strike): E imli bir tabaka düzleminin, yatay düzlemle yaptı ı 
ara kesit çizgisine do rultu denir. Yatay düzlemi su yüzeyi kabul edersek, 
e imli tabaka düzleminin durgun suya (hayalî olarak) daldırıldı ında, suyun 
tabaka yüzeyi üzerinde bıraktı ı ıslaklık çizgisi tabakanın do rultusudur. 

Do rultu açısı: Do rultu çizgisinin kuzey ile yaptı ı dar açıya denir. 
Do rultu açısı 0° ilâ 90° arasında bir de er alır.  

E im (dip): Bir düzlemin yatay düzleme do ru bakması hâline o 
düzlemin e imli olması hâli denir. Bu durumda tabaka düzlemi ile yatay 
düzlem arasında kesin bir açı vardır, yani tabaka düzlemi ile yatay düzlem 
birbirlerini keserler. Aksi takdirde tabaka yatay düzleme paralel olmu  olur ki, 
bu tür tabakalara yatay tabakalar adı verilir. E imli tabakanın baktı ı co rafik 
yöne e im yönü denir. E im yönü, do rultu yönüne daima diktir. E imli bir 
tabaka düzleminin do rultusuna dik dü ey bir düzlem içinde yatay düzlemle 
yaptı ı dar açıya da e im açısı denir. E im açısının de eri 0° ilâ 90° arasında 
de i ir. Bu tabakanın gerçek e im açısıdır ve bir tabakanın sadece bir tane 
gerçek e im açısı de eri vardır. Bu tanımlamalara göre K45B olarak 
do rultusu belirlenmi  olan bir tabakanın yatayla olan arakesitinin, kuzey ile 
olu turdu u dar açının batı yönünde ve 45° lik bir açı yapmı  oldu u anla ılır. 
Benzer ekilde 28GB olarak ölçülen tabaka e im açısı, söz konusu e imli 
tabakanın yatayla yapmı  oldu u dar açının 28° oldu unu ve tabaka yüzeyinin 
ise güneybatıya do ru baktı ını ifâde eder ( ekil 4.10).  

ekil 4.10. Tabaka do rultu ve e imi. 
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4.3. Kıvrımlar 

Kıvrım (fold), plâstik ve yumu ak tabakalarda veya herhangi bir 
düzlemsel yapıda deformasyon etkisi altında kırılmaya u ramadan görülen 
bükülmedir. Tektonik kuvvetlerin etkisiyle olu an bu bükülme i i veya i lemine 
de kıvrımlanma, bir kıvrımın her iki tarafına kanat (flank) denir. Kıvrımlanma, 
basitçe yatay bir tabaka grubunun kanatlarının a a ı veya yukarı do ru 
bükülmesi olarak tanımlanabilir.  

Tektonik kuvvetler etkisiyle, tabakaların iki kanadının a a ıya do ru  
bükülüp birbirlerinden zıt yönlere do ru e imli kıvrımlanarak olu turdukları 
kubbe eklinde olan tümsek (semer eklinde bükülme) kısımlara antiklinal 
(anticline); bunun tersi olarak kanatların yukarıya do ru bükülüp kıvrımlanarak 
olu turdukları çanak ekilli olan çukur kısımlara senklinal (syncline) denir. 
Antiklinal ve senklinalin iki kanadı vardır. Senklinalde bu kanatlar aynı yöne 
e ik, antiklinalde ise zıt yönlere e iktirler. Kanatlar arasındaki açıyı ikiye bölen 
düzleme eksen düzlemi (axial-plane), iki kanadın birle ti i çizgiye de eksen 
(axis) denir. Eksen düzlemi, kıvrımlanmaya katılan çe itli tabakaların 
eksenlerini birle tiren bir düzlemdir.  

Birbirini izleyen antiklinal ve senklinal yapıları beraberce kıvrımlı (folded)
yapıları olu tururlar. Kıvrım eksen düzleminin yatayla yapmı  oldu u açıya 
bakılarak kıvrıma dik, e ik, devrik ve yatık kıvrım gibi adlar verilir ( ekil 
4.11.A). Ayrıca kıvrımın kanatlarının kıvrım eksen düzlemi ile yapmı  oldu u 
açıların e it veya farklı olması, o kıvrımın simetrik veya asimetrik kıvrım
olarak tanımlanmasına neden olur. Kıvrım kanatları ile eksen düzlemlerinin 
birbirine paralel tekrar etmesiyle olu an ve eksen düzleminin yatay düzlemle 
yaptıkları açılar birbirine e it ve kıvrım kanatları arasındaki açıların da 10° den 
daha az olarak geli ti i kıvrımlara izoklinal kıvrım (isoclinal fold) adı verilir.  

Di er kayaç türlerinde; örn. ma matik kayaçlarda akma yapıları, 
metamorfik kayaçların ço unda ise yapraklanma düzlemleri geli ir. Metamorfik 
kayaçlarda, metamorfik kayacı olu turan belirli minerallerin birbirine paralel 
düzlemler, mercekler veya bantlar te kil edecek ekilde, toplanmaları, 
sıralanmaları ile meydana gelen ve bir kayayı boydan boya katedip tekrarlanan 
düzlemsel yapılar (foliasyon) olu maktadır. Metamorfizma geçirmi  yönlenmeli 
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kayaçlarda da foliasyon, istozite ve klivaj olu umu sırasında kıvrımlı yapılar 
geli ir.  

ekil 4.11.A) Kayaçlarda görülen kıvrımlar ve türleri (Press vd., 2004). 

iddetli deformasyon geçirmi  olan sedimenter kayaçlar ile metamorfik 
kayaçlarda gözlenen 'budinaj'lar (sucuk, badem yapısı, boudinage structure), 
nispeten daha az dayanıklı ve yumu ak kayaçlar arasında yer alan sert yapılı 
kayaçların sıkı ıp yer yer kırılarak, bo umlu bir hâlde sucuk yapısına benzer 
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parçalara ayrılması sonucu olu turdukları, sucu a ya da bademe benzeyen 
parçaların her birine budin (boudin) adı verilir. Yaygınca benimsenen bu 
görü e göre; budinaj olu abilmesi için genellikle sert ve dayanıklı bir 
tabakanın, kendisine oranla daha az dayanıklı veya yumu ak karakterli iki 
tabaka arasında bulunması ve bunların hep birlikte yapısal kuvvetlerin de etkisi 
ile deforme olması gerekir. Örnek olarak marn, eyl ya da *çamurta ları 
içerisinde bir kireçta ı bandının bulunması, budinaj yapısını olu turabilir ( ekil 
4.11.B).  Ancak yeni görü ler; arazi ve laboratuar bulguları, yumrulu kireçta ı 
(budin) olu umlarının, erken diyajenez evresinde yani sedimentlerin ta la ması 
sırasında, kayaçlar henüz yumu ak kıvamda iken; sıkı ma, yüklenme, basınç 
erimesi (örn. karbonat) ve kısmen de tektoni in mü terek etkisiyle meydana 
geldi ini göstermektedir (Önalan, 1990).  
*[Çamurta ı, (mudstone): Çökelme sırasında, ince taneli (0.0625 mm - 0.0025 mm) silt ve 

kilden (çamur malzemesi) olu an, düzenli bir dilimlenme veya ince tabakalanma göstermeyen 

zayıf dayanımlı sedimenter kaya, laminasız siltli kilta ı;  

eyl, (shale): Çökelme sırasında, taneleri silt ile daha çok kil boyutunda (clay size) ince 

tanelerin karı ımından olu an ve birbirine paralel düzlemler boyunca kolaylıkla ayrılabilen, 1 

cm’den daha ince tabakalardan (laminasyon) olu mu  çamurta ı, zayıf dayanımlı sedimenter 

kökenli kaya, laminalı siltli kilta ı),   (Dausien, 1974)].   

ekil 4.11.B) Budinaj yapısı. Yatay tabakaların (A), beraber kıvrımlanmaları (B) sırasında 
kıvrım sonucu (C), yumu ak kaya ( eyl, çamurta ı vb.) arasında yer alan daha sert kayada (A= 
Kireçta ı  C= Yumrulu kireçta ı) geli en budin “badem” yapıları (Karaman, Kibici, 2008). 

Örnek olarak stanbul bölgesindeki Devoniyen ya lı sedimenter 
çökellerin üç ayrı seviyesinde, yumu ak marnlar arasında, mavimsi gri renkli 
derin denizel (deniz derinli i > 800 m) ortamda, bir ta ınma olmadan yerli yerinde 
çökelmi  yumrulu kireçta larına rastlanmı tır. Bu kireçta ı seviyeleri, genellikle 
5-6 cm’den kalınsa ondüleli, daha ince ise yumrulu kireçta ı yapısını aldı ı 
gözlemlenmi tir (Önalan, 1990). Günümüzde, ta  ocaklarından çıkartılan  bu 

eyl

eyl

Kireçta ı
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tür kayalar, YTÜ, Be ikta  Yerle kesi örne inde de görüldü ü üzere ta  duvar 
yapımında, yapı ta ı olarak kullanılmı lardır ( ekil 4.11.C).  

ekil 4.11.C) YTÜ, Be ikta  Kampüsü bahçesi ta  duvar istinat yapısı (08.05.2008). 

ekil 4.11.C’de yer alan ta  duvarda kullanılan yapı ta larında, badem 
(budin) yapıların yakından görünü leri ekil 4.11. D, E, F ve  G’de yer 
almaktadır.  

ekil 4.11.D) Yumrulu kireçta larında görülen budinaj (bademli) yapılar. YTÜ Be ikta
Kampüsü ta  duvarında kullanılan, ta  ocaklarından getirilmi  Devoniyen ya lı gri renkli 
yumrulu kireçta ı. Çökelme evresinde yerinde olu an eyl-kireçta ı ardalanmasında, kalınlık 
oranlarına göre geli en ondülasyonlu ve bademli yapılar. En tipik budin yapısının 
(=yumrulanma), 2 cm - 3 cm kalınlı ındaki kireçta ı ile aynı kalınlıktaki eyl ya da marn 
ardalanmalarının oldu u seviyelerde geli ti i gözlenmekte (08.05.2008). 
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ekil 4.11.E) Budinaj yapısı. Mavi-gri renkli yumrulu kireçta ı (Devoniyen). Ta ın alt 
seviyesindeki gri eyl ve marnlar arasında yer alan kireçta ı bandı kalınlı ı 5 cm - 6 cm’yi 
geçti inden ondüleli, ta ın üst kesimlerinde ise bant kalınlı ı daha ince oldu undan yumrulu 
“badem” yapı geli mi tir  (08.05.2008).  

ekil 4.11.F) Yumrulu kireçta ları (08.05.2008). 

ekil 4.11.G) Laminasyon ve budinaj yapısı. Kaya olu umu sırasında henüz plâstik kıvamda 
iken, kıvrımlanmaları, laminasyonlar ve yumru geli imleri (08.05.2008). 
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4.4. STRAT GRAF   

Stratigrafi (stratigraphy), Yer kabu undaki belli bir alan ve bölgedeki 
kayaların, tabakalı ve sedimenter kayaçların dizilimlerini, birbirleriyle olan 
ilgilerini inceleyen, formasyonlarından, bile imlerinden, nitelik, istiflenme, ya
ve korelasyonlarından söz eden bir jeoloji dalıdır. Stratigrafik dizilimin 
incelenmesi sonucu, o alanda birikmi  olan sedimenter kayaçların ya lıdan 
gence do ru sıralanması yoluyla söz konusu depolanma alanının zaman 
içerisindeki evriminin belirlenmesi mümkün olmaktadır. Bu amaçla depolanma 
alanında birikmi  olan sedimentlere ait tabakaların, aralarındaki sedimentolojik 
ve yapısal ili ki, üst-alt ili kisi veya kesen-kesilen ili kisinin incelenmesi 
sonucu, alttan üste do ru olan dizilimleri ve dolayısıyla ortamın jeolojik evrimi 
belirlenebilir. Ayrıca her bir tabakanın çökeldi i dönemde ya ayan 
organizmalara ait fosillerinden yararlanılarak, tabakaların çökeldikleri dönemler 
ve birbirleriyle olan ili kilerinin zamansal boyutunun da belirlenmesi 
mümkündür. Bu veri demetleri içerisinde stratigrafi: Kaya stratigrafi birimleri
(litostratigrafi), Zaman-kaya stratigrafi birimleri, Jeolojik zaman birimleri ve 
Biyostratigrafik birimler olmak üzere dört kısımda incelenebilir. 

4.4.1. Kaya stratigrafi birimleri 

Fosilleri veya zaman sınırlarını dikkate almaksızın kayaçların, litoloji 
veya yapı ekilleri ile tanımlanan ve tanınan stratigafi birimidir (=litostratigrafi). 
Burada kayaçların tabakalanma sıraları, arazide görüldü ü gibi tariflenip, 
istiflenmeler oldu u gibi yansıtılır. Sedimenter kayaçlar, bir sedimentasyon 
(çökelme) havzasında genellikle de sularla ta ınan kırıntılı gereçlerin üst üste 
çökelmesiyle olu urlar. Zaman dikkate alındı ında, tabaka-tabaka çökelen 
kırıntılı gereç, sedimentleri meydana getirir ve en son çökelen sediment veya 
tabaka, e er sonradan tektonizmayla tabakalanma bozulmamı  ise tabiatıyla 
en üsttedir ve alttakilerden daha gençtir. Çökelen her kayaç,  kom u alt ve 
üstteki litolojilere nazaran farklı ve belirli bir özel karakterlere sahiptir. 
Genellikle çökelmede herhangi bir de i iklik veya çökelen malzeme çe itlili i 
ve diskordanslar, bu sedimentleri ayrı birimler hâline koyar. Organik kalıntıların 
bu ayrılmada rolü yoktur. Burada önemli olan durum, her litolojinin 
homojenli idir. Yanal devamlılık, doku, yapı, renk, morfoloji ve sedimentasyon 
ekli de kayaç biriminin ayrımında önemli rol oynarlar (Baykal, 1967). Çökelen 



149

sedimentler orijinal olarak ilk konumları ço unlukla yatay ya da yataya yakın 
durumdadırlar. Kaya stratigrafi birimleri; tabaka, üye, formasyon ve grup
olarak kısımlara ayrılırlar ( ekil 4.12). 

ekil 4.12.  Tabaka (layer), üye (member), formasyon (formation), kama (wedge) ve 
merce i (lens) gösteren bir sediment grubu. 1, 2, 3 tabakaları;   b1, b2, b3 … üyeleri;    A, B ve 
C ise formasyonları belirtirler (Baykal, 1967). 

Tabaka: Çökelme havzasında alt ve üstteki litolojik olu uklardan özel 
karakterleriyle ayrılan en küçük kaya birimidir. Genellikle tabaka, 1 cm’den 
daha kalın olur. Bunun daha incesine “lamina” denir. Üye: Az çok birbirine 
benzeyen ve üst üste gelen tabaka toplulu una üye ismi verilir. Standart bir 
kalınlı ı yoktur. Zira zamanla ilgili de ildir. Bir taraftan incelip kaybolursa 
“kama”, iki taraftan incelip kaybolursa “mercek” ismini alır. Formasyon: 
Genel olarak üst üste gelmi  birbirine benzeyen üyelerin toplanmasından 
meydana gelmi  bir litoloji birli idir. Bu terim sedimentasyonun temel birimi 
olarak dü ünülmü tür. Burada da zaman ve standart bir kalınlık bahis konusu 
de ildir. Bir metreden binlerce metre kalınlı a eri ebilir. Bir formasyonun 
kalınlı ı paleoco rafik artlar altında de i ebilir. Formasyonlar, en bâriz olarak 
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diskordanslarla sınırlanmı lardır. Ya hâkim bir litolojiye sahiptir ya da birkaç 
litolojinin tekrarlanmasından meydana gelmi tir. Farklı litoloji birimlerini içerdi i 
takdirde bu birimler arasında dikey geçi ler görülür. Böylece formasyonun 
di er birimlere nazaran daha heterojen bir topluluk eklinde bulundu u 
anla ılır. Bu takdirde formasyonu ayırmak için anahtar seviyelerin tespiti 
gerekir. Formasyonlar, ya litolojik birimi bölgedeki bir co rafik isme veya 
do rudan do ruya formasyon kelimesini yine co rafik isme ekleyerek 
adlandırılır. Homojen hallerde birinci, heterojen durumda olan formasyonlara 
da ikinci tip adlandırma uygulanır (örn. Midyat kalkerleri, Kartal formasyonu, Trakya 

formasyonu vb).  Grup: Mü terek özellikleri içeren iki veya daha fazla ve üst üste 
bulunan olu uklara (formasyonlara) grup ismi verilmektedir. Bu da yine bir kaya 
birimi oldu u için zaman, canlı ve kalınlıkla ilgisi yoktur. Grup’un da sınırları, 
belirgin anahtar seviyeler ve diskordanslarla belirtilir. Adlamada, litoloji 
karakteri çok karı ık oldu u için, sadece bölgedeki uygun bir co rafik isimden 
veya hâkim litoloji biriminden faydalanılır (örn. Bitlis grubu, Serpantinli grup vb. 

Baykal, 1967). 

4.4.2. Zaman kaya stratigrafi birimleri 

Bu birimler belirli jeolojik zaman aralıklarında, litolojik fark gözetilmeden 
çökelmi  olan sedimentleri kapsar. Zaman aralıklarında çökelen sedimentler; 
kat, seri, sistem, üst sistem eklinde zaman-kaya stratigrafi birimleri olarak 
sınıflandırılırlar. Kat (stage): En kısa bir zaman aralı ında te ekkül etmi
(olu mu , biçim kazanmı ) çökelti toplulu udur ( ekil 4.13). Kat sınırlarının 
tespitinde e zaman yüzeyler esas olup bunlar da fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
artların etkisiyle belirtilir. Seri (serie): Kat’tan daha kalın ve daha belirli 

sınırlarla ayrılmı  olan kayaç toplulu udur. Bu sınırlar, deniz istilâsı 
(transgresyon), deniz çekilmesi (regresyon) veya fiziksel, kimyasal ve biyolojik olay 
etkileri ile belirtilir. Sistem (system):  Seri’nin üstünde olmak üzere belirli bir 
jeolojik zaman aralı ında olu mu  kayaç toplulu udur. Sistem büyüklü ü 
standartize edilmemi tir.  Sistemin zaman aralı ı 25-90 milyon sene arasında 
de i mekle birlikte, ortalama olarak 50 milyon sene olarak kabul edilebilir. 
Sistem adlamasında da yersel isimlerden, bölge adlarından (örn. Kambriyen, 

Devoniyen) veya litolojik özelliklerden (örn. Karbonifer=Kömür dönemi, Kretase=Tebe ir 

dönemi) istifade edilir. Üst sistem (erathem): En büyük zaman-kaya birimidir. 
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Meydana geldi i “zaman ismiyle” adlandırılır. Bu dönemler, yeryüzünde 
geçmi  olan çok önemli kıyamet benzeri olay etkileriyle sınırlanırlar (örn. 

Mesozoyik dönem). Genel olarak zaman-kaya birimleri, belirli ve standart 
kesitlere dayanır ve sınırlar her tarafta, aynı bir zaman göstergesini belirtti i 
için birimler e zaman aralıklar içinde olu mu  demektir. Böylece meydana 
gelen sınır yüzeylerine “e  zaman yüzeyler” veya izokron yüzeyleri adı 
verilmi tir. Fosil, litoloji, tabaka istiflenme ekli, diskordans, erozyon, 
regresyon, transgresyon, volkanik faaliyet ve paleoklimatoloji, “e  zaman 
yüzeyleri” tespitinde önemli roller oynarlar. 

ekil 4.13. Kat, seri, fosil menzili ve e zaman yüzeyleri. Katlar yanal geçi lidir. Seri, iki 
transgresyon ve iki diskordans ile sınırlıdır. 

4.4.3. Jeolojik zaman birimleri 

Jeolojik zaman birimleri, kesiksiz devam eden zaman esas alınarak 
ayırtlanmı tır. Burada bir duraklama veya aralık dü ünülemez. Litoloji veya 
fosillerle ba lantılı olmayıp, bunlar zamana tâbidir. Zaman aralıkları bir yerde 
bir çökeltiye kar ılık geldi i hâlde ba ka bir bölgede bir erozyona veya 
çökelmede duraklamaya veyahut ba ka bir jeolojik olaya kar ılık gelebilir. 
Deniz ve karaların hareketleri, paleoco rafik, paleotektonik veriler, zaman 
birimlerinin ayrılmasına yardım ederler. Jeolojik zaman birimleri: Ya (age), 
Devre (epoch), Devir (period), Zaman (era), Üst Zaman (eon) olarak 
sınıflandırılırlar. 

Ya : Kat’a tekabül eden (=kar ılık gelen) zaman aralı ına verilen bir 
terimdir. Yani bir “Kat”, bir “Ya ” esnasında te ekkül etmi tir. Devre: Epok adı 
da verilen bu terim, Seri’nin te ekkül zamanına tekabül eder, yani kar ılık gelir. 
Radyoaktif metotlarla elde edilen verilere göre Devre için ortalama 15 milyon 
sene dü ünülmü tür. Devir: Jeolojik zamanın standart temel birimi olarak 
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kabul edilmi  olup buna periyot ismi de verilir. Devir esnasında da Sistem 
olu ukları çökelmi tir.  Zaman: Devir’den yüksek, önemli organik geli im veya 
batım safhalarını içeren ve esaslı jeolojik olaylar ile ayrılan vakit aralı ına 
“Zaman” ismi verilmi tir. Büyük ve genel regresyon ve transgresyonlar, büyük 
tektonik hareketler “zaman” birimleri içinde meydana gelmi tir. Bu esnada Üst 
Sistem olu ukları çökelmi tir. 

4.4.4. Biyostratigrafik birimler 

Dü ey yönde, litolojik karakterler gözetilmeden görülen belli canlı 
topluluklarına biyostratigrafik birimler adı verilir. Di er bir ifâde ile 
sedimentler içerisindeki fosillerin ya am dönemleri dikkate alınarak ya lıdan 
gence do ru istifin evriminin belirlenmesi biyostratigrafi olarak adlandırılır. Bu 
birimlerin ayrılı ında kayacın rolü yoktur. Tıpkı kayaç ünitesi gibi ya da bir fosil-
stratigrafi ünitesi sayılır. Trilobit, Graptolit, Fusulin gibi fosiller birer 
biyostratigrafik üniteler olarak tanınırlar. Bazen fosil-stratigrafi birimleri ile 
zaman kaya birimleri arasında bir ilgi mevcut olabilir. Bazı hâllerde de 
biyostratigrafik birim, zaman-kaya stratigrafik biriminin tamamen muadili (=e

de eri) olabilir. Biyostratigrafik birimler: zon, menzil zonu, topluluk zonu, bolluk 
zonu, horizon veya yatak, biyolojik provens olarak kısımlara ayrılırlar (Baykal, 
1967). Ayrıca günümüzde sismik kesitlerdeki yansıma yüzeyleri ile sondaj 
kuyu loglarının beraberce de erlendirilmesi sonucunda istifin alttan üste ortaya 
çıkarılması i lemine sismik stratigrafi denilmektedir. Tablo 4.2’de uluslararası 
stratigrafik jeolojik zaman tablosunda da görülece i üzere farklı zamanda 
çökelmi  birimler, çökeldikleri zaman aralı ına göre jeoloji haritalarında ayrı 
ayrı renklerle gösterilirler. Bu haritalarda ya lı çökeller koyu renkli, genç 
çökeller daha açık renklerle temsil edilirler. Buna göre, ya lıdan gence do ru 
Paleozoyik döneminde çökelmi  birimler koyu-açık kahverengi; Mesozoyik 
döneminde çökelmi  birimler; Triyas dönemi için eflatun, Jura mavi ve Kretase 
dönemi için ye il renklerle (Jura ve Kretase: Dinozor’ların ya adı ı dönem); Senozoyik 
Tersiyer dönemi (Paleosen, Eosen, Oligosen) koyu-açık turuncu; Miyosen ve 
Pliyosen koyu-açık sarı; Kuvaterner dönemi çökelleri gri; granit-granodiyorit 
gibi asidik ma matik kayaçlar kırmızı; ofiyolitik birimler ise askerî ye il 
renklerle gösterilirler.  
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Di er tüm jeoloji dallarının da yararlandı ı, gibi belli bir alan veya 
bölgede yer alan kayaçların stratigrafik sınıflandırması yapılmak istendi inde, 
a a ıdaki “Jeolojik Zaman Tablosu”ndan yararlanılır (Tablo 4.2). (Eysinga, 
1975).   

Tablo 4.2. Jeolojik Zaman Tablosu (geological time table, Eysinga, 1975). 
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4.5. Yarık, Çatlak ve Fissürler 

Gözle görülebilecek miktardaki bir yer de i tirmenin (ötelenme) olmadı ı 
süreksizliklere, açılma miktarlarına göre büyükten küçü e sırasıyla yarık, 
çatlak ve fissür adları verilir. Her üç süreksizlikte de kayaç üzerindeki kırılan 
yüzeyler birbirlerinden uzakla ırlar ve kırı ın arası açılır. ki kırılma yüzeyi 
arasındaki açıklık 1 cm veya daha fazla ise olu an kırı a yarık, 1 cm- 1 mm 
arası ise çatlak, 1 mm’den daha küçük ve çıplak gözle zor görülebilen 
boyutlarda olu an kırık fissür (fissure), çapı ve uzunlu u mikron mertebesinde 
olu an kırık ise mikrofissür (microfissure) olarak tanımlanır.  

Çatlaklar ço u zaman birbirine paralel gruplar hâlinde geli irler. Birbirine 
az-çok paralel olan çatlaklara düzenli (sistematik) çatlaklar, birbirine paralel bir 
ekilde geli memi  çatlaklara düzensiz (asistematik) çatlaklar adı verilir. 

Kırılma (fracture) gerçekle ti inde olu an çatlakların içleri bo tur. Ancak 
zamanla yeraltı sularının etkisi ile çatlaklar yabancı malzemelerle (kuvars, kalsit 

kil vb.) dolabilir. Söz konusu dolgu malzemesi, kayaç içerisinde “damar” olarak 
adlandırılır (kalsit damarı, kuvars damarı vb.). Bu yapılar, yarı derinlik (damar)

ma matik kayaçlarla sadece isim benzerli ine sahiptirler. Çatlaklar, kendilerini 
olu turan tektonik gerilme sistemlerine göre a) Basınç (compression)
çatlakları, b) Çekme (tension) çatlakları ve c) Kesme (shear) çatlakları olarak 
üç grupta toplanır. Kayaçlar üzerindeki ayrı ma-bozu ma i lemleri de a ırlıklı 
olarak bu tür kırık (fracture) yüzeyleri boyunca meydana gelir ( ekil 4.14, 
4.15). 

ekil 4.14. Bir kuvvet çiftinin etkisi altında olu an çatlaklar (tüy çatlaklar, sa  yönlü yanal atım 
geli imi).  
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ekil 4.15. Kayaçlarda düzenli geli mi  süreksizlik (çatlak) takımları ve süreksizlikler boyunca 
geli en ayrı malar (Press vd., 2003).  

4.6. Faylar 

Üzerlerinde gözle görülür bir yer de i tirme meydana getiren kırıklara 
fay (fault) adı verilir ( ekil 4.16). Faylanma sırasında, kaymanın gerçekle mi
oldu u yüzeye fay düzlemi/fay yüzeyi veya fay aynası (slickenside) denir. Bu 
düzlemin alt kısmında de i ik kalınlıkta ezilerek parçalanmı  malzemeden 
olu an bir zon olu tu undan, bu zona fay zonu (fault zone) adı verilir. Fay 
zonu boyunca ezilip parçalanan kayaç malzemesi, a ınmaya dayınımlı mineral 
içeri inden dolayı iri boyutlarda kö eli kırıklı bir ezik zon olu turursa bu zonda 
olu an kayaca fay bre i (fault breccia), ince taneli malzemeden olu an 
kille mi  ezik zon malzemesi olu turursa, bu zonu olu turan çizgili-kaygan 
görünümlü kayaca milonit (mylonite) denir ve bu tür zonlarda sık sık fay 
killeri gözlenir (örn. Bolu Tüneli Güzergâhı tünel açma çalı malarında rastlanılan yüzlerce 

m kalınlı ındaki kızıl renkli fay killeri). Fay düzlemleri boyunca düzlem üzerinde 
ayrıca fayın varlı ını tanımlayan kayma çizikleri ve kayma kertikleri de 
olu ur (Dirik, 2005).  

ekil 4.16. Fay ve fayın elemanlarını gösteren blok diyagram. a) Blok diyagramda gösterilen 
normal fay üzerinde, fay kavramına ait tanımlar. a-c mesafesi fayın dü ey atımını; c-b 
mesafesi ise fayın yatay atımını gösterir. 
b) Fayın olu turdu u kayma çizikleri ve kertiklerinin sahada bir kaya yüzeyi üzerinde 
görünümü. Kayma kertikleri ve çizikleri kaymanın yönünü belirler (b fotosu:Temmuz 1991).  
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Faylar, tektonik olayların etkisiyle gerilme artı ı görülen bölgelerde 
olu ur ve atım yönlerine göre e im atımlı normal ve ters faylar; bindirmeler
ve do rultu atımlı faylar olarak sınıflandırılırlar. Do rultu atımlı faylar 
üzerinde ayrıca normal fay, ters fay, oblik normal veya oblik ters fay hareketleri 
de gözlenebilir.  

4.6.1. Normal fay, ters fay ve bindirmeler 

Gerilmeli bölgelerde, e ik bir fay düzlemi üzerinde kalan blo un, 
düzlemin altında kalan blo a göre a a ı do ru hareket edip kayması sonucu 
geli en faya e im atımlı normal fay (gravite fayı, normal fault); yukarı do ru 
hareket etmesine e im atımlı ters fay (thrust fault) adı verilir. Her iki fay 
türünde blokların a a ı yukarı do ru hareketleri sırasında verev (yan) yönde 
de atım (ötelenme) olu turuyorlarsa bu tür faya verev atımlı fay ya da oblik 
fay (oblique-slip fault) adı verilir. Fay düzleminin altında kalan blo a taban 
blo u (footwall block), üzerinde kalan blo a tavan blo u (hangingwall block)
denir ( ekil 4.17, 4.18, 4.19). Her iki blo u ayıran fay düzleminde dü ey atım 
geli mi  ise taban ya da tavan blo u söz konusu olmaz ve atımı (fault throw)
da dü ey olan bu tür faya dü ey fay (vertical fault) denir.  

ekil 4.17. E im atımlı normal fayın arazide görünümü. Dü ey atım birkaç metredir. Mu la li, 
Milas Karayolu kenarı (30.08.2010). 
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ekil 4.18. E im atımlı normal fayın arazide görünümü. Kır ehir li, Mucur lçesi, Geycek 
Köyü civarında metamorfik kayaçlardan olu an ve da  dorukları boyunca Rüzgâr Enerji 
Santrallerinin (saatte 2,2 ve 3 MW’lık RES’ler) yapılaca ı yüksek alanlarda da ı  boydan boya 
kesen pasif nitelikli e im atımlı normal fay. Dü ey atım 100 m’dir. Kır ehir Masifi (Paleozoyik)
olarak adlandırılan metamorfik kayalarda, açık beyazımsı erit görünümlü kesimler som 
yapılı beyaz mermerlerden; beyaz mermerler ile ardalanan koyu renkli kesimler ise 
metapelitlerden ( ist) ve kalk istlerden olu maktadır. Koordinatlar: X (kuzey-güney): 
4326982; Y (do u-batı): 629839;   Z (râkım): + 1.380 m  (01.12.2012).  

ekil 4.19. Cisimler üzerine uygulanan de i ik kuvvetler ve bunlara göre olu an fay türleri.   
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Bazen, kayaçların her iki yanı da e ik düzlemli normal faylar tarafından 
dü ürülmü  olan tavan blokları, çevrelerini sınırlayan taban bloklarına göre 
derin vâdiler olu turabilirler. Her iki yanı normal faylarla sınırlandırılmı  olan bu 
tür çöküntü alanlarına graben adı verilir. Bunun kar ıtı olarak da her iki yanı 
normal faylarla sınırlandırılmı  yükselti alanları horst olarak adlandırılır. Tüm 
Ege Bölgesi güney yönde yakla ık 10 milyon sene önce açılmaya ba lamı  ve 
günümüze kadar % 50’ye ula an geni likteki açılma günümüzde her bir sene 
ba ına 30 mm’ye ula mı tır. Bu açılma, graben-horst geli imine neden 
olmaktadır. Graben ve horstlar birbirlerine kom u ve tektonik kökenli geli mi
yapılar olup mekanik olarak birbirlerini tamamlarlar. Ege bölgesinde hâlen 
geli mekte olan graben ve horstlar, yüzbinlerce yıldır süren geli imlerinden  
sonra bugünkü Ege Bölgesi’nin iç kısımlarında büyük  akarsu vâdilerinin ve 
tarıma elveri li verimli Menderes ovalarının olu malarını sa lamı lardır. Bu 
vâdiler arasında yer alan faylarla sınırlandırılmı  yüksek sırtlar ile kıyılardaki 
koy-körfez ve aralarındaki yarımadalar, genellikle gerilme (stress) rejimi altında 
geli en horst-graben sisteminin bir ürünüdürler. Horst-Graben sisteminde, ana 
fay düzlemi ile aynı do rultuda, fakat zıt yöne e imli olan ve ana faydan daha 
küçük boyutlu faylara antitetik faylar, ana fay düzlemi ile aynı do rultuda, ana 
fayın e imine paralel, paralele yakın veya ondan daha fazla e ime sahip 
olabilen küçük boyutlu faylara sintetik faylar denir. E er fay düzlemi yüzeye 
yakın kesimlerde oldukça dik, derinlere do ru dü ük e imli veya yataya yakın 
konumda geli mi  ise bu tür faylara da listrik faylar (kavisli faylar, listric faults) 
adı verilir ( ekil 4.20).  

ekil 4.20. Normal faylar ile geli en horst-graben sistemi (Twiss ve Moores, 1992). 

Sıkı malı bölgelerde geli en e im atımlı ters faylar, e ik bir fay 
düzlemi üzerinde kalan blo un, düzlemin altında kalan blo a göre yukarı do ru 
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hareket etmesi, yani yükselmesi sonucu geli irler. Ters faylar çok sayıda 
düzlemler boyunca geli irler ve fay düzleminin e im derecesi büyük olup 35° 
ilâ 75° arasındadır. Ters faylarda, fay düzleminin e im derecesi 10° ilâ 35° 
arasında ise bu tür faya bindirme adı verilir.  Ters fay düzlemi e imi, yatay 
düzlemle 0° ilâ 10° arasında ise örtü fayı= aryaj (overthrust) veya nap fayı 
adını alır ve atımı di erlerinden daha fazla olup yüzlerce km’ye ula abilir. 

aryajlar büyük atımlı yataya yakın sürüklenim hareketleridir, yer kabu u 
parçalarını kilometrelerce birbirine yakla tırırlar ve önemli deformasyon 
geçirmi  da  ku aklarına has yapılardır (örn. Alp, Toros ve “Engizek-Nurhak Da ları 

Tektonik Birlikleri”, Yıldırım, 1989; Yi itba , 1989). Di er bir ifâde ile nap, fay 
düzleminin yataya yakın oldu u ve yükselen tavan blo unun, taban blo u 
üzerinde çok uzun mesafelerde sürüklenerek ilerlemesi sonucu geli en özel 
tür ters faylardır. Bu çe it faylar ile genellikle ya lı kayaçlar daha genç kayaçlar 
üzerinde sürüklenme nedeniyle ezik zonlar olu tururlar ve allokton nitelikte 
(allokton=bulundu u yerden ba ka yerde olu mu , allochthonous) onları tektonik 
dokanakla örterler. Büyük ve tektonik dokanaklı örtü kütlesi (nap) zamanla yer 
yer a ınarak a ınma kalıntısı daha ufak birçok parçalara bölünür ki, nap artı ı 
bu küçük parçalara klip, (klippe) adı verilir. aryaj örtüsü ile kaplı bir bölgede 
erozyon ile aryaj örtüsünün altından yer yer açı a çıkan ve yüzeylenen daha 
genç kayaların görüldü ü yerlere ise tektonik pencere denmektedir. Örnek 
olarak stanbul Karadeniz sahilinde Asya Yakasında ile, Avrupa Yakasında 
Bo aziçi Sarıyer-Zekeriyaköy Sırtı civarında görüldü ü gibi Paleozoyik ya lı 
grovak çökelleri Üst Kretase ya lı volkanik birimlerin üzerine sürüklenerek 
( aryaj) bunları örtmü , sürüklenimle her iki formasyonda ezik-ayrı mı -
bozu mu  zonlar olu mu  ve bu ezik zonların a ınarak olu turdukları dere 
yataklarında da zemin yüzeyinde görülen ya lı Paleozoyik grovakları altında, 
daha genç Üst Kretase volkanitleri ile sedimentleri açı a (tetonik pencere)

çıkmı tır. Bu aryajın belirlenebilen uzunlu u yakla ık 100 km amplitüdü ise 5 
km’dir. Nap’lar sıkı malı bölgelerde geli ti inden kayaçlardaki tabakaların da, 
ilksel ekillenmeleri kıvrılarak bozulur ve kıvrımlı yapılar geli ir. Bu tür fayların 
yükselen ve kıvrımlanan tavan blokları yeryüzündeki da  ku aklarını 
olu tururlar. Akdeniz kıyıları boyunca yer alan eski okyanusal kökenli ofiyolit 
karma ı ı içinde yer alan büyük da  boyutundaki kireçta ı-mermer bloklarının 
da içinde yer aldı ı Toros Da ları birlikleri ile Güneydo u ve Do u 
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Anadolu’daki yüksek da lık alanlarda görülen ters fay ve bindirmeler, 
sıkı tırma ürünü sonucu geli en yapılardan olu maktadır (Yılmaz, Yi itba , 
Yıldırım, 1987). Bu tür faylı ve naplı yapıların geli mesine neden olan etken ise 
Afrika Kıtası’nın kuzeye do ru senede birkaç cm ilerlemeye devam etmesi ve 
Arap Platformu’nun saat yönü tersi istikametinde Anadolu Kıtası’nı KKB 
yönünde sıkı tırmasından kaynaklanmaktadır. Bu sıkı tırma, Anadolu’da 
do rultu atımlı faylar geli erek, fay zonlarını ve bu aktif fay zonları da “1. 
Derece Deprem Bölgeleri”ni olu turmu lardır. 

4.6.2. Do rultu atımlı faylar  

Do rultu atımlı faylar (strike-slip faults), fay düzlemi boyunca blokların 
birbirlerine oranla yanal yönde hareket etmesi sonucu olu urlar ( ekil 4.21). 
Bu tür faylarda bloklar birbirlerine göre sa a veya sola do ru hareket ederler 
ve dü ey atımları çok azdır. Fayın hareket yönü, dere, yol, duvar gibi daha 
önce ötelenmemi  olan bir do rusal hattın, faylanma sonrası göreceli olarak 
hangi tarafa do ru ötelenmi  oldu unun belirlenmesi yoluyla bulunur. Buna 
göre, gözlemcinin kar ısında duran bloktaki obje (yol, duvar vs.) fay hareketinin 
ardından sa a do ru kaymı sa, söz konusu fay, sa  yanal do rultu atımlı fay;
sola do ru kaymı sa, sol yanal do rultu atımlı fay olarak adlandırılır. 
Yılda yanal yönde yakla ık 10 mm ilâ 20 mm arası hareket eden Kuzey 
Anadolu Fayı KAF [North Anatolian Fault, dextral (right-lateral) strike-slip fault] ve  yılda 
yanal yönde yakla ık 10 mm hareket eden Do u Anadolu Fayı DAF, [(East 

Anatolian Fault, sinistral (left-lateral) strike-slip fault] örnek olarak verilebilir.  
Dünyadaki en önemli fay zonlarından birisini; Amerika’da bulunan San 

Andreas Fayı, di erini ise ülkemizde do uda Karlıova do usundan ba layıp, 
Anadolu’yu Karadeniz kıyısına paralel olarak katederek Marmara Denizi 
içerisine ve oradan da Ege Denizine do ru kıvrılarak ula an Kuzey Anadolu 
Fayı (KAF) olu turur ( ekil 4.21, 4.22). Her ikisi de sa  yanal do rultu atımlı 
nitelikte olan kıtasal transform faylar olup olu turdukları 7 ve üzerindeki 
büyüklü e sahip depremler nedeniyle son derece yıkıcı özelli e sahiptirler.  
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ekil 4.21. Do rultu atımlı faylara örnek: Sa  Yanal Do rultu Atımlı San Andreas Fayı; a right 
lateral strike-slip fault : San Andreas Fault, (Press vd., 2003). 

ekil 4.22. Do rultu atımlı faylara Türkiye’den örnek: Sa  Yanal Kuzey Anadolu Fay Zonu ve 
Sol Yanal Do u Anadolu Fay Zonu boyunca batıya kayan Anadolu Blo u. 

Bir fay düzlemi do ada, olu an gerilmelerin yönü, farklı mukavemetteki 
kayaçlarda olu an kırılmaların do rultusu ile mükemmel paralellik 
göstermedi inden, bu gerilme sonucu geli en do rultu atımlı faylar da 
genellikle tek bir yönde yanal atım göstermezler. Bu durum fayların bir 
kısmında de i ik miktarlarda gözlenen ikinci nitelikli ve farklı yönlerde (örn. bir 

do rultu atımlı fay üzerinde ikincil düzeyde geli en ters fay bile enleri) geli en atımların 
olu masını sa layabilirler. Odak derinli i genellikle 5 km - 20 km arasında 
de i en ve sı  odaklı depremleri olu turan Kuzey Anadolu Fayı, Anadolu 
boyunca sa  yanal hareketinin yanı sıra, bu harekete e lik eden ters veya 
normal fay bile enli ötelenmeleri ve yanal atımın olu tu u ana faya birle en 
saç örgüsü benzeri görünümlü tâli fayları da birlikte geli tirmi tir.  Yanal atımlı 
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bu faylarda, kayaçların farklı dayanımı nedeniyle fay çizgisi boyunca görülen 
bükümlerde, da  boyutundaki kaya blokları birbirlerini sıkı tırır ya da 
birbirlerinden ayrılacak ekilde serbestle erek basınç ve serbestle en bölgeleri 
olu tururlar. Serbestle en bölgelerde genellikle baklava biçimli “çek-ayır 
havzaları” (pull-apart basins) meydana gelir ve bu yerler ya am için gerekli 
bereketli ova ve su havzalarını olu tururlar [örn. Gönen, Manyas, Uluabat, 
Karacabey, Bursa, Erzincan Ovaları vb.]. 

4.7. TOPO RAF K - JEOLOJ K HAR TALAR ve KES TLER 

Mühendislik uygulamalarında, tabakalar ba ta olmak üzere 
süreksizliklerin derinde nasıl bir geometriye sahip oldukları, en az jeolojik 
ara tırmalardakiler kadar büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, ba ta in aat 
ve harita mühendisli i bölümleri olmak üzere, de i ik uygulamalı kollarda, söz 
konusu yapıların 2 ve 3 boyutlu görüntülerinin birer projeksiyonu olan jeolojik 
haritalar ve kesitlerinin do ru algılanabilmesi büyük önem ta ımaktadır. 
Böylece tabaka ve süreksizlikler hakkında edinilen bilgilerin, bir jeoloji-
mühendislik jeolojisi harita ve kesitleri üzerine uygulanması ve yapılara olan 
etkilerinin belirlenmesi mümkün olur.  

Her eyden önce; topo rafik, jeolojik harita ve kesitlere yönelik olarak 
bilhassa in aat ve harita mühendisli i çalı ma ve uygulamalarında sıkça 
kar ıla ılan kavramlar vardır. Mühendislik hizmet ve uygulamalarında yer alan 
bu ortak terimlerin açıklamaları bu bölümün sonunda 4.9’da yer almaktadır. 

Yukarıdaki tariflerde de belirtildi i üzere, yeryüzünün veya bir parçasının 
belli bir orana göre küçültülerek ve belli i aretler kullanılarak yatay düzlem 
üzerinde gösterilmesine harita (map) denir. Co rafik, meteorolojik, topo rafik 
ve jeolojik haritalar, de i ik amaçlara yönelik hazırlanmı  haritalardır. 
Yeryüzünün plân veya harita gibi yöntemlerle gösterilmesi için kullanılan 
büyütme ve küçültme oranına ölçek (scale) denir. Ölçe i ifâde etmek için 
kullanılan bu oranda, paydanın de eri ne kadar büyük ise ölçek o kadar 
küçüktür. Ölçekte, Pay’daki de er, Payda’daki de erin harita üzerindeki aynı 
birimden kar ılı ıdır. Yani Pay= Haritadaki uzunluk, Payda = Arazi üzerindeki 
gerçek uzunluktur. Bir haritada; ölçek [çizgisel ve kesir (oransal) ölçek], kuzey 
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i areti, lejand (=simgeler ve açıklamalar; legend), enlem/boylam de erleri ve 
haritanın adı (kullanım amacı, pafta adı) bulunması gerekli elemanlardır. 

Yeryüzü ile ilgili uygulamalı bilimlerin temel verilerinden birini topo rafya 
ve jeoloji haritaları olu turur. Herhangi bir arazi yüzeyinin veya bölgenin 
meydana getirdi i fiziki  (geometrik) ekil topo rafya (topography); gözlenen 
arazi eklinin biçimi ve de i ik formları ile ilgili özelliklerinin belirlenmesi ve 
de erlendirilmesi morfoloji (= ekilbilim, biçimbilim, dı  yapı; morphology) olarak 
tanımlanır. Topo rafya haritaları, bir bölgedeki 3 boyutlu yüzey ekillerini 2 
boyutta sunan veri tabanlarıdır. Bu haritalarda 2 boyuta inen yüzey 
ekillerindeki yükseklik de erleri, yüzey ekillerinin geometrisini ifâde eden 

yükseklik konturlarının yanına sayısal de er olarak yazılır. Yükseklik boyutu 
sayısal ortamda ifâde edilip belli bir ölçekle küçültülen topo rafik haritalar, 
yeryüzü uygulamaları için kullanılan temel veridir. Di er bir ifâdeyle, bir arazi 
parçasının morfolojik ( ekilsel) yapısının belli bir ölçek içinde e  yükselti e rileri 
yardımıyla yatay düzlem üzerinde gösterilmesi ile elde edilen haritalara 
topo rafik haritalar (topographic maps) denir. Topo rafik haritalarda, deniz 
seviyesine (sea level) göre yüksekli i göstermeye yarayan çizgilere e
yükselti e rileri (kontur, münhani çizgisi, contour line) adı verilir. Di er bir ifâde 
ile kotları bilinen noktaların aynı kotlu (kesirsiz olanlar) noktaları birle tirerek 
olu turulan e riler e  yükselti e rileridir. Topo rafik haritalar üzerinde 
koordinatlar, yerle im yerleri, yollar, dere, tepe isimleri, su kaynakları ve bitki 
örtüsü, uçurum, ma ara gibi özel morfolojik yapılar, yazı ve kendilerine özgü 
simgelerle i aretlenmi lerdir. Topo rafik haritalar sayesinde yeryüzü ekilleri, 
ölçekli bir biçimde büro ve arazi çalı maları için kullanılabilecek hâle 
gelmektedir. Denizlerde kullanılan ve üzerinde deniz tabanı derinliklerini 
(batimetri, bathymetry) gösteren e  yükselti e rilerinin bulundu u haritalar 
batimetrik harita (deniz dibi derinlik haritası) olarak adlandırılır. Bu haritaların 
hazırlanı ı, temelde topo rafya haritaları ile aynıdır. Ancak batimetri 
haritalarını topo rafya haritalarından ayıran en önemli özellik, kontur 
de erlerinin derinlik (negatif) de erlerinden olu uyor olmasıdır. Türkiye’de, 
günümüzde orta ve küçük ölçekli topo rafik haritalar, Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Harita Genel Komutanlı ı tarafından yapılmakta, 2000 yılından itibaren de 
kabartmalı topo rafik haritalar üretilmektedir. Jeoloji mühendislerince bir arazi 
yüzeyinde çalı ılarak, topo rafik haritalar üzerinde, arazide yer alan jeolojik 
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birimlerin ve sınırlarının ayırtlanıp, yapısal unsurların simgeler ve ilgili 
açıklayıcı bilgiler (lejand; legend) ile çizilip gösterilmesiyle olu turulan 
haritalara jeolojik harita (geological map) adı verilir. Arazi gözlemlerine 
dayanan ve üzerinde jeolojik bilgiler i aretlenmi  olan haritalar olarak 
tanımlanan jeolojik haritalar, topo rafik haritaları taban haritası olarak kabul 
eder. Jeoloji haritalarında, jeolojik birimlere ait sınırlar, yapısal unsurlar, tabaka 
ve di er süreksizliklerin do rultu ve e im (strike and dip) de erleri detaylı 
olarak i lenmektedir.  

Topo rafik ve jeolojik haritalar kullanılarak, mühendislik jeolojisi 
haritaları, hidrojeoloji haritaları ve benzeri özel amaçlı haritalar olu turmak da 
mümkündür. Temel, tünel, baraj, yol in aatı gibi mühendislik çalı malarında; 
heyelân, bozunma ya da yerle ime uygunluk gibi belirli bir amaca yönelik 
olarak yapılan özel amaçlı jeoloji haritalarına mühendislik jeolojisi haritaları 
(engineering geology maps) adı verilir. Mühendislik jeolojisi haritaları özel 
amaçlı jeoloji haritaları olduklarından, bu haritalarda sahanın jeolojik 
unsurlarının tümünün gösterilmesi yanında, incelenen yöredeki kayaçların 
amaca yönelik olarak (zemin+kaya) jeomorfolojik (=yer ekil), hidrojeolojik, jeo-
mühendislik özelliklerin ya da gerekti inde bozunmanın derecesinin vb. 
tanımlandı ı haritalardır. Bir bölgede yapılacak olan herhangi bir uygulama 
(örn. bir yapının in aatı) için, öncelikle bölgenin topo rafik ve jeolojik özelliklerinin 
yapılacak uygulamaya uygunlu u ara tırılır. Meselâ, bir baraj veya tünel 
in aatında, barajın kurulaca ı uygun alanın seçiminde, kurulacak barajın 
zemin problemleri ve su tutabilme kapasitesi en ba ta vâdi morfolojisinin ve 
bölgenin jeolojik ve tektonik yapısının iyi bilinmesinden geçer. Bu amaçla 
topo rafik ve jeolojik harita yapmak, in aatın yapılaca ı alanlarda topo rafik 
ve jeolojik kesit (geological cross section) almak birinci derecede önem 
kazanmaktadır. Topo rafik harita üzerinden bir yüzey kesit (profil) almak için: 

1. Kesitin alınaca ı hattı kesen topo rafik konturlar (topographic 
contours) bir kâ ıt eride, yükseklik de erleri ile birlikte i aretlenir.  

2. Kâ ıt erit üzerindeki kesi me noktaları, yükseklik de erlerine göre 
seçilmi  bir ölçekte, milimetrik kâ ıda i lenir ve noktaların birle tirilmesi 
sonucu profil elde edilir ( ekil 4.23).   
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ekil 4.23. Topo rafik konturlar ve morfolojik anlamı. 

Olu turulan topo rafik kesit üzerine ( ekil 4.24), jeolojik bilgilerin de ta ınması ve 
yüzeyden alınan bu bilgiler ı ı ında yeraltı jeolojik yapısının yorumlanarak olu turulabilmesi 
için: 

ekil 4.24. Topo rafik harita üzerinden kesit alınması. 
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1. Alınan topo rafik kesit hattı boyunca, bu defa aynı hattı kesen jeolojik 
formasyon sınırları kâ ıt eride i aretlenir.  

2. Jeolojik haritadan, kâ ıt erit üzerinde i aretlenen jeolojik birimlerin 
sınırları, milimetrik kâ ıda aktarılır. Jeolojik sınırlar, topo rafik kesit üzerine 
dü ey olarak iz dü ürülerek jeolojik sınırların profil (kesit, yandan görünü )

üzerindeki yerleri belirlenir.  
3. Farklı çökelleri ayırt eden jeolojik birimlerin sınırlarının zemin 

yüzeyinden derinlere do ru devamlarının belirlenmesi amacıyla, topo rafik 
kesit üzerinde belirlenen jeolojik sınırları olu turan i aretlenmi  noktalardan bir 
açı ölçer yardımıyla, jeolojik haritada verilen e im yönü ve e im derecesi 
(do rultuya dik alınan kesitlerde de i tirilmeden) kesite aktarılır ( ekil 4.25).  

ekil 4.25. Bir jeoloji haritası üzerinde tabaka do rultularına dik bir hat boyunca jeolojik kesit 
alınması. 
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4. Jeolojik birimlerin tabaka do rultu ve e imlerine göre derinde 
olu turabilecekleri muhtemel kıvrımlar (antiklinal-senklinal) ve jeoloji haritasında 
kesit do rultusunu kesen (varsa) faylar ile jeolojik birimlerin birbirleri ile olan alt-
üst ili kileri dikkate alınarak ünitelerin derine, yerin içine do ru olan uzanımları 
belirlenerek kesite çizilir.  

ekil 4.26’da yeryüzünde mostra vermi  birimlerin tabaka do rultu ve 
e imleri ile ya lıdan gence do ru olan dizilimleri, olu turdukları antiklinal yapısı 
ve bunun bir jeoloji haritası üzerindeki izdü ümü gösterilmektedir. 

ekil 4.26. Jeolojik harita ve kesitine ait bir örnek. 
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4.8. ÖRNEK, UYGULAMA ve YORUMLAR: 
      

4.8.1. Topo rafik Harita Örne i. 
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4.8.2. Jeoloji Haritası ve Kesiti. 

4.8.3. Bir Jeolojik Zemin Kesitinde Stratigrafik Dizilimin De erlendirilmesi: 

A a ıda Örnek ekil 4.8.3’de verilen jeolojik zemin kesitinde, 
sedimenter kayaçlar alttan üste do ru sırasıyla ünite 1’den ünite 7’ye kadar 
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sıralanırlar. Bu sıralanımda jeolojik geçmi e bakıldı ında, yatay tabakalara 
sahip bu çökel dizisinde en altta bulunanı en ya lı, en üstte bulunanı ise en 
genç çökelleri olu turur. Ancak yine aynı kesitte görüldü ü gibi söz konusu 
birimlerin çökelmeleri sırasında “A” ve “B” fayları; “C”, “D” ve “E” erozyonal 
dönemleri ve güncel “F” heyelânı geli mi tir. Söz konusu olguların birbirlerini 
kesmeleri ve örtmelerinden yararlanarak jeolojik kesitte görülen stratigrafik 
dizilimin ve ba ıl ya  ili kisinin açıklanabilmesi mümkündür.  

Buna göre bölgede ilk olarak 1 numaralı ünite (çökel dizisi) çökelmi , söz 
konusu ünitenin deformasyona u rayıp kıvrımlı bir yapı kazanmasının 
ardından geli en “A” fayı, 1 numaralı üniteyi kesmi tir. Bu olayların ardından 1 
numaralı üniteyi ve “A” fayını kesmi  olan “C” erozyonal dönemi ba lamı tır. 1 
No’lu ünitenin erozyon ile olu mu  üst yüzeyini olu turan “C” açısal diskordans 
hattı üzerine, transgresif olarak 2 No’lu ünite çökelmi tir. Bu durumda “A” fayı 
1 numaralı üniteyi kesti i için ba ıl olarak bu üniteden genç, 2 No’lu ünite 
tarafından örtüldü ü için bu üniteden ya lıdır. 

 2 No’lu ünitenin çökelme dönemi, herhangi bir kesikli e u ramadan 
devam etmi  ve 3 numaralı ünite de çökelebilmi tir. 2 ve 3 numaralı ünitelerin 
çökelmeleri sonrasında ortamın karasalla ması sonucu tekrar a ınma 
(erozyonal) dönemi ba lamı , 3 No’lu ünitenin üst seviyesi a ınarak bir 
diskordans düzlemini olu turan “D” hattı geli mi tir. Kesikli e u rayan bu 
çökelme dönemini takiben olu an engebeli erozyonal yüzey üzerine 4, 5, 6 ve 
en genç 7 numaralı üniteler herhangi bir zaman veya çökelme kesikli ine 
u ramadan düzenli olarak (konkordan) çökelmi tir. Ancak 5 No’lu ünitenin 
sedimentasyonu (çökelim) sırasında “B” fayı aktivite kazanmı  ve ilk 4 üniteyi 
kesmi tir. Bu nedenle, “B” fayı bu ünitelerin tamamından gençtir. Ancak bu fay 
5 numaralı ünite içerisinde aktivitesini kaybetmi  ve bu ünitenin alt sınırını 
keserken üst sınırını etkilememi tir. Bu nedenle, “B” fayı, ba ıl olarak 5 
numaralı ünite ile ya ıttır, ancak bu ünitenin çökelme i lemi tamamlanmadan 
aktivitesini yitirmi tir. 5, 6 ve 7 numaralı ünitelerinin çökelme i leminin 
ardından yükselerek tekrar karasal ortama geçen bölgede tüm birimleri 
a ındıran “E” erozyonal dönemi ba lamı tır. Erozyon 6 ve 7 numaralı üniteleri 
a ındırmı , ancak 5 numaralı üniteyi güncel durumda henüz a ındıramamı tır. 
Söz konusu erozyon, mevcut güncel topo rafyayı olu turmu tur. “E” erozyonu 
gibi güncel nitelikli ba ka olgu ise “F” heyelânıdır. “F” heyelânı, en son çökelen 
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6 ve 7 numaralı ünitede meydana gelmi tir. Heyelânın, “E” erozyonu 
tarafından olu turulan yamacın üzerinde meydana gelmi  ve henüz 
a ındırılmamı  olması, söz konusu heyelânın bu alandaki en güncel ve genç 
aktiviteyi olu turdu unu göstermektedir. Ancak devam etmekte olan “E” 
erozyonu, zamanla “F” heyelânı malzemesini a ındırarak yok edece ini 
söylemek mümkündür.  

4.8.3. Bir çökel dizisinin jeolojik geçmi indeki ba ıl ya  ili kisi. 

4.8.4. MAKALE: stanbul’un jeolojisi, güncellenmi  jeoloji haritası, stratigrafisi 
ve Tersiyer çökellerinin tipik geoteknik parametreleri (Yıldırım vd., 2010): 

stanbul’un Tarihî Yarımada’yı olu turan Avrupa Yakasında görünür temelde Alt Karbonifer 

ya lı, kumta ı (grovak), siltta ı ve kilta larından olu an *fli  fasiyesinde çökelmi   ve Trakya 

formasyonu olarak adlandırılan grovak- eyl-siltta ı-kilta ı ardalanmalı istifinden olu an çökel kayalar 
yer almaktadır (4.8.4.1). Paleozoyik ya lı grovaklar ile daha alt seviyelerini olu turan kireçta ı, çört, 
kuvarsit ve arkozik kumta ları çökelleri, stanbul’un Karadeniz sahil kesimlerinde (örn. Sarıyer ve ile) 

Üst Kretase ya lı volkanik birimler üzerine sürüklenmi tir ( aryaj). aryaj uzunlu u yakla ık 100 km, 
sürüklenim geni li i ise 5 km’ye varmaktadır. Üst Kretase ya lı birimler altta konglomeralar ile ba layıp 
üste do ru gri-ye il renkli kumta ı- eyl (Sarıyer fm. Bozhane üyesi= Karadeniz da ları-Yemi liçay fm. 

e de eri), daha üstte bazaltik andezitik lav ve yaygın gözlenen aglomeralarla (Sarıyer fm. Garipçe üyesi, 
Keskin vd. 2003) devam edip en üst seviyeleri de volkanik kökenli kırıntılılar (Sarıyer fm. Kısırkaya üyesi= 
örn. Kocaeli Yarımadası ve Karadeniz sahillerinde görülen ve e de erleri olan Maestrichtiyen ya lı çörtlü 
kalkerler) devam etmektedir. Üst Kretase ya lı bu volkano-sedimenter birimler, birincil konumları 
Paleozoyik (Devoniyen) ya lı temel üzerine (transgresif, örn. Adapazarı kuzeyi-Kandıra arası) diskordan 
olarak oturmaktadır.  

*[Fli (flysch) : Türbiditik akıntılarla derin deniz dibinde kıta yamacında yelpaze eklinde 

çökelmi  kumta ı- eyl-kilta ı ardalanmalı istif]. 

stanbulun güneyinde Tarihi Yarımadanın bulundu u kesimlerde ise Paleozoyik ya lı grovaklar 
üzerine Orta Eosen-Alt Oligosen döneminde hâkim litolojisi marn-kireçta ı olan Kırklareli formasyonu 
(So ucak ve Ceylan formasyonları) diskordan çökelmi tir. Bölgede gerçekle tirilen arazi gözlemlerine 
göre, Trakya ve Kırklareli formasyonu üzerine ise hakim litolojisi gri-ye il renkli a ırı konsolide kil ve 
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kömür ara katkılı killerle ardalanan kum merceklerinden olu an “Avcılar formasyonu” diskordan 
oturmaktadır [Örnek ekil 4.8.4.2 (Yıldırım vd., 2010)].  

Kalınlı ı 250 m’yi a an ve Üst Oligosen döneminde transgresif olarak bir taban çakılta ı ile 
ba layan Avcılar formasyonu, üste do ru kum/kumta ı-kil/kilta ı ardalanmasından olu maktadır  
(Yıldırım vd., 2010). Gri ye il tonlardaki renklerle tanınabilen Avcılar formasyonu istifi, daha üst 
seviyelerde ço unlukla karbonat kayalarından olu an ve yer yer 50 m kalınlı a ula an beyazımsı krem 
renkli marn, Maktra fosilli (Küfeki Ta ı) Bakırköy formasyonuna dereceli olarak geçmektedir ( ekil 
4.8.4.2 ve 4.8.4.3). Avcılar formasyonu, ba ta Avcılar, Büyük/Küçük Çekmece, Güngören lçeleri 
olmak üzere, stanbul’un tarihî Yarımadası ve Asya Yakası Karadeniz kıyısında geni  alanları 
kaplamaktadır. Bakırköy formasyonu ve di er daha ya lı formasyonlar üzerine, kızıl-koyu kahverengi, 
çok sıkı, iri yuvarlak kuvars çakıl katkıları içeren, kumlu ve siltli killerden olu an daha genç (Pliyosen)  
karasal ortam ürünü Samandıra formasyonu olarak adlandırılan akarsu çökelleri diskordan olarak 
örtmektedir (Yıldırım vd. 2010; ekil 4.8.4.2 ve 4.8.4.4). Belirtilen tüm formasyonları, en üstte yer alan 
ve dere yataklarını olu turan güncel alüvyal çökeller diskordan örterler ( ekil 4.8.4.5). Formasyonların 
geoteknik parametreleri ise Tablo 4.3’de verilmi tir. Özellikleri ve sınırları do ru tanımlanarak yapılan 
jeolojik haritalarda yer alan formasyonlar, parsel bazında belirlenen geoteknik etütlere ı ık tutacak ve 
mühendislik özelliklerinin de hesaplarda karı tırılması engellenebilecektir. Ayrıca zeminlerde 
gerçekle tirilecek mühendislik faaliyetlerinde daha do ru büyüklükler kullanılması sa lanabilecek, 
mikrobölgeleme çalı malarında ve yerle ime uygunluk haritalarının üretiminde de daha do ru 
sonuçlara ula ılacaktır. 

Örnek ekil 4.8.4.1) stanbul ve çevresinin güncellenmi  jeoloji haritası (Yıldırım vd., 2010). 
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Örnek ekil 4.8.4.2)  stanbul ve yakın çevresi Tersiyer çökellerinin güncellenmi  stratigrafik sütun 
kesiti (Yıldırım vd., 2010). 
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Örnek ekil 4.8.4.3) Avcılar formasyonu. Bakırköy formasyonu kireçta larıyla dereceli geçi li 
ve kireçta larının altında yer alan gri renkli ve kumta ı ara katkılı tipik grimsi ye il rengiyle 
tanınabilen orta katı-katı ve sert kıvamlı Avcılar formasyonu killeri  (29.03.2007). 

Örnek ekil 4.8.4.4) Bakırköy formasyonu (Ü. Miyosen) çökelleri üzerine diskordan oturan 
Samandıra formasyonu (Pliyosen) çökelleri. Avcılar formasyonu killeri üst seviyelere do ru 
Bakırköy formasyonuna ait gri kil ara katmanlı beyazımsı krem renkli kireçta larına normal 
geçi  göstermekte üzerlerine ise zemin yüzeyine kadar kızıl renkli çakıllı killerden olu an ve 20 
m kalınlı a ula an Samandıra formasyonu (önde yer alan sondaj sandı ı karotları) çökelleri 
diskordan oturmaktadır. Çok nadir görülen bu iki formasyon ili kisi, 29.03.2007 tarihinde birinci 
yazar tarafından Ambarlı Limanı do usunda yer alan lojmanlar civarında yapılan sondajlarda 
tespit edilmi tir [IBB-OYO sondajı No: 820 244 Koordinatları: X (N-S)= 4538397.60;  Y (E-W)= 
389697.21; Sondaj noktası kotu Z (râkım) = +13,00 m].
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Örnek ekil 4.8.4.5) stanbul, Avrupa Yakası, Küçük Çekmece zemin etüt sondajı logu. Bir zemin 
(derin sondaj: 209 m) etüt sondajı logu ve birimlerin mühendislik özellikleri. Sondaj, Küçükçekmece 
ilçesi belediye binası (E5 Karayolu) biti i inde 2006 yılında yapılmı  olup sondaj logu birinci yazar 
tarafından hazırlanmı tır. Sondaj yeri: X (N-S): 4541271.33;     Y (E-W): 398464.07;  Z (râkım=kot: 
+68,00 m).   

209 m derinli e ula an D 930279 No’lu bu sondaj, BB tarafından Mart 2007 tarihinde zemin 
etüt amaçlı yapılan ilk derin sondajlardan birisini olu turmaktadır. Sondajda, jeofizik (PS logging) 
ölçümlerden bulunan ve özellikle dinamik çalı malarda çok önemli bir parametre olan, bilinmesi 
durumunda zemin veya kaya ortamının birçok geoteknik özelli i hakkında fikir veren Vs (kayma dalgası 
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hızı) de erleri, zemin yüzeyinden itibaren, kalınlıkları ne olursa olsun Bakırköy formasyonu ve onun 
altında yer alan Avcılar formasyonunun tamamı boyunca, 760 m/s’den daha dü ük çıkmaktadır. 
Mühendislik açısından da litolojiye bakılmaksızın ana kaya olarak kabul edilen de er ise yine 760 
m/s’dir. Bu de erlere jeolojik tanımlamada sa lam kaya olarak kabul edilen Kırklareli veya Trakya 
formasyonu litolojilerinin rastlanıldı ı derinliklerden itibaren ula ıldı ı görülmü tür. Dolayısıyla, 
mühendislik ve jeolojik açıdan tanımlaması yapılan sa lam kaya ortamının ba ladı ı derinlikler (zemin 

yüzünden 184 m derinlikte) birbirleriyle uyu maktadır.  

Tablo  4.3. stanbul Tersiyer çökellerinin tipik geoteknik parametreleri. 
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4.9. Mühendislik Çalı ma ve Uygulamalarına Yönelik Sıkça Kar ıla ılan 
Bazı Kavramlar, Terimler ve Deyimler: 

Ada: Dört tarafı sokak, cadde, meydan, demiryolu, akarsu vb. do al ya da yapay 
engellerle çevrilmi  bir veya daha fazla parselden (yapılı veya yapısız) olu an arazi 
parçasıdır. 

Aplikasyon (uygulama): Haritadaki ya da plândaki bilgilerin zemine i aretlenmesi 
için yapılan i lemlerin tümüdür. Di er biri ifâde ile bir plân ya da projenin uygulanaca ı yer 
üzerinde, iki (x, y) ya da üç (x, y, z) boyutlu olarak belirlenmesi, yol ekseninin araziye 
uygulanmasıdır. 

Avan proje: Projenin uygulamadan önceki, kesinle memi  hâli. Ön tasarı, ön proje.  

Ayrık düzen: Hiçbir yanından kom u binalara biti ik olmayan yapı düzenidir. 

Bina derinli i: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası 
arasındaki dik hattın uzaklı ıdır. 

Bina yüksekli i: Binanın kot aldı ı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir  
( ekil 4.9.1). 

Biti ik düzen: Bir ya da birden fazla kom u parsellerdeki binalara biti ik olan yapı 
düzenidir. 

Blok düzen: mar plânı ya da ilgili yönetmelikte cephe uzunlu u, derinli i ve 
yüksekli i belirlenmi  tek yapı kütlesinin bir ya da birden fazla parsel üzerine oturdu u 
bahçeli yapı düzenidir. 

Bodrum kat: Zemin katın altındaki katlardır. 

Çap: Bir parselin ve üzerindeki binaların zemindeki konumunu, sınırlarını ve 
boyutlarını göstermek için hak sahibine verilen belgedir. 

Düzeltme: Hata ile ters i aretli olup gerçek de er ya da kesin de erden ölçü 
de erinin çıkartılması ile bulunur. 

Fizibilite: Bir yatırım projesi uygunlu u için yapılan ara tırmalar. 

Gabari (yükseklik sınırı): Yasal bir yapının ruhsat verilen en çok yüksekli i veya 
tünel köprü gibi karayolu yapılarının uzunluk, geni lik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüler. 

Harita: Yeryüzünün ya da bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem 
üzerine çizilen plândır. Harita; bir arazi parçasının belli bir projeksiyon sistemine göre 
küçültülerek belirli ve benzer i aretlerle gösterilmesidir eklinde de tarif edilebilir. Do ruluk, 
noksansızlık, amaca uygunluk, açıklık ve anla ılabilirlik, kolay okunabilirlik ve estetik, 
haritalarda aranılan belirli özelliklerdir. Haritalar kullanılma amaçlarına göre; orijinal haritalar 
(topo rafik haritaların tamamını te kil eden haritalar); co rafya haritaları (atlas, duvar 
haritaları gibi, küçük ölçekli haritalar); özel amaçlı haritalar (topo rafik haritalar esas alınarak 
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üzerlerine arzu edilen bilgilerin aktarıldı ı haritalar, örn. jeoloji, mühendislik jeolojisi 
haritaları); kadastro haritaları (daha ziyade parsellere ili kin meydana getirilen haritalar olup 
topo rafik detayların fazla aranmadı ı haritalar) olarak tasnif edilirler. 

Hata: Bir büyüklü ün ölçü de eriyle kesin de eri arasındaki farktır. Ölçü de erinden, 
gerçek de er ya da kesin de erin çıkartılması ile bulunur. Ölçüm, hesap ve çizim i lerinde 
yapılabilecek, kabul edilebilir en çok hata miktarına da hata sınırı (tolerans sınırı) denilir. 

Hava foto rafı: Plânlamayı kolayla tırmak üzere haritalama, parselleme, bilgi 
toplama ve çe itli kriterlere göre yorumlama amaçlarıyla belli bölgelerin ve alanların havadan 
çekilen foto rafları. 

mar adası: mar plânlarında, etrafı yollarla çevrili bir ya da daha fazla imar parselini 
kapsayan arazi parçasıdır. 

mar çapı: Bir arsanın imar plânına ve imar yönetmeli ine göre nasıl 
kullanılabilece ini bildiren, belediyece düzenlenerek, iste i üzerine arsa sahibine belirli bir 
harç kar ılı ı verilen çaplı belgedir. Bu belgede, imar parselinin veya yapılacak binanın 
boyutları, yola uzaklı ı, kat sayısı vb. bilgiler yer alır. 

mar parseli: Üzerinde yapı kuralları uyarınca yapı yapılmasına ruhsat verilen ve yapı 
yapmaya elveri li, altyapılı toprak parçası. 

mar plânı: Bir ehrin do al ve sosyal yapısını veri olarak alan, bu veriler arasındaki 
mekân ili kilerini ve gelecekteki arazi kullanımına ait esasları gösteren, standart topo rafik 
kadastral haritalar üzerine çizilen plânlardır. mar plânları, nâzım imar plânı ve imar 
uygulama plânı olmak üzere iki gruba ayrılır. 

mar uygulama plânı: Hâlihazır ve kadastral durumu gösteren haritalar üzerine, 
nâzım imar plânı esaslarına göre çizilen, çe itli bölgelerdeki yapı adalarını, yollarını, in aat 
düzenlerini, alt yapı tesislerini ve uygulama için gerekli di er bilgileri gösteren plândır. Bu 
plânlar, 1/1.000 ya da daha büyük  ölçekte yapılırlar. 

Kadastro adası: Kadastro yapıldı ı zaman, var olan adadır. 

Kadastro çapı: Kadastro müdürlükleri tarafından verilen, kadastro parsellerinin 
sınırlarını, yüzölçümünü, sahibini vb. bilgileri gösteren belgedir. 

Kat alanları katsayısı (KAKS; emsal): Yapının bütün katlardaki alanları toplamının 
parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı; bodrum kat, asma kat, çekme ve 
çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ı ıklıklar çıktıktan sonraki 
alanları toplamıdır. Açık çıkmalar, iç yüksekli i 1.80 m.yi a mayan ve yalnızca tesisatın 
geçirildi i tesisat galerileri ve katları, ticarî amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için 
otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, 
kömürlük, sı ınak, su deposu ve hidrofor bu alana katılmazlar. Kullanılabilen katlar 
deyiminden konut, i yeri, e lenme ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalı maya, e lenmeye 
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ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri 
alanlar anla ılır. 

Kat yüksekli i: Binanın herhangi bir katının dö eme üstünden bir üstteki katının 
dö eme üstüne kadar olan mesafesidir. 

Kesit (profil): Yeryüzündeki ekillerin dü ey bir düzlem üzerindeki izdü ümleridir. 

Kırmızı kot: Karayolu güzergâhı üzerinde, onaylanan yol profiline göre, bitmi  yolun 
kaplama üst kotudur. 

Kroki: Bir arazi parçası ile üzerindeki do al ve yapay tesislerin ku bakı ı 
görünümünü gösteren, yakla ık ölçekli çizilmi  basit taslak bir plândır. 

Nâzım imar plânı: Hâlihazır durumu gösteren haritalar üzerine çizilen, kentin 
gelecekteki konut, ticaret, sanayi bölgelerini, ye il alanları, ula ım a larını vb. di er arazi 
kullanı larını ana çizgileriyle gösteren, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir 
bütün olan plândır. 

Normal kat: Zemin ve bodrum katların dı ında kalan kat veya katlardır. 

Pafta: Belirli bir bölümleme düzenine uygun olarak çizilen harita veya imar 
plânlarının, birbirleriyle kenarla abilen parçalarından her biridir.  Büyük ölçekli haritalarda 
standart pafta boyutları 70 cm × 90 cm dir. Pafta kenarlarında 5’er cm bo luk bırakılır. Pafta, 
10 cm aralıklarla karelere bölünür. 

Parsel: Belli bir amaçla ayrılıp sınırlandırılmı , imara uygun, mülkiyet hakkına konu 
olan arazi parçalarının her birisine parsel adı verilir. Parsel, üzerine yalnız bir bina 
yapılabilecek arazi parçasıdır. 

Parselasyon: mar adalarının, imar plânı ve imar yönetmeli i esaslarına uygun 
biçimde ve büyüklükte düzgün parsellere ayrılması için yapılan i lemdir.  

Parsel cephesi: Parselin üzerinde bulundu u yoldaki cephesidir. Kö e ba ına 
rastlayan parsellerde geni  yol üzerindeki kenar, parsel cephesidir. ki yolun geni liklerinin 
e it olması hâlinde dar kenar parsel cephesidir. 

Parsel derinli i: Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı kö e noktalarından 
indirilen dik hatların uzunluklarının ortalamasıdır. 

Plân: Yeryüzündeki ekillerin yatay bir düzlem üzerindeki izdü ümleridir. Plânlar belli 
bir ölçe e göre çizilirler. Tesviye e rileri (e  yükselti e rileri) ile donatılmı  plâna “tesviye 
e rili plân” adı verilir. 

Plânkote: Arazi yüzü karakteristik noktalarının ve belli sıklıklarla belirlenen noktaların, 
konum ve yükseklik de erlerinin gösterildi i, büyük ölçekli özel haritadır.  

Proje: Bir yapının gerçekle tirilebilmesi için gerekli plân, kesit, görünü  gibi çizimlerin 
tümüdür. 
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Rekreaktif alanlar: Halkın, e lence ve dinlenme ihtiyaçlarını kar ılamaya dönük, açık 
olarak düzenlenen, oturma ve yemek yerleri, yemek pi irme yerleri, çe meler, oyun ve açık 
spor alanları, açık gösteri alanları ve ye il bitki örtüsü bulunan alanlardır. 

Saçak seviyesi: Binaların son kat tavan dö emesi üst kotudur. 

Siyah kot (tabiî zemin): Arazinin hafredilmemi  ve doldurulmamı  do al durumu 
(hâli) veya karayolu güzergâhı üzerindeki herhangi bir noktanın do al arazi kotu. 

Son kat: Çatı altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır. 

Taban alanı: Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdü ümünde kaplayaca ı 
alandır. 

Taban alanı katsayısı (TAKS): Binanın zemine oturdu u alanın, imar parseli (=arsa) 
alanına oranıdır.  

Yükseklik (kot): Yeryüzündeki bir noktanın, çekül do rultusunda ba langıç yüzeyine 
(geoid) olan uzaklı ıdır. Kısaca, herhangi bir yatay düzlem, kıyas düzlemi olarak alındı ında, 
elde edilen yüksekliklere kot denir. 

Yükseklik e rili harita: Plânların üzerine, aynı yükseklikteki noktaların 
birle tirilmesiyle elde edilen e rilerin çizilmesiyle olu an plânlardır. 

Zemin kat: mar  plânı ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre alttaki kattır. 

ekil 4.9.1) Bina katlarına ili kin tanımlamalar (Ça da , 2012). 

Bodrum kat 

Zemin kat 

Normal kat 

Normal kat 

Tabiî zemin 

(0.00 m)

Saçak seviyesi 

Son kat 

Bina yüksekli i 

Kat yüksekli i 

Su basman kotu  
0,50-1,00 m) 
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4. Bölümün Özeti 

Herhangi bir çökelme havzasında çökel kayaçların, tanelerin tabiî artlar 
altında, tane büyüklü ü, renk ve sertlik bakımından birbirinden farklı yataklar 
hâlinde çökelme havzası yüzeyine paralel olarak üst üste istiflenmesine 
tabakalanma (stratification), iki kom u tabaka arasındaki sınır düzlemine 
tabakalanma düzlemi (bedding plane), süreksizlik olarak da nitelendirilen bu 
düzlemler ile ayrılmı  olan çökel birikimlerine tabaka (bed) denir.  

E imli bir tabaka düzleminin, yatay düzlemle yaptı ı ara kesit çizgisine 
tabakanın do rultusu, do rultu çizgisinin kuzey ile yaptı ı dar açıya ise tabaka 
do rultusu açısı denir.  

Tabaka e imi; bir düzlemin yatay düzleme do ru bakması hâline o 
düzlemin e imli olması hâli denir. Bu durumda tabaka düzlemi ile yatay 
düzlem arasında kesin bir açı vardır, yani tabaka düzlemi ile yatay düzlem 
birbirlerini keserler. Aksi takdirde tabaka yatay düzleme paralel olmu  olur ki, 
bu tür tabakalara yatay tabakalar adı verilir. E imli tabakanın baktı ı co rafik 
yöne e im yönü denir. E im, tabaka do rultusuna daima diktir. E imli bir 
tabaka düzleminin do rultusuna dik dü ey bir düzlem içinde yatay düzlemle 
yaptı ı dar açıya e im açısı denir. Bu tabakanın gerçek e im açısıdır ve bir 
tabakanın sadece bir tane gerçek e im açısı de eri vardır. 

Kıvrım; plâstik ve yumu ak tabakalarda veya herhangi bir düzlemsel 
yapıda deformasyon etkisi altında kırılmaya u ramadan görülen bükülmedir.  
Tektonik kuvvetlerin etkisiyle uzun bir dönemde olu an bu bükülme i i veya 
i lemine de kıvrımlanma denir.  

Stratigrafi; yer kabu undaki belli bir alan ve bölgedeki kayaların, tabakalı 
ve sedimenter kayaçların dizilimlerini, birbirleriyle olan ilgilerini inceleyen, 
formasyonlarından, bile imlerinden, nitelik, istiflenme, ya  ve 
korelâsyonlarından söz eden bir jeoloji dalıdır. Stratigrafik dizilimin incelenmesi 
sonucu, tabakaların alttan üste do ru olan dizilimleri ve ortamın jeolojik evrimi 
belirlenebilir. Stratigrafi; kaya stratigrafi birimleri, zaman-kaya stratigrafi 
birimleri, jeolojik zaman birimleri ve biyostratigrafik birimleri olmak üzere dört 
kısımda incelenmektedir. 

 Yer kabu unun yapı ta ları olan kayaçların bünyelerinde, olu umları 
sırasında ve sonrasında zayıflık düzlemleri veya zonları olarak tanımlanan 
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süreksizlikler olu ur. Özellikle mühendislik uygulamaları açısından büyük 
öneme sahip olan süreksizlikler; tabaka, fay, yarık, çatlak, fissür, mikrofissür 
ve foliasyon gibi adlarla anılırlar. Süreksizliklerin tümü mühendislik 
uygulamalarında önemli problemler yaratabilecek zayıflık zonlarıdır ve 
mühendislik çalı malarında dikkate alınmaları gerekir.  

Süreksizliklerden bir di erini olu turan aktif faylar, deprem meydana 
getirmelerinden dolayı ayrıca bir öneme sahiptirler. Faylar, atım yönlerine 
göre; e im atımlı normal ve ters faylar, bindirme fayları ve depremde büyük 
hasarlar olu turabilen do rultu atımlı faylar olarak sınıflandırılırlar.  

Bir arazi parçasının morfolojik yapısının (a ınma ile topo rafyayı olu turan 

kayaların dı  yapısı) belli bir ölçek içinde e  yükselti e rileri yardımıyla yatay 
düzlem üzerinde gösterilmesi ile elde edilen haritalara topo rafik harita; bu tür 
haritalarda, deniz seviyesine göre yüksekli i göstermeye yarayan çizgilere ise 
e  yükselti e rileri adı verilir.  Bu amaçla istenilen bir do rultuda, jeoloji 
haritalarından topo rafik ve jeolojik kesitler elde edilerek, bu kesitlerde yer 
alan bilgiler yardımıyla söz konusu alanın jeolojik yapısı ve geçmi i hakkında 
da bilgi edinilmesi mümkün olmaktadır. Jeolojik haritalar; arazi gözlemlerine 
dayanan ve üzerinde jeolojik bilgiler i aretlenmi  olan haritalardır.  

Temel, tünel, baraj, yol in aatı gibi mühendislik çalı malarında; heyelân, 
ayrı ma ya da yerle ime uygunluk gibi belirli bir amaca yönelik olarak yapılan 
özel amaçlı jeoloji haritalara “Mühendislik Jeolojisi Haritaları” adı verilir. 
Mühendislik Jeolojisi Haritaları, özel amaçlı jeoloji haritaları olduklarından, 
sahanın jeolojik unsurlarının tümünü göstermesi yanında, incelenen yöredeki 
kayaçların jeomorfolojik, jeo-mühendislik, hidrojeolojik özellikleri veya 
gerekti inde bozunmanın (ayrı ma) derecesinin de tanımlandı ı haritalardır. 

Jeoloji ve mühendislik jeolojisi harita, kesit ve raporları; ara tırılan 
bölgede kayaçların cins ve zemin özelliklerinin belirlenmesini, uygun 
güzergâhların seçilmesini, en uygun sondaj yer ve derinliklerinin belirlenmesini 
sa ladı ından, bu çalı maları takip eden di er mühendislik çalı malarının da 
emniyet bakımından ve ekonomik anlamda ba arısını sa lamakta son derece 
yardımcı olmaktadırlar. 
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5. BÖLÜM: YÜZEYSEL AKI

5.1. Giri

Dünyamızdaki suların yeryüzü, yer altı ve atmosferdeki bulunu
tarzlarını, da ılımını, hareketini, fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerini 
inceleyen bilim dalına hidroloji (su bilimi, hydrology) adı verilir.  Bu bilim 
dalının inceleme konularının ba ında gelen hidrolojik döngü (hydrological 
cycle) ise dünyayı olu turan su kütlesinin (% 97’si tuzlu su, % 3’ü tatlı su), yeryüzü, 
yer altı ve atmosfer arasındaki döngüsüne verilen genel addır. Bu döngüde, 
yeryüzünde bulunan okyanus-deniz-göl gibi geni  su alanlarından buharla ma 
veya bitkilerden terleme yoluyla atmosfere katılan su, bulutlar vasıtasıyla 
ta ınarak ya mur kar gibi de i ik ya ı  biçimlerinde yeryüzüne geri dönmesi 
(yüzey suları), yeraltına süzülüp (yeraltı suları) kaynak ve akarsu olarak tekrar 
çıkması, bir göl veya denize akması gibi hareketlerin tümünü olu turur ve bu 
döngüyü dünyanın dönme ekseninin e ikli i yanında yörüngesinin de güne e 
en ideal uzaklıkta olması ve güne  etrafında dönmesiyle sa lar ( ekil 5.1). 
Hidrolojik döngünün yeryüzü boyunca kara alanlarında meydana gelen 
bölümüne yüzeysel akı  adı verilir. Yüzeysel akı , do al göller veya sunî 
barajlarda toplanır. Havzalar ve bataklıklar da yüzeysel akı ın depolandı ı 
yerlerdir. Yeryüzüne ya mur veya kar olarak ula an suyun bir bölümü, toprak 
tarafından emilerek yer altına iner ve yeraltı sularını olu turur.  

Yüzeysel akı a katılan sular, yeryüzü boyunca yüksek alanlardan alçak 
bölgelerde yer alan göl, deniz ve okyanuslara, buzul ve akarsular yoluyla 
ta ınarak depolanırlar. Yeryüzünde alçak alanlara do ru akan sular, bu 
akı larını belirli hatlar boyunca sürdürürler ve bu i lemin sonucunda akarsu 
ebekelerini olu tururlar. Akarsular, yeryüzüne dü en suları yüksek alanlardan 

göl, deniz ve okyanuslara ileten en önemli ta ıyıcı unsurdurlar. Bu i lem 
sırasında, suyun a ındırma ve ta ıma kuvvetine ba lı olarak kayaçların üst 
kesimlerinde ayrı mı  nitelikte olan her boyuttaki kırıntılı (çakıl-kum-silt-kil)

malzeme de da lık alanlardan havzalara ta ınarak depolanır. Akarsular, 
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ta ıdıkları tatlı su nedeniyle insanlık tarihi boyunca ve günümüzde deniz 
kıyıları ile birlikte medeniyetlerin kuruldukları en önemli ortamların ba ında 
gelmektedir. Bu nedenle, gerek sulak alanlara yerle im ve gerekse sudan 
enerji elde edebilmek için akarsular ve çevresindeki yapıla ma, tarihsel 
dönemlerden günümüze, giderek artan bir biçimde devam etmektedir.   

ekil 5.1. Hidrolojik döngünün a amalarının ematik gösterimi. Hidrolojik döngü içerisinde 
yeryüzüne dü en ya ı ın, yüzeyde kalarak vâdiler boyunca alçak alanlara ula ması i lemi 
yüzeysel akı  olarak tanımlanır (McGeary vd., 2004).   

Atmosferdeki nemin (havada bulunan su buharı) ortalama % 90’ı okyanus, 
deniz, göl ve nehirlerden, geri kalan % 10’u ise bitki (Flora, flora: Bir yörede yeti en 

bitkilerin tümü, bitki örtüsü) yüzeyindeki buharla madan meydana gelmektedir. 
Yeraltı sularının da esas kayna ını olu turan ya ı ; atmosferdeki su buharının 
katı veya sıvı (ya mur) hâlde yeryüzüne dü mesi olarak tarif edilebilir. Ya ı ; 
buharla ma + terleme (transpirasyon) + yüzeysel akı  ve yer altına sızmanın 
toplamına e ittir. Radarlarla da ölçülebilen ya ı , genellikle meteoroloji 
istasyonlarında belli bir zamanda, atmosferden yeryüzeyine dü en ya ı ı 
direkt olarak ölçen; yazıcı olmayan ya ı  ölçer (plüvyometre) veya sürekli 
olarak kayıt yapan yazıcı ya ı  ölçerler (plüvyograf) ile su sütunu yüksekli i 
cinsinden mm olarak ölçülür. Su sütunu cinsinden ölçülen 1 mm ya ı
yüksekli i, birim yüzeye (1 m2) dü en 1 kg ya ı a e de erdir. Sıvı ya da katı bir 
cismin gaz hâline geçmesine buharla ma (evaporation) denir. Buharla ma, 
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özel ekilde hazırlanmı  belli standart ölçüleri olan buharla ma tavası denen 
su dolu metal kaplar kullanılarak ölçülür ve bunlara evaporimetre adı verilir. 
Buharla ma ve terleme genellikle birlikte ölçülür. çine bitki ekilmi  yer altına 
gömülü tanklarda giren ve çıkan su miktarları ile buharla ma ve terlemenin 
birlikte ölçüldü ü aletlere lizimetre (lysimeter) denir.  Sızma (Infiltration);
yeryüzüne dü en ya ı ın bir kısmının zemin içine süzülerek zemin nemini 
artırmasına ve daha derinlere sızarak akiferlere (aquifer) ula masını ifâde 
eden bir süreçtir. Belli artlar altında birim zamanda yer altına süzülebilecek 
maksimum su miktarının milimetre (mm) cinsinden ifâdesine sızma kapasitesi
denmektedir. Zemin yüzeyinden yerin içine sızan suyun ölçümü, infiltrometre
ismi verilen aletlerle yapılır. Ancak zemin içerisindeki su akı ı çok yava tır. 
Akiferin bulundu u derinli e ve topra ın gözeneklili ine ba lı olarak sızma 
suyunun akiferlere ula ması haftalar hattâ aylarca zaman alabilir. Dolayısıyla; 
bir bölgedeki sızmayı denetleyen etmenler; jeolojik yapı, zeminin cinsi, dokusu, 
e imi, kimyasal bile imi, geçirgenli i, bitki örtüsü ve morfolojik yapıdır.  

5.2. Akarsu Akı  Sistemleri 

Akarsularda, düzenli (laminar) ve düzensiz (türbülent, türbülânslı) akı lar 
olmak üzere iki tür akı  sistemi gözlenir. Düzenli akı ta do rusal veya çok az 
büklümlü birbirlerine paralel akan sıvı iplikçikleri (akı  çizgileri), birbirlerine 
karı maz, kesmez, akı  tabakalar hâlinde ve yava  olup hız vektörü ise akı
kesitine diktir. Düzenli akı ta, akıma kar ı direnç, do rudan do ruya viskozite 
(sıvının akmaya kar ı olan direnci) ve hız ile do ru orantılıdır.  

Akı  hızı yüksek olan akarsularda, düzensiz akı  gözlenir. Düzensiz 
akı ta, sıvı moleküllerinin hareketi düzensiz ve karı ık olup hız fazladır. Bu tür 
akı ta karma ık bir akı ekli olu ur, sıvı iplikçiklerinin yönleri zamanla de i ir, 
akı  çizgileri birbirini keser, karı ırlar fakat ortalama hız aynı kalır. Sonuçta, 
akı ta girdap ve anafor yapıları olu ur ( ekil 5.2). Bir akı  sisteminin düzenli 
veya düzensiz olması; akı ın hızına, akı ın geometrisine (daha çok derinli ine)

ba lıdır. Hız, kritik bir hız de erini a tı ında, laminar akım rejimi, türbülent 
akım rejimine geçer ve bu rejimde su akımı zaman ve ortam içerisinde 
düzensizdir ve akıma kar ı direnç artık hemen hemen viskoziteye ba ımlı 
olmaktan kurtulmu  gibidir, ayrıca direnç de hız ile do rudan do ruya orantılı 
olmaktan çıkar.  
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ekil 5.2. Akarsularda gözlenen düzenli ve düzensiz akı  (Press vd., 2004). 

Akarsular, akı  sistemlerine ba lı olarak de i en miktar ve boyuttaki 
kırıntılı malzemeyi a ındırıp bünyesinde ta ıyabilir. Düzenli akı  sistemine 
sahip olan akarsular sadece kil boyutlu ince ve hafif malzemeyi yüzeyden 
kaldırıp ta ıyabilirler. Öte yandan, akı  hızına ba lı olarak düzensiz akı
sistemine sahip akarsular, kil boyutundan çakıl-blok boyutuna kadar her tür 
kırıntılı malzemeyi ta ıyabilirler. Bu sistemde akı , taneleri bünyesine alarak 
ta ıyabildi i gibi iri taneli malzemeyi kaydırarak veya yuvarlayarak da 
sürükleyebilir ( ekil 5.3). Akarsuyun içerisinde suyun kaldırma kuvveti ile 
ta ınan malzeme askıda malzeme yükü (suspended load), tabanda 
sürüklenenler ise vâdi yatak yükü (bed load) olarak adlandırılır ( ekil 5.3, 
5.4). Akarsuyun hızı arttıkça askıda ta ıyabildi i malzemenin tane çapı artar 
ve daha büyük miktarda bir sediment yükünü ta ır. Akarsuyun askıda ve 
tabanda ta ıyabildi i toplam sediment yüküne akarsuyun ta ıma kapasitesi
adı verilir. Akarsuların ta ıma kapasiteleri, özellikle baraj in aatlarında 
kullanılan ve baraj göl havzasının ne kadar hızda dolabilece inin, yani baraj 
ömrünün belirlenmesinde önemli bir veri girdisini olu turur. Akı  hızını 
denetleyen unsurlardan bir di eri de yapay ve do al olarak geli en vâdi 
geni li indeki de i imlerdir ( ekil 5.5). 
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ekil 5.3. Akarsu a ındırma mekanizmaları (McGeary vd., 2004). 

ekil 5.4. Bir akarsu içerisindeki sediment yükü ve hareket mekanizması. 

ekil 5.5. Akarsu vâdilerinde kayaç sertli ine (A); yamaç duraysızlı ına (B) ve yapay 
nedenlere (C) ba lı olarak geli en vâdilerde akı  hızındaki de i im (McGeary vd., 2004).   
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5.3. Akarsuyun A ındırma-Ta ıma Etkisi ve Vâdi ekillenmeleri 

Akarsular, sahip oldukları akı  rejimine ba lı olarak tabandaki 
malzemeyi a ındırır ve bu malzemeyi akarsuyun içerisinde askıda, sıçratarak, 
akarsuyun tabanında sürükleyerek veya yuvarlayarak hareket ettirir. Tanelerin 
sıçrama i lemleri sırasındaki kırıntılı malzemenin asimetrik dizilimi, akarsu 
vâdisi tabanında Ripıl-mark, “ripple mark” adı verilen (bk. 4. Bölüm, sayfa 136)

ve akarsu eksenine dik olarak geli en asimetrik yükseltilerin olu masına neden 
olur ( ekil 5.6). Akıntı hızının yava  ve düzenli oldu u alanlarda deniz 
tabanında bu ekillenmeler geli mez. Ancak akıntı hızının arttı ı ve düzensiz 
akı  rejimine geçildi i bölgelerde, kum boyutlu malzemeler ileri do ru 
sıçrayarak sürüklenmeye (traction) ba larlar. Bu sürükleni , deniz tabanında 
asimetrik setlerin yani 'ripple-mark'ların geli mesine neden olur. Bu setler, 
akarsu yata ı tabanında çapraz tabakalanmaya neden olurlar. Daha önce 
de inildi i üzere; tanelerin tabaka içindeki sıralanı ları tabakanın alt ve üst 
yüzeylerine paralel olmayıp, bu yüzeylerle açılar yapacak ekilde iseler böyle 
bir tabakalanmaya çapraz tabakalanma denir. Akarsuyun akı  hızı arttıkça, 
tabanında olu an bu tür yapıların boyutları da büyür. 

ekil 5.6. Akarsu tabanında geli en ripple-marklar (Press vd., 2004). 

Akarsu sistemi, sediment a ındırmaları yardımıyla vâdi yata ını geli tirir. 
Bu geli im, vâdinin katıldı ı daha büyük bir su sisteminden (deniz, göl) geriye, 
yüksek alanlara do ru gerçekle ir. Vâdinin, kayna ına do ru yaptı ı bu 
gerileme ile meydana gelen geli ime ba yukarı a ınım adı verilir. Ba yukarı 
a ınım ve akarsu vâdisinin geli imi, yumu ak ve kazınabilir nitelikteki zemin 
içerisinde göreceli olarak kolaylıkla gerçekle irken, ta la ma/so uma-
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katıla ma i lemi geçirmi  olan sa lam kayalarda ise bu i lem daha uzun 
zaman içerisinde meydana gelir.  

Akarsular kaya ortamlarını üç ana ba lık altında toplanabilecek nedenler  
ile a ındırabilirler. Bunlardan ilki, akarsuyun içerisinde bulunan ve akı  etkisi 
ile sıçrayan veya yuvarlanarak sürüklenen kum ve çakılların çarpma ve 
sürtünme etkisi ile vâdi tabanı üzerinde yaptıkları a ındırmadır. Akarsu 
vâdilerinde meydana gelen ikinci a ınma etkisi ise kayalardaki fiziksel ve 
kimyasal ayrı malardır. Kayalarda ve süreksizliklerinde meydana gelen fiziksel 
ve kimyasal ayrı ma, kaya yüzeylerinde zayıflıkların olu masına, 
süreksizliklerin büyümesine ve bu yolla akarsuyun bu zayıflıklar boyunca 
kayaları kopararak vâdisini a ındırmasına neden olur. Akarsuların kayalarda 
olu turabilece i di er a ındırma türü ise suyun kayalara iddetli çarpma etkisi 
ile meydana gelir. Özellikle kayalarda herhangi bir nedenle geli mi
basamaklanmadan kaynaklanan, akarsu vâdisindeki bir yükseklik farkı, suyun 
yukarıdan a a ı büyük bir hızla çarparak a a ıdaki kayayı a ındırmasına ve 
akarsuyun olu turdu u kazıma (a ınım, erozyon) i lemi sonucu, bir duraysızlık 
olu turarak, yamacın çökmesine ve bu yolla kayanın ta ınabilecek boyutta 
ufalanmasına neden olacaktır.  

E er, ortam sert kaya basamaklarından olu up, düzenli dü ey/dü eye 
yakın çatlak takımını içerip, yüksek bir kotta yer alıyor ve de kayanın 
tabakalanmasının yatay, üstte a ınmaya kar ı dirençli, altta veya ara 
seviyelerde kolay kazılabilecek tabakalar bulunuyor ise akarsu; bu tür kaya 
ortamlarında elâle ve dik *falezleri  olu turacaktır. A ındırma i lemi hızı, 
sa lam kayanın altında veya ara seviyelerinde yer alan zayıf ara katmanlara 
ve dü ey çatlaklara ba lı olacak ve bölgede morfolojik olarak zamanla 
a ınmayla gerileyen, ama daima dü eye yakın bir falez yapısı korunacaktır.   
*[Falez, (cliff) : Denize inen yüksek ve dar kıyı, yalı-yar]. 

5.4. Vâdi ekilleri 

Akarsuların, tabanlarını a ındırmaları sonucunda vâdiler olu ur. 
Vâdilerin tabanında güncel olarak suyun aktı ı bölüme kanal adı verilir ( ekil 
5.7). Akı ın devamlı oldu u ve vâdi yapısının küçük bir bölümünü olu turan 
kanal bölgesinde genelde kaba kırıntılılar (kum-çakıl-blok) çökelirler. Ayrıca 
vâdilerin pek ço unda kanalların her iki yanında yataya yakın düzlükler yer 
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alır. Bu düzlükler, ta kın dönemlerinde su ile kaplanan ve akarsuyun getirdi i 
genelde kil-silt gibi ince malzeme ile kaplı olan bölümleridir.   

ekil 5.7. Tipik bir vâdi kesiti ve elemanları (Press vd., 2004). 
  

Bir bölgenin sularını toplayarak do al bir yatak boyunca akan sulara 
akarsu adı verilir. Kayna ı yüksekliklerde ba layıp iki tarafından derecikler 
alarak alçalan akıntıların, ya mur ânı haricinde; susuzlarına kuru dere (wadi), 
devamlı sulu olanlarına sulu dere (aqueous stream) ve bunların birle ti i yere 
de kav ak denir (Aytaç, 1971). Derelerin birle mesinden meydana gelen daha 
büyük su akıntılarına çay, daha uzun ve geni  olanlarına ırmak, çay ve 
ırmakların birle mesinden meydana gelen uzun ve geni  akarsulara ise nehir 
adı verilmektedir.  

Akarsu süreçleriyle de olu mu , meydana gelmi  yer ekilleri fluviyal 
jeomorfolojik olu umlar olarak tanımlanmaktadır. Akarsular, yüksek da lık 
alanlardan do arak, alçak düzlük alanlara, oradan da göl, deniz ve 
okyanuslara ula ırlar. Bu geli im içerisinde akarsu yataklarının boyuna 
profilleri, yüksek alanlardan alçak kotlara do ru geli imini sürdüren bir 
topo rafya gösterir. Akarsuyun ula abilece i nihaî olgunluk ekli olan ve 
denge profili (profile of equilibrium) olarak adlandırılan bu profil, pürüzsüz 
içbükey bir e ri görünümündedir. Bir denge profili veya dengeli profil, 
akarsuyun her bir noktasındaki e imin, ancak çökel yükünü ta ıyabilece i 
yeterlikte bulundu u, ne yata a çökeltme yaptı ı ne de yata ın a ındırdı ı bir 
nehir profilidir ( ekil 5.8/A). Jeomorfolojik evrimde denge profili olgunluk ve 
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ihtiyarlık dönemlerinde geli ir. Denge profili, denizlerin yükselip alçalmasının 
görülmedi i ya da aktif tektoni in  bölgede uzun bir dönemde etken olmadı ı 
sürece oldukça de i mez kalabilirler.  

Tüm akarsular, tabanlarını söz konusu nihaî ekle ula tırabilmek 
amacıyla yüksek alanları kazıp, a ındırdıkları malzeme ile çukur alanları 
doldururlar. Bu nedenle, akarsular yüksek da lık alanlarda ço unlukla 
a ındırma faaliyetlerinde bulunurlar. Bu i lem sırasında vâdi tabanını 
derinle tiren akarsuyun enine profili, kaya ortamında genelde “V” ekillidir 
( ekil 5.8/B). Akarsuların yüksek da lık alanlardan geçti i yerlerde ta kın 
ovalarına pek rastlanmaz. Buna kar ın, akarsuyun geni  düzlüklere ula tı ı 
alçak bölgelerde ise içerisi kalın bir sediment istifle dolu olan geni  ve yayvan 
kesitlere sahip oldukları ve bu alanlarda akarsu kanalının her iki yanında da 
geni  ta kın ovalarının geli ti i gözlenir ( ekil 5.8/C).   

ekil 5.8. Akarsuyun boyuna profili ile yüksek ve alçak bölgelerindeki enine profilleri 
(McGeary vd., 2004).   

Akarsuyun da lık alanlarda, yüksek hızlı düzensiz akı  sistemi nedeniyle 
sahip oldu u a ındırma ve ta ıma kuvveti, alçak düzlüklere ula tı ı alanlarda 
akı  hızının dü mesi ve düzenli akı  sistemine dönü mesi nedeniyle azalır ve 
askıda veya sürükleyerek ta ıdı ı sedimentleri da ların eteklerine yı ar. 
Bununla birlikte hızı göreceli olarak hâlen yüksek olan akarsu, bu alana yı dı ı 
sedimentlerin kenarlarını yararak, kendine pek çok yeni vâdi olu turmak 
suretiyle akı ına devam eder. Bunun sonucu sediment yı ınları arasında 
akı ını sürdüren pek çok küçük akarsu vâdisinin birle iminden olu an ve saç 
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örgüsü biçimli bir akarsu vâdi ekli olu ur. Bu tür vâdi sistemlerine örgülü tip 
vâdi adı verilir ( ekil 5.9).  

ekil 5.9. Örgülü tip akarsu geli imi (Press vd., 2004). 

Bu tip vâdilerde kanal sayısı, mevsimsel olarak akı  hızı ve miktarına 
göre artar. Akarsuyun düzlük alanlara ula ması ile birlikte akı  hızı giderek 
dü er ve vâdi büklümlenir. Bu büklümlenme sırasında akı  hızının en yüksek 
oldu u suyun orta kolonu, büklümün dı bükey  bölümüne yakınla ır ve akarsu 
virajının dı bükey kıyısında a ınmaya neden olur ( ekil 5.10). Hızlı akı ın, 
vâdinin dı bükey bölümünde etkili olmasına paralel olarak vâdinin içbükey  
yani akarsu virajının kavislerin iç kısımlarında akı  hızı dü er ve bu alanlarda 
sediment depolanmalarının meydana geldi i sahiller olu ur ki, bu alanlara “Uç 
Set’leri” ya da nokta yı ını (point bar) adı verilir. Bu sayede, vâdinin dı bükey 
kısımları (yarma kenarı) giderek a ınırken viraj içi bölümü de depolanma 
nedeniyle dı a do ru giderek kara hâline gelerek büyür, ilerler ve bu durum 
vâdinin kıvrımlarının giderek artan belirgin büklümlere dönü mesine neden 
olur. Bu tür vâdi ekillenmesine menderesli tip vâdi adı verilir ( ekil 5.10, 
5.11). Yatak e imi azalmı  ve daha çok alüvyal çökellerden geçen nehirlerde, 
point barların neden oldu u art arda ve birbirini izleyen yılanvâri “S” biçimli 
büklümlere menderes (meander) denir. Menderesli sistemin ileri a amalarında 
büklümlerin genli i artar ve sonunda akarsu, olu turdu u büklümü kesip “by-
pass” eder ve en kısa yoldan akmaya devam eder. Kesilen parça ise evrimini 
bir göl olarak bir süre daha devam ettirir. Düzlük alanlarda akarsuların bu 
ekilde sıklıkla yata ını de i tirmesinden dolayı geli en ta kın ovaları, akarsu 
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kanalının her iki yanında geni  alanlar kaplayabilir. Ta kın ovaları, mevsimsel 
olarak akarsu debisinde meydana gelen artı tan dolayı sularla kaplanabilir. 
Özellikle bu tür ta kınlarda olu an sel felâketlerinde, bu alanlardaki 
yapıla malarda önemli can ve mal kaybı riski bulunmaktadır.  

ekil 5.10. Menderesli vâdi-akıntı hızı ili kisi ve akarsuyun kıvrımlı ve kıvrımsız kesimlerinde 
olu an en yüksek hız bölgeleri. Akarsu hızının virajlarda yava ladı ı içbükey kenar 
kesimlerinde sedimentlerin  çökelip büyüyerek olu turdukları Uç Setleri (=nokta yı ını, point 
bar;  (McGeary  vd., 2004). 

ekil 5.11. Menderesli vâdi olu um mekanizması (Press vd., 2004). 
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5.5. Drenaj Tanımı ve Akarsu Drenaj Sistemleri 

Genel anlamda drenaj, fazla herhangi bir sıvının bulundu u ortamdan 
bo altılması ve uzakla tırılması olarak tanımlanmaktadır. Kayaçlarda, yüzey 
veya yeraltı sularının do al veya yapay yollarla uzakla tırılmasına 
drenaj=akaçlama (drainage); herhangi bir insan eliyle giri im olmaksızın 
do al olarak biriken yüzey sularının a ındırma sonucu olu turdukları kuru ve 
sulu dere yatakları boyunca veya yer altına sızma yolu ile uzakla malarına ise 
do al drenaj (natural drainage) denir. Do a, bunu kendi kendine yapar. Do al 
drenajı ve drenaj sistemlerinin zeminde ekillenmesini olu turan en önemli 
faktörlerin ba ında, su, topo rafik durum, jeolojik yapı, litolojik özellikler (kaya 

türü) ve zaman gelmektedir. Bu etkenlere ba lı olarak do al drenajda kontrol 
dı ı ta kınlar olabilir, heyelânlar olu abilir ve insana-çevreye büyük zararlar 
verebilir (Dalgıç, S. vd., 2009).  

Akarsu drenaj sistemleri, yüzey sularının do al olarak olu turdukları 
yapılardır. Yüzeysel akı a geçen sular, derin alanlara do ru drene olurken 
(akarken) içlerinde aktıkları vâdilerini derine, geriye ve yanlara do ru 
a ındırarak geli tirirler. Zaman içerisinde ana akarsuya yan kolların da 
katılmasıyla o bölgede do al yollarla bir akarsu yüzey drenaj sistemi kurulmu
olur. Akarsuların kollarıyla birlikte bir a  meydana getirirler. Bu akarsulara ait 
vâdilerin meydana getirdi i a a akarsu drenajı adı verilir. Akarsuyun kolları ile 
birlikte sularını topladı ı bölgeye havza, e er havza sularını denize 
ta ıyabiliyorsa açık havza, havza suları deniz yerine bir göle ula ıyorsa buna 
da kapalı havza denmektedir. Bir bölgeye dü en ya ı ın tamamını yüksek 
alanlardan, ana akarsu kanalına ta ıyan yan kolların uzanabildi i yüksek 
tepelerle sınırlı havzaya da akarsu drenaj havzası adı verilir ( ekil 5.12). ki 
drenaj havzası arasında kalan ve yeryüzüne dü en ya mur damlalarını, her iki 
yanındaki farklı akarsu sistemlerine yönlendiren tüm yüksek sırtlar ise akarsu 
drenaj sistemindeki iki vâdiyi birbirinden ayıran su bölüm hatları (watersheds)
olarak tanımlanırlar. Bir drenaj havzası içerisinde yer alan akarsuya ait ana ve 
yan kollar, beraberce drenaj sistemini olu tururlar. Anadolu’dan do arak 
Karadeniz’e bo alan belli ba lı akarsuların olu turdu u do al drenaj sistemleri 

ekil 5.13.A’da görülmektedir.  
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ekil 5.12. Akarsu drenaj havzası ve su bölüm hattı (Press vd., 2004). 

ekil 5.13. A) Anadolu’dan do arak Karadeniz’e bo alan ana akarsular ve olu turdukları 
do al drenaj sistemleri (akarsu sistemleri). 

Akarsular, do al olarak olu turdukları yüzeysel drenaj sistemlerinde, 
üzerlerinde geli tikleri tabandaki yapısal ve litolojik unsurlara ba lı olarak 
de i ik geometriler geli tirirler. lksel yüzeyin e im artlarına, tektonik yapıya, 
litoljik karaktere ve zamanla akarsu a ında meydana gelen de i ikliklere ba lı 
olarak akarsular farklı drenaj tiplerini (akaçlama tipleri) olu tururlar ve farklı 
drenaj tipleri; sellenme, ta kın gibi olaylarda da alınması gerekli mühendislik 
önlemlerinin bilinebilmesi açısından yarar sa larlar.  

Do al Drenaj Sistemleri (tipleri): Akarsuların olu turdu u do al drenaj 
dik bir yamaçta ve muntazam e imli yüzeyler üzerinde geli iyor ise akarsu 
aynı yönde ve hızlı akaca ından ana akarsuya, rahatça akıp birle en az 
sayıda, ancak birbirine paralel düzenli ve düz geli mi  yan kollar olu acaktır. 
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Akarsuların dik yamaçlarda olu turdukları bu tip do al drenaj a ına paralel 
drenaj sistemi (parallel drainage system) denir ( ekil 5.13.B).  

ekil 5.13. B) Paralel drenaj sistemi. 

E er drenaj sisteminin tabanında yer alan birimler geçirimsiz, litoloji 
bakımından homojen, genellikle yataya yakın bir tabakalanma gösteriyorlar ya 
da masif yapıda ve bünyelerinde de herhangi büyük bir fay barındırmıyorlarsa, 
vâdi sistemi e im a a ı yönde, ana akarsu ve kolları bir süre sonra bir a acın 
gövdesi ve kollarını andıran bir a  meydana getirir. Yüzeysel suların 
olu turdukları bu tür geometriye sahip drenaj sistemlerine dendritik drenaj 
sistemi (dal eklinde drenaj sistemi, dendritic drainage system) adı verilir ve 
ya ı larda bu tip drenaj sistemlerine sahip arazilerde anî sellenme ve ta kın 
olayları sık sık görülmektedir ( ekil 5.14.A).  

Drenaj sisteminin tabanında yer alan jeolojik birimler birbirlerine yakın 
dirençteki sa lam/çok sa lam kaya ortamını olu turuyor ve bünyelerinde 
birbirlerini dik açıyla kesecek ekilde süreksizlik takımlarını barındırıyorlarsa, 
olu acak akarsular, kayaçların zayıf ve kolay kazılabilen süreksizlik zonları 
üzerinde geli ecektir. Tipik olarak erozyona kar ı e it direnç gösteren, 
birbirlerini dik kesen süreksizlikleri içeren ve geni  alanlar kaplayan sa lam 
kayalarda olu an bu drenaj sistemine kö eli drenaj sistemi (rechtangular 
drainage system) adı verilir. Kö eli drenajda akarsuyun hem ana kolu hem de 
ana kola birle en tâli kollar zikzak yaparlar ( ekil 5.14.B).  

Akarsu drenaj ebekesinin tabanında yer alan jeolojik birimler, a ınmaya 
kar ı farklı dirence sahiplerse, akarsular daha kolay kazılabilen tabakaların 
içerisinde geli ecek ve a ınmaya dirençli olan tabakalar ise bu sistemin 
yüksek sırtlarını yani su bölüm hatlarını olu turacaklardır. Tipik olarak kıvrımlı 
da  silsilelerinde geli en bu tür drenaj sistemine kafesli drenaj sistemi (trellis 
drainage system) adı verilmektedir. Yüzeylenen antiklinal veya senklinallerde 
az a ınan dayanımlı kesimler, katman (=tabaka) do rultuları boyunca yüksek 
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sırt uzantılarını olu tururken, dayanımlı katmanlarla ardalanan çok a ınan 
dayanımsız killi düzeyler erozyon nedeniyle a ınıp tabaka do rultularına 
paralel hatlar boyunca akarsu vâdi yataklarını olu turarak, hep birlikte kafesli 
drenaj yapısının geli imine neden olurlar. Kafesli drenaj sisteminde akarsuyun 
ana kolları birbirlerine paralel ve vâdi boyunca düz geli irler. Birbirlerini dik 
kesen çatlakları içeren ve som kaya kütlelerinde geli en kö eli drenaj 
sisteminde ise  akarsuyun ana kolları yan kollar gibi zikzak yaparak  akarlar 
( ekil 5.14.C).  

Konik ekilli volkanik da ların üzerinde yer alan akarsular, da ın 
tepesinden a a ı do ru konik yapıya uyumlu olarak dı arı do ru açılan bir 
sistem olu tururlar ( ekil 5.14.D). Alçak sahalarla çevrili yüksek kütleler 
üzerinde geli en bu tür drenaj sistemlerine ı ınsal drenaj sistemi (radyal 

drenaj, radial drainage system) adı verilir.  
Tektonik açıdan çok etkilenmi , derin vâdi düzlüklerini sınırlayan ve 

vâdiye paralel geli mi  fayların olu turdu u dik yamaçlar önünde vâdi 
düzlü üne birle en yüzeysel sular, sel yatakları karakterinde birikinti 
yelpazelerini olu tururlar. Birikinti yelpazeleri üzerinde sel yarıntıları karı ık, 
dallanmı  dentritik tipe çok benzeyen, ancak akı ın dallar istikametinde oldu u 
ve dalların devamının geli medi i tip, dengesiz bir karı ık yelpaze tip drenaj 
sistemi'ni olu turur (deranged drainage system; örn. Kanada bölgesinde buzulların 

olu turdu u göller bölgesi). 
nsanlara ve çevreye büyük zarar verebilen, heyelânların olu masına 

neden olabilen ta kın, sellenme ve benzeri zararları önlemek için önceden 
tedbir alınması, biriken fazla suyun uzakla tırılması gerekmektedir. Bunun için 
insan eliyle yapılan drenaj (sunî drenaj, artificial drainage) yapıları sayesinde 
kara/demiryolları, hava alanları, yerüstü/yeraltı yapıları ile belirli bir arazi 
üzerindeki ta kınları, erozyonu, don kabarmalarını, sıvıla ma potansiyelini 
önlemek, zemine etkiyen basınçları azaltmak, evlerin stabilitesini, zeminin 
ta ıma gücünü ve kayma mukavemetini arttırmak mümkündür. Bu tür drenaj 
yüzey ve yüzey altı (yeraltı suyu) drenajı olmak üzere iki kısımda incelenir. 

Yüzey suyu drenajında yüzeysel drenaj hende i; kafa, kenar, topuk 
hendekleri, yüzey altı suyu drenajında ise yer altına sızan suları toplayarak 
kontrollü uzakla tırmak ya da yeraltı su seviyesini dü ürmek için borulu drenler 
(enine-boyuna dren yapıları), kılçık drenler, drenaj galerileri, yatay ve dü ey kum 
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drenleri yapılır. Böylelikle gerek yüzeysel, gerekse yeraltı suları ortamdan 
uzakla tırılır.  

ekil 5.14. Jeolojik yapı ve morfolojiye  ba lı olarak geli en de i ik do al drenaj tipleri (Press
vd., 2004). 
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Yüzey ve yüzey altı suyu drenajı ile ilgili örnek, “9. Bölüm Kütle 
Hareketleri”nde verilmi tir. Düzenli katı atık depolama alanında (deponi alanı,

disposal area)  olu mu  bir heyelânda, topo rafya, jeolojik yapı ve litoloji esas 
alınarak seçilen yerlerde yaptırılan *kafa hende i ve kılçık drenlerle (deep 
drainage trench) yüzey ve yeraltı sularının uzakla tırılması sonucunda aktif 
heyelânın (active landslide) durduruldu una dair di er bir örnek 9. Bölüm’de, 
Kütle Hareketleri’nde yer alan “Örnek, Uygulama ve Yorumlar, 9.6.3” kısmında 
verilmektedir.  
*[Kafa hende i (top trench):  Tabiî bir yamaçta veya yol evinde, yüzeysel suların yamaca 
ya da evlere zarar vermesini önlemek amacıyla ev ya da yamacın yukarı tarafında ve 
geçirimli-geçirimsiz jeolojik sınırlar da dikkate alınarak yamaca yakla ık paralel açılan, yüzey 
drenaj yapısını olu turan hendek]. 

5.6. Tektonik Faktörlerin Akarsu Vâdisi Geli imi Üzerindeki Etkileri 

Akarsular ideal denge profili elde edebilmek için, içinde yer aldıkları 
vâdilerin yüksek olan bölgelerini a ındırır, alçak olan bölgelere bünyelerinde 
ta ıdıkları sedimentleri bırakarak bu alanları doldururlar. Söz konusu denge 
profilinin belirteç seviyesini (kaide seviyesi) ise akarsuyun katıldı ı daha büyük 
su kütlesinin (okyanus-deniz-göl-daha büyük bir akarsu-gölet) seviyesi olu turur ( ekil 
5.15A/B). Bir akarsuyun derine do ru kazabilece i en son nokta olarak da 
adlandırılan kaide seviyesi (denge seviyesi) ço unlukla, güncel deniz düzeyi 
olan 0 m seviyesidir. Daha önce Bölüm 5.4’de Vâdi ekilleri’nde de 
bahsedildi i gibi akarsu yata ının (river bed or channel), akarsu tarafından 
deniz seviyesine yakla tırılarak olu turulan içbükey profil, denge profili olarak 
ifâde edilir. Akarsu 0 metre düzeyini baz alarak, buna uygun bir denge profili 
olu turmaya çalı ır. Kaide seviyesinin jeolojik dönemler içerisinde de i mesi 
durumunda ise olu an yeni kaide seviyesine göre akarsu yeni bir denge profili 
olu turur. Tektonikçe aktif bölgelerde gözlenen morfolojik yapılar, daima genç 
evre dönemi yapılarını sergilerler. Kuzey Anadolu veya Do u Anadolu yanal 
atımlı fay zonlarında vâdiye birle en yamaçlardaki kavisli (çengelimsi) akarsu 
yatakları, denge profiline ula mamı  aktif fay zonunu belirten yapılardandır 
(örn. Bursa Ovasına birle en Uluda  etekleri). deal bir denge profili, olgunluk 
evresine, ancak aktif zonların dı ında kalan bölgelerde ve uzun bir zamanda 
ula abilir. 
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ekil 5.15. Akarsu denge profilinin, kaide seviyesine (deniz düzeyine) göre olan de i imi.  

Jeolojik dönemler içerisinde temel kaide seviyesi olan deniz düzeyi, 
tektonik ve iklim sistemleri etkisi altında sürekli olarak de i ime u ramı tır. 
Buna ba lı olarak akarsular da jeolojik dönemler içerisinde denge profillerini, 
de i en kaide seviyesine uydurabilmek için, sürekli olarak vâdilerinin içerisine 
yeni vâdiler kazmı lar veya vâdi tabanlarını sediment ile doldurmu lardır. 
Jeolojik dönemler boyunca tektonik etkenlerle karanın yükselmesi veya 
iklimsel etkenlerle deniz düzeyindeki dü ü ler sonucu, akarsu vâdilerinin deniz 
düzeyine göre yükselmeleri nedeniyle eski geni  vâdileri içerisinde daha genç 
ve dik yamaçlı bir vâdi kazmaları i lemine akarsuların gençle mesi adı verilir 
( ekil 5.16). Bu i lem sırasında akarsu kanalı, vâdi tabanına gömülür ve yeni 
bir iç vâdi olu turur. Bu sırada eski kanalın iki yanında duran ta kın düzlükleri, 
yeni iç kanala göre yüksekte kalan basamaklar hâline geldiklerinden, ta kın 
düzlü ü vasıflarını kaybederler. Akarsu yataklarının iki kenarında, akarsu 
yata ından daha yukarıda yer alan, askıda kalmı  bu tür eski yatak 
düzlüklerine akarsu taraçası (fluvial terrace) adı verilir ve bölgenin sıkı ması, 
yükselmesiyle akarsuyun yata ını devamlı oyması sonucu olu urlar ( ekil 
5.16).  

ekil 5.16. Akarsularda gençle me ve taraça olu umu (Press vd., 2004). 
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Günümüzden yakla ık 21.000 yıl öncesine kadar devam eden son buzul 
(glacial) dönemi sırasında deniz düzeyi yakla ık 120 m kadar alçalmı  ve 
akarsular alçalan bu kaide seviyesine uygun olarak vâdilerini kazmaya 
ba lamı lardır. Bunun ardından günümüze kadar geçen sürede olu an ılıman 
iklim, buzulları eriterek denizlerin yükselmesine neden olmu  ve deniz düzeyi 
bilhassa son  10.000 yılda hızla ve yakla ık 100 m kadar yükselerek günümüz 
düzeyine ula mı tır. Bunun sonucu olarak akarsu vâdilerinin denize yakın 
bölümleri su altında kalmı , karada kalan bölümleri ise yükselen kaide 
seviyesine uygun olarak vâdilerinin büyük bir bölümünü sediment ile 
doldurmu tur. Günümüzde yapılan ara tırmalarda, denizin -120 m’ye kadar 
olan derinliklerinde son buzul dönemindeki akarsuların olu turdukları deltalara 
ait izler bulunmaktadır.   

Tektonizmanın bölgesel ve lokal etkileri, akarsu vâdilerinin denge profili 
üzerinde olumsuz etki yaratır. Akarsu vâdileri, tektonik etkiler sonucu ülkenin 
sıkı ması sonucu üzerlerinde geli en kıvrımların yeryüzünde olu turdukları 
sırtlar, akarsuyun a ındırma hızıyla e it ya da daha yava  yükseliyor iseler 
akarsular aktıkları yataklarını a ındırmak suretiyle koruyabilirler. Yata ını 
derinle tirerek koruyabilmi   ve akarsu ile geli mi  dar ve derin kanyonlar 
olu turmu  vâdiye antesedant vâdi (antecedent valley) denmektedir ( ekil 
5.17). Hâlbuki tektonik bir etkide, akarsuların yolu üzerinde geli en tektonik 
çöküntüler ilk a amada akarsuların getirdi i sularla beslenen kesimler lokal 
göller hâline gelse de bu göl, uzun bir süre sonra akarsu tarafından getirilen 
kırıntılı sedimentle dolar ve kara hâline gelerek, akarsu girinti ve çıkıntıların 
olmadı ı içbükey düzgün bir denge profiline zamanla yeniden kavu ur ( ekil 
5.18).    

ekil 5.17. Bir kıvrımın akarsu vâdisi tarafından kesilmesi ve antesedant vâdi (bo az)
olu umu  (Plummer ve McGeary, 1993). 
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ekil 5.18. Akarsu vâdisini kesen bir fay tarafından olu turulan havzanın, akarsu tarafından 
doldurularak denge profilinin yeniden kazanılması (Press vd., 2004).  

Fayların kayaları keserek geçti i güzergâh boyunca olu an ezik 
zonlardaki kaya kırıntıları,  kaya yamaçlarında kuru ya da sulu dere yatakları 
boyunca sular tarafından ta ınır. Suların ta ıdıkları irili ufaklı kaya kırıntıları, 
fayların derinle tirdikleri yamaç eteklerine birikir ve yarım koni eklindeki  bu 
birikimlere birikinti konileri (yamaç molozu konisi) denir. Bu suretle çökelen 
kum, çakıl, blok gibi de i ik boyutta maddeler; akarsuyun düzlü e indi i yerde 
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bir yarım koni eklini alırlar. Akarsuların erozyona u ratarak ta ıdıkları kırıntılı 
kayaçlar, yakla ık 10° den daha dü ük az e imli yataya yakın geni  alanlarda 
birikinti yelpazelerinin (=alüvyon yelpazesi, alluvial fan) olu malarını sa larlar. 
Bu geni  ve yayvan olu um, kayaçtan koparılan tanelerin cinsine, boyutu ve 
biçimi yanında, yamaç e imine ve akarsuyun ta ıma gücünün azalmasına 
ba lı olarak geli mektedir. ( ekil 5.19.A ve B). 

ekil 5.19.A) Bir akarsu vâdisini kesen fay tarafından derinle tirilen bölgede olu an alüvyon 
(birikinti) yelpazesi ve üzerinde geli mi  karı ık yelpaze tipi drenaj (Press vd., 2004).  

ekil 5.19.B) Kayalarda ve zeminlerde yamaç (tabiî ev) açıları.  A- Som, sa lam/çok sa lam, 
çatlak içermeyen, ayrı mamı  kaya yamaçları dü ey/dü eye yakın dik uçurumları meydana 
getirirler. Bu tür kayalara som kireçta ları, kuvarsitler ve bazaltlar örnek olarak verilebilir.  

B-Kayaların parçalanmasıyla olu an iri taneli, kö eli kaya blok ve parçacıkları 
kendilerini yatayla yakla ık 45° lik bir açıyla (yamaç molozu=talus) tutarlar.  

C- Gev ek, kuru siltli kumlu çökellerde ise yamaç e imi açısı  ∼30°-35° dir.  
D- Kum oranının azalıp, kil oranının gittikçe arttı ı zeminlerde yamaç e im açısı 

giderek daha da dü er ve  killi zeminler kendilerini birkaç derecelik bir açıyla tutarak kararlı  
(= stabil, duraylı) olabilirler. Ancak su içerikleri  daha da arttıkça, kil, toprak zeminlerin yamaç 
e imleri iyice azalır ve yamaç e im açıları yatay/yataya yakın konuma (0°) gelirler.  

Arazilerde olu an ve ölçülen tabiî yamaç e imi açıları, laboratuar deneyleriyle tespit 
edilen içsel sürtünme açılarına ( ) yakla ık olarak e ittirler. 
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5.7. Deltalar 

Akarsular, akı larını bir göl, deniz veya okyanusa katılarak 
sonlandırırlar. Akarsuların bu büyük su kütlelerine katıldıkları kıyı zonları 
boyunca öncelikle enerjileri, kıyı hattına do ru giderek azalır ve sonunda akı
tamamıyla sona erer. Bu nedenle, akarsular bünyelerinde ta ıdıkları 
sedimentlerden, kaba taneli olanları (çakıl-kum) kara tarafında, daha ince taneli 
olanları (ince kum-silt) kıyı hattında ve çok ince taneli olanları (silt-kil) ise kıyıdan 
açı a do ru çökeltirler. Akarsular kıyı zonları boyunca, kara alanlarında yan 
kanalların ana kola ba lanmalarının tersine, ana koldan ayrılan ve ta ıdı ı su 
ve sedimenti kıyı zonu boyunca ve denize da ıtan, da ıtıcı kanallar 
olu tururlar. Bu kanallar tarafından ta ınan sedimentler, kıyı zonundan denizin 
açı ına do ru kabadan-inceye sıralanan tane boyu ile istiflenirler ( ekil 5.20.A 
ve B). Kıyı zonunda, akarsuyun da ıtıcı kanallar vasıtasıyla olu turdu u 
sediment biriktirme alanlarına delta  adı verilir. Deltalar (river deltas)
akarsuların denize ula tıkları yerlerde ta ıdıkları maddeleri biriktirmesiyle 
olu an üçgen biçimli alüvyal ovalardır. Delta adı, Nil Nehri deltasının eklinin 
“ -delta” harfine benzemesinden dolayı verilmi tir ( ekil 5.21.a). Bir deltanın 
eklini a ırlıklı olarak kıyı akıntıları ve dalgaları, gel-git akıntıları ile akarsuyun 

sediment getirim miktarı kontrol eder. Kıyı akıntıları ve dalga hâkimiyeti altında 
olan, yani kıyıdaki a ınım ve sürükleme etkisinin, akarsu tarafından getirilen 
sedimentleri süpürebilecek kadar güçlü oldu u durumlarda, delta denize do ru 
fazla geli emez ve deltanın getirdi i malzeme, kıyı boyunca sürüklenerek bir 
plâj olu turur ( ekil 5.21.a). Deltanın olu abilmesi için gel-git olayının a ırı 
olmaması gerekir. Gel-git akıntıları karaya do ru ilerleyen ve sonra geri çekilen 
akıntılar oldu undan, delta geli imini engelleyici yönde etkiye sahiptir. Bu tür 
akıntıların hâkim oldu u alanlarda delta ve akarsuyun kıyı zonu boyunca 
ta ıdı ı sedimentler gel-git akıntısı tarafından yıkanarak bu alanlarda bir 
Haliç’in geli mesine neden olabilir ( ekil 5.21.b). Akarsu kontrolündeki delta 
geli iminde ise deltanın da ıtıcı kanalları, denize do ru ilerler ve kıyıda, 
denizin içerisine do ru bir ku un aya ına benzer biçimde sediment girdileri 
olu ur ( ekil 5.21.c). Deltaların deniz yönündeki uzantılarında, su enerjisinin 
yüksek olmasıyla kaba taneli sedimentlerin yatay katmanlar hâlinde sahile 
ta ınarak üst üste biriktirildi i karayı olu turan kıyı ve kıyıya yakın düzlükler 
setüstü (topset) yatakları, deltanın deniz tarafında ince kum tabakalarının, 
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yatay tabakalar altında açısal uyumsuzlukla yer alan ve e imli tabakalar 
olu turan deniz içi ev bölümü setönü (foreset) yatakları; deltanın açık deniz 
dibi düzlü ünde yer alan ve kil-çamur gibi ince taneli malzemenin yatay 
katmanlar hâlinde çökeldi i bölgelere ise setaltı (bottomset) yatakları olarak 
adlandırılır. Bu üç yatak, karadan malzeme geldikçe, deltanın olu up 
büyümelerini sa larlar. 

ekil 5.20.A) Bir deltanın elemanları ve çökelen sedimentler (Press vd., 2004). 

ekil 5.20.B) Deltanın olu umu, elemanları ve sediment çökelim yerleri. 

ekil 5.21. Dalga (a); gel-git (b) ve akarsu (c) hâkimiyetinde geli en deltalar. Örnek: (a) Nil
Deltası-Afrika (kapladı ı alan 24.000 km2), (b) Betsiboka Nehri (=Kızılırmak) Deltası-
Madagaskar, (c) Misissipi Deltası-ABD (36.000 km2 ; uydu görüntüleri).  
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5.8. Yüzey Sularının Afetler ve Mühendislik Açısından Önemi  

nsanlara büyük oranda zarar veren, can ve mal kaybına yol açan 
deprem, yanarda  patlaması, heyelân, çamur akması, kaya kayması-dü mesi, 
deniz suyu ta ması ve tsunami gibi jeolojik nedenler ile çı , kasırga, hortum, 
orman yangını, kuraklık, iklim de i imi veya akarsu ta kınlarından olu an sel 
gibi meteorolojik kökenli do a olaylarının neden oldu u (önlenemeyen) afetlere 
do al afet veya tabiî afet (act of god) adı verilir.   

Deprem ve heyelân gibi yo un yerle im alanlarında sık sık görülen 
akarsu ta kınları, incelenmesi ve önlem alınması gereken do al afetlerin 
ba ında yer almaktadır. Karalarda e imleri yüksek olan yamaçlarda a ırı 
ya ı lar sonucu, irili ufaklı gev ek (loose) malzemeyi anîden, büyük ve 
düzensiz hızla dü ük kotlara ta ıyan su akıntılarına sellenme denir. Ta ıdı ı 
sedimentleri su akıntısının yava ladı ı dü ük e imli alanlara do ru bırakan, 
a ırı su gelimi nedeniyle de dü ük kotları içeren yataya yakın topo rafyada, 
sellenmenin dere yata ından ta arak karalarda olu turdu u su baskınlarına 
ta kın adı verilir. Ta kınlar da do al afetlerden biri sayılmaktadır. Sellenme ve 
ta kınlar tarım ve yerle im alanlarında a ırı ya ı larla derelerin yükselmesi 
nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Tabiî bir afet olan 
sellenme ve olu turdu u ta kın; a ırı ya ı  ile bir akarsuyun muhtelif 
sebeplerle yata ından ta arak çevresindeki arazilere, yerle im yerlerine, alt 
yapı tesislerine ve canlılara zarar vermek suretiyle, etki bölgesinde tabiî 
ya amı da menfi etkileyerek normal sosyo-ekonomik faaliyeti kesintiye 
u ratacak ölçüde bir akı  büyüklü ü olu turması eklinde de ifâde edilebilir.  

Ta kın alanları, periyodik olarak su baskınlarına u rayan genellikle dere, 
ırmak, göl civarındaki dü ük kotlu alanlardır.  Zaman zaman a ırı ya ı  ve anî 
kar erimelerinden sonra su debisi artıp hızla yükselen sular, tabiî drene oldu u 
akarsu yata ından ta arak, akarsu yata ını çevreleyen düz araziye ta ıdı ı 
sedimentleri bırakır, bu araziye ta kın ovası veya ta kın bölgesi adı verilir. 
Ta kın ovası düzlükleri, genellikle akarsuların daha önce uzun süreli aralıklarla 
tekrarlanan ta kınlar sonucu olu an ve genç alüvyal çökellerle kaplı alanlardır. 
Ta kın ovasında nehir yata ından (kanal) ta an su, yata ının da dı ına ta arak 
geni  alanları kaplar. Burada enerji geni  alanlara da ıldı ı için su hareketi 
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oldukça yava  olup bu düzlük alanlarda erozyon ve sediment ta ınması yerine 
sediment çökelimi (kırıntılı do al malzeme depolanması) olu ur.  

Do al nedenlerle olu an sellenme ve ta kın, kentle menin arttı ı 
yerle im alanlarının içinden veya yakınından geçen ve do al drenajı sa layan 
dere veya nehir yataklarında da zaman zaman görülmektedir. Kentle meye 
ba lı olarak hızlı nüfus artı ı, yer altına sızmayı engelleyen asfalt yollar, dere 
yata ı debisinin a ırı ya ı larda beklenenden çok daha fazla bir ekilde 
yükselmesine neden olacaktır. Bunun yanında dere yakınına yapılan yapılar, 
derelere irili ufaklı malzemelerin atılması, dere yata ı köprü ve menfez 
(culvert) geçi lerinin gere inden dar in a edilmesi ile molozlarla tıkanması gibi 
nedenler, sellenme ile olu acak ta kının derenin tıkanmasına ve dakikalar 
içinde yükselip, ta arak can ve mal kayıplarına neden olaca ı tabiîdir. Zaman 
zaman kuvvetli ve uzun süreli ya ı ların yo un yerle im yerlerinde sellenme 
ve sonuçta ta kınlara neden oldu u bilinmektedir. Sellenme ve olu turdu u 
ta kın zararlarının önüne geçmek için, bilhassa büyük yerle im yerlerinde dere 
*ıslahı  yapılmaktadır. Yerle im yerlerinden geçen derelerin 100 yıllık a ırı 
ya ı  ile olu abilecek maksimum **debinin ve ta kın sınırlarının hassas 
bilinmesi, dere ıslahı yapılmı  olsa bile dere yata ının her iki kenarında 
artnamelere uygun bir emniyet eridinin ayrılması ve ye il alan olarak 

bırakılması gerekmektedir. 

*[Islah: Bir bölgenin tümüyle yenilenmeksizin ya am artlarının düzeltilmesi, iyile tirme, 
rehabilite;  

** Debi: Bir akarsuyun veya akı kanın herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen su 
hacmidir. Boyutu, hacim/zaman olan Debi’de genellikle kullanılan metrik birim m3/sn dir ve 
yaygın göstergesi Q harfidir].  

Yerle im yerlerinde dere yata ı kesitleri ve dar köprü veya menfez 
geçi lerinin maksimum debi dikkate alınarak yapılmadıklarında ıslah edildi i 
sanılan dere yataya yakın aktı ı mecrada bile sellenme ve ta kın olu turup, 
kilometreler mertebesinde geni  bir alana ta arak can ve mal kayıplarına 
neden olabilir.  

Islahı do ru yapılmı  dereler, tüm suyu kanalda tutar, etrafa ta ma 
olmaz, su hareketi daha hızlı ama yapılan kanal içinde kalarak kontrollü drene 
edilmi  olur ve çevrede yerle im yerlerinde, herhangi bir zarara sebebiyet 
vermez.  
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Günümüzde sel ve ta kın olayları, ehirle menin arttı ı yerlerde, kuru 
veya sulu dere yataklarında zaman zaman kar ıla ılmakta ileriye dönük ve 
mevzuata uygun yapılmayan ıslah çalı maları ile sellenme ve ta kından maddî 
ve manevî zararlar olu maktadır. Dere ıslah çalı maları projelendirilirken dere 
ıslah in aatı, atıksu ve ya mursuyu kanalları ile bunlara ait ba lantılar 
yanında, dere yata ı ve çevresini içine alan bölgede 100 yılda bir tekerrür 
(tekrarlanma) eden a ırı ya ı  verileri öncelikle dikkate alınmalıdır. Böyle bir veri 
yok ise mevcut dere yata ı ta kın sınırının bilinmesi, uzun yıllara dayanan tüm 
meteorolojik veriler yanında daha önce olu mu  ta kın sınırlarının tespit 
edilmesi, dere güzergâhı ve çevresinin detaylı jeolojik ve geoteknik etütlerinin 
yapılması gereklidir. Ayrıca yapıla ma, jeoloji, harita, çevre, hidrolik, yerle ime 
uygunluk ile ilgili mühendislik birimleri, resmî kurulu  ve üniversiteler ile birlikte 
koordineli çalı malıdır. Öncelikle; dere Islah artnamesi eksiksiz, do ru 
hazırlanmalı ve her an denetlenerek uygulanmalıdır. Islah çalı malarında 
olu acak hata ve zararların azaltılabilmesi, sorumlulukların herhangi bir tarafa 
yüklenmesi ile de il; ister i veren, isterse yüklenici, denetleyici veya teknik 
eleman olsun, sorumlu olan bireylerin tümünü içine alacak ekilde bir 
artname (specification) hazırlanması ile mümkün olabilecektir.  

Dere ıslahında, bilhassa yo un yerle imin oldu u büyük ehirlerde 
ta kınları önlemek için yapılan dere ıslahlarında çalı ma güzergâhının 
ba langıç noktası do ru seçilmi  olmalıdır. Örnek olarak yo un bir yerle im 
bölgesi ( stanbul) içinden geçen, kayna ından itibaren yakla ık 20 km 
katettikten sonra denize ula an dü ük e imli veya oldukça yataya yakın bir 
topo rafyada akan bir dere yata ı güzergâhı, projelendirilirken tüm uzunlu u, 
yani bu örnekte 20 km esas alınmalıdır. Sel rejimli (yüksek hızlı akı ) olmayan, 
nehir rejimli (dü ük hızlı akı ) akarsularda, ilk ıslah çalı ma noktası, güzergâhın 
herhangi bir bölümü olmayıp, mansaptan, yani derenin denize birle ti i yerden 
ba lamalıdır. Ve memba (dere ba langıcı/kayna ı) tarafına do ru kesiksiz, 
eksiksiz ve herhangi bir bölüm atlanmadan yapılan çalı ma olmalıdır. Zira 
ya ı la artarak gelen sular, membadan mansaba do ru ilerlerken ya ı
havzasından ve varsa derenin kollarından (kuru ve sulu dere kolları) gelen sularla, 
ta kın pik debisi gitgide büyüyecek, mansap bölgesinde en büyük de erine 
ula acaktır. Sular, membadan mansaba do ru ilerlerken pik debi, dere 
yata ının ta ıyabilece i maksimum kapasiteden daha büyük oldu unda, 
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derenin bütün dar kesit ve mevcut dar menfez yerlerini kısa sürede molozlarla 
tıkayacak, sular denize ula amadan, anî ta kınların meydana gelmesine 
neden olacaktır. 

5. Bölümün Özeti 

Dünyamızdaki suların yeryüzü, yer altı ve atmosferdeki bulunu
tarzlarını, da ılımını, hareketini, fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerini 
inceleyen bilim dalına hidroloji (su bilimi), dünyayı olu turan su kütlesinin, 
yeryüzü, yer altı ve atmosfer arasındaki çevrimine hidrolojik döngü adı verilir. 
Hidrolojik döngünün yeryüzü boyunca kara alanlarında meydana gelen 
bölümüne yüzeysel akı  denmektedir. Yüzeysel akı ın en önemli unsurunu 
akarsu sistemleri olu turur. Akarsular, hidrolojik döngüdeki yüzey suyunu, 
deniz ve göl gibi daha derin bölgelere iletirken, meydana gelen akı  sistemi, 
akarsu vâdileri boyunca sediment a ınması, ta ınması ve depolanması 
i leminin de gerçekle mesini sa lar. Akarsu vâdileri boyunca düzenli ve 
düzensiz olmak üzere iki tür akı  sistemi gerçekle ir. Düzensiz sistemde, 
akarsular daha hızlı ve karma ık bir sistemde akar ve daha enerjik bir ortam 
olu ur. Bu durum, daha büyük miktarlarda bir a ınma i leminin 
gerçekle mesine neden olur. Akıntıların etkisi altında, akarsu vâdileri boyunca 
kırıntılı sedimentler, büyüklüklerine ba lı olarak yuvarlanarak, sürüklenerek, 
sıçrayarak veya su içerisinde süspanse hâlde yüzerek ta ınırlar.  

Yüzey veya yeraltı sularının do al veya yapay yollarla uzakla tırılmasına 
drenaj denir. Herhangi bir insan eliyle giri im olmaksızın do al olarak yüzey 
sularının olu turdu u kuru ve sulu dere yatakları boyunca veya yer altına 
sızma yolu ile suların uzakla tırılması do al drenaj, fazla suyu uzakla tırmak 
için insanlar tarafından yapılan kontrollü drenaj ise sunî drenaj olarak 
adlandırılır.  

Bir bölgede geriye, derine ve yanlara do ru a ındırma i lemini 
gerçekle tiren akarsu, yan kolların da eklenmesi ile bölgesel bir yayılım 
gösterir. Bu yayılımda ana kola ba lanan yan kollar, söz konusu bölgeye 
ula an suları, ana kola ula tırırlar. Aynı ana kola ula an su damlalarının 
kapladı ı alana drenaj havzası denir. Drenaj havzalarını sınırlayan yüksek 
sırtlara su bölüm hattı; bir havza içerisindeki akarsu ana kol ve yan kollarının, 
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bölgenin jeolojik unsurlarının kontrolü altında kazandıkları geometriye de 
drenaj sistemi adı verilir. Akarsular geçtikleri ortamın jeolojik özelliklerine ba lı 
olarak erozyon yolu ile olu turdukları morfolojiye göre dendritik, paralel, kö eli, 
kafesli, ı ınsal ve karı ık yelpaze tipi drenaj sistemlerini meydana getirirler. 
Bunlar, en yaygın rastlanılan do al drenaj sistemleridir.  

Akarsuların boyuna profilleri zamanla; yüksek alanlarda daha dik, deniz 
düzeyine yakın olan ovalık alanlara do ru gittikçe a ındırma etkisi ile daha az 
e imli ve çıkıntıların a ındırıldı ı, çukurların dolduruldu u pürüzsüz iç bükey 
bir geometriye sahip olurlar. Akarsuların uzun bir zamanda kazandıkları ideal 
olan bu e risel profile denge profili adı verilir. Do ada tüm akarsu sistemleri, 
söz konusu denge profiline ula abilmek amacıyla yüksek alanları a ındırıp, 
a ındırdıkları malzemeleri alçak alanlarda biriktirirler. Söz konusu i lem 
sırasında vâdinin e iminin de i ti i bölgelerde akarsu vâdisinin geometrisinde 
de buna ba lı de i imler gerçekle ir. Denge profilinin belirteç seviyesini 
(kaide/denge seviyesi) ise akarsuyun birle ti i okyanus, deniz veya göl seviyesi 
olu turur. Bir akarsuyun derine do ru kazabilece i en son nokta olarak da 
adlandırılan kaide seviyesi ço unlukla, güncel deniz düzeyi seviyesidir. 

 Tektonikçe aktif bölgelerde gözlenen morfolojik yapılar, geli im 
süreçlerine geçmeye çalı an genç evre dönemi yapılarını olu tururlar. Kuzey 
Anadolu veya Do u Anadolu Yanal Atımlı Fay Zonlarında görüldü ü gibi aktif 
fayların yanal hareketleriyle, vâdilere birle en yamaçlardaki çengelimsi, kavisli 
görünümlü akarsu yatakları, aktif faylar nedeniyle denge profiline ula amazlar. 
Denge profiline ula amamı  bu tür çarpık morfolojik yapılar aynı zamanda aktif 
zonun varlı ını, di er bir ifâde ile deprem bölgelerini belirten yapılardandır. 
deal bir denge profili olgunluk evresine, ancak tektonikçe aktif zonların dı ında 
kalan bölgelerde ve uzun bir zamanda ula abilmektedir. 

Tektonizmanın bölgesel ve lokal etkileri, akarsu vâdilerinin denge profili 
üzerinde çok farklı yapılar olu turabilirler. Akarsu vâdileri, tektonik etkiler 
sonucu bölgenin sıkı ması sonucu yeryüzeyi üzerinde geli en kıvrımların 
olu turdukları sırtlar, akarsuyun a ındırma hızıyla e it ya da daha yava
yükseliyor iseler akarsular aktıkları yataklarını a ındırmak suretiyle 
koruyabilirler. Yata ını derinle tirerek koruyabilmi   ve akarsu ile geli mi  dar 
ve derin kanyonlar olu turmu  bu tür vâdilere antesedant vâdiler denmektedir. 
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 Yüksek e imli alanlarda hızlı ve düzensiz rejimle akan akarsular, e im 
de erinin anîden de i ti i düzlük alanlara geldiklerinde bünyelerinde 
ta ıdıkları sedimentleri ta ıyamayarak vâdi tabanına yı arlar. Bu i lem 
sonucunda akarsu, yı dı ı sedimentler içerisinden geçebilece i yollar kazar ve 
ana vâdi içerisinde pek çok kanaldan olu an örgülü bir akarsu sistemi olu ur. 
Yataya yakın düzlük alanlarda enerjisini iyice kaybeden akarsu bu kez farklı 
dayanım ortamlarından geçerken dolambaçlı nehir ve bükümleri yani 
menderesleri olu turmaya ba lar. Akarsuyun a ındırması, akarsu yata ı 
virajının dı  bölgelerinde daha hızlı olup a ındırmaya devam etmesi ve 
akıntının az oldu u virajın iç kesimlerinde alüvyal çökellerin (point bar çökelleri)

çökelip kara ortamını gittikçe büyütmeleriyle akarsu yata ı iyice kıvrımlanır, 
menderesler daralır ve sonunda koparlar. Akarsu, yata ını de i tirerek yeni 
daha kıvrımsız ve gittikçe olgunla an daha kısa, düz bir mecra boyunca 
akmaya devam eder. Menderesli sistem olarak bilinen bu tür geometriler, 
akarsuların düzlük alanlarda çokça olu turdukları bir ekillenmedir.  

Akarsular, deniz ve göle katıldıkları alanlarda deltaları olu tururlar. 
Deltalar, akarsuların denize ula tıkları yerlerde ta ıdıkları maddeleri 
biriktirmesiyle olu an üçgen biçimli alüvyal ovalardır. Deltaların deniz 
yönündeki uzantılarında, su enerjisinin yüksek olmasıyla kaba taneli 
sedimentlerin yatay katmanlar hâlinde sahile ta ınarak üst üste biriktirildi i 
karayı olu turan kıyı ve kıyıya yakın düzlükler setüstü yatakları, deltanın deniz 
tarafında ince kum tabakalarının, yatay tabakalar altında açısal uyumsuzlukla 
yer alan ve e imli tabakalar olu turan deniz içinde ev bölümünde çökeldi i 
setönü  yatakları; deltanın açık deniz dibi düzlü ünde yer alan ve kil-çamur gibi 
ince taneli malzemenin yatay katmanlar hâlinde çökeldi i bölgeler ise setaltı 
yatakları olarak adlandırılır. Bu üç yatak, karadan malzeme geldikçe, deltanın 
olu up büyümelerini sa larlar. 

nsanlara zarar veren, can ve mal kaybına yol açan do al olaylara do al 
afet adı verilir. Do al afetlerden olan a ırı ya ı ların olu turdu u sellenme, 
ta ıdı ı sedimentleri dü ük e imli alanlara do ru bırakmakta, a ırı su gelimi 
nedeniyle de dü ük kotları içeren yataya yakın topo rafyada, dere yata ından 
ta arak karalarda ta kınlara neden olmaktadır. A ırı ya ı  ve anî kar 
erimelerinden sonra su debisi artıp hızla yükselen sular, do al olarak drene 
oldukları akarsu yata ından ta arak, akarsu yata ını çevreleyen düz araziye 
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ta ıdı ı sedimentleri bırakır. Bu araziye ta kın ovası adı verilir. Ta kın ovası 
düzlükleri, genellikle akarsuların daha önce uzun süreli aralıklarla tekrarlanan 
ta kınlar sonucu olu an genç alüvyon çökel birikimlerinden (alluvial deposits)
olu maktadır. Ta kın ovasında nehir yata ından (kanal) ta an su, yata ının 
dı ına ta arak geni  alanları kaplar, burada enerji geni  alanlara da ıldı ı için 
su hareketi oldukça yava  olup bu alanlarda erozyon ve sediment ta ıması 
yerine sediment çökelimi geli ir.  

Yo un yerle imin oldu u büyük ehirlerde büyük zararlara neden olan 
ta kınları önlemek için yapılan dere ıslahlarında çalı ma güzergâhı do ru 
projelendirilmeli, tüm ilgili mühendislik birimleri iyi hazırlanmı artnamelere 
uygun ve koordineli olarak çalı malıdır. Islah edilecek derenin tüm uzunlu u 
bir bütün olarak ele alınmalı, ilk ıslah çalı ma noktası olarak nehir rejimli 
akarsularda, mansaptan, yani deniz tarafından ba lanılmalı ve memba tarafına  
do ru kesiksiz, eksiksiz ve herhangi bir bölüm atlanmadan devam edilmelidir. 
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6. BÖLÜM: YERALTI SULARI JEOLOJ S
(H DROJEOLOJ ) 

6.1. Giri   

Bölüm 5’de yüzeysel akı ta da de inildi i üzere; hidroloji (=su bilimi, 
hydrology); yerküre üzerindeki yüzey sularını, bunları do uran ya ı  ve 
çe itleri, hareketi, buharla ması ve bunların ölçülmesi ile yer altındaki suyun 
da ılımını, mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen bilim 
dalıdır. Hidroloji, suyun dünyadaki da ılımını ve özelliklerini; hidrolik ise  
yerüstü ve yeraltı sularının hidrodinami ini incelemektedir. Yer altına sızan 
sular da yeraltı sularını meydana getirirler.  

Bu bölümün konusunu olu turan yeraltı suları jeolojisi (=hidrojeoloji, 
hydrogeology); yer kabu u içinde bulunan suların hareketini, fiziksel ve 
kimyasal özelliklerini, çe itli kayaçlar içinde bulunu ekillerini ve bunlara 
etkiyen faktörleri inceleyen bir bilim dalıdır ve kısaca yeraltı suları ile ilgilenir. 
Bir bölgenin hidrojeolojisi ya da hidrojeolojik etüdü denince, akla, yeraltı 
sularının ara tırılıp bulunması, yer altından alınması, bölgedeki yeraltı suyu 
miktarının saptanması ve çıkarılması için yapılması gerekli kuyular, sondajlar, 
pompaj i lerinin tümü ve hukukî yönleri akla gelmektedir (Erguvanlı, Yüzer, 
1973).   Suyun yer altına süzülmesi; taneler arasındaki bo luklardan ve birimin 
bünyesinde yer alan birbirleri ile ilintili süreksizliklerin içerisinden geçmesiyle 
meydana gelir. Süzülen suyun bu yolculu u, bo luksuz ve/veya bo luklar arası 
ba lantısı olmayan kayaçlara ula ıncaya kadar devam eder. Su, bu alanlardan 
daha a a ıya gidemeyece i için söz konusu geçirimsiz birimin üzerinde 
birikmeye ba lar. Yer altında geçirimsiz birimin (örn. kil- eyl) üzerinde yer alan 
ve suyun geçirimli birimler içinde (örn. kum, çakıl) birikip depolandı ı ve yararlı 
miktarda yeraltı suyu sa layabilecek kapasitedeki do al geçirimli katmana 
akifer (=nap: yeraltı suyunu ta ıyan katman; aquifer) veya suya doygun bölge; 
akiferde biriken sulara ise yeraltı suları (groundwater) adı verilir. Çakıl, kum, 
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çatlaklı kumta ı ve yüksek gözenekli veya bol ve açık çatlaklı, kırık zonları 
içeren granit ve metamorfik kayalar, e er içlerinde yeraltı suyu birikmi  ise 
oldukça iyi akifer olabilirler. Kil gibi geçirimsiz tabakalardan ise yeraltı suyu 
alınamaz, ancak akiferlerinin tabanında, üstünde veya arasında yer alıp, suyun 
hareketini, yönünü veya de i ik türde akiferlerin olu masında önemli rol 
oynarlar ( ekil 6.1, 6.2, Tablo 6.1). 

ekil 6.1. Suyun yer altında birikmesi ve serbest akifer olu umu. 

ekil 6.2. Yer altında suyun bulunu ekilleri. “a” ve “b” tanelerin etrafındaki film suyu; “c” 
suyun tanelerin etrafını sarması ve ya ı ların devamı ile olu an ve serbest YASS’yi olu turan 
çekim suyunun a a ıya akması; “d” tanelerin arasında bo luk ve çatlakların kenarları 
boyunca tutulan peliküler sular. Peliküler sular kılcal (kapiler) saça ın üstünde yer alırlar 
(Tolman, 1937). 
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Tablo 6.1. Yeraltı sularının dü ey da ılı ı, zemin yüzeyinden zemin içine do ru olu an zonlar 
ve alt zonlar (Kayabalı, 2006). 

6.2. Akifer Olu umu ve Yeraltı Sularının Birikmesi için Gerekli 
Ko ullar 

Yer altında bir akiferin (aquifer) olu abilmesi için söz konusu zeminde; 
birim/birimleri olu turan tanelerin iri olmaları yanında, tanelerin arasında-
içinde, dizili inde veya bu birimleri sınırlayan süreksizliklerin içerisinde suyun 
depolanabilece i yeterli bo lu un, yani gözene in (porozite) bulunması gerekir. 
Kaya ortamında da taneler arasındaki bo luklar, içerdikleri açık çatlakların ve 
çatlak zonlarının birbirleriyle ilintili olmaları ve aynı zamanda suyu yeterli 
düzeyde, bir alandan di erine iletebilecek açıklıkta olmalıdırlar.  

Yeraltı sularının ekonomik olarak kullanılabilmesi için, zemin ve/veya 
kaya ortamının bo luk oranı (e) ve/veya porozitesi (n) ile geçirgenlik 
(permeabilite-permeability) en önemli parametrelerin ba ında gelir. 
Geçirgenli i belirleyen permeabilite katsayısıdır. Zeminin su geçirgenlik 
özelli ini gösteren parametreye permeabilite katsayısı (coefficient of 
permeability), (k) denir. Birimi hız birimi olup m/s veya cm/s cinsinden ifâde 
edilir. Zeminler üzerinde yapılan çalı malar permeabilite katsayısının oldukça 
geni  bir aralıkta de i ti ini göstermektedir. Bununla birlikte a a ıda Tablo 
6.2’de bazı zeminler için tipik permeabilite katsayısı de erleri verilmi tir. 
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Tablo 6.2. Zeminler için tipik permeabilite katsayıları, k (cm/sn). 

Zemin Cinsi Permeabilite Katsayısı, 
k (cm/sn) 

Çakıl > 1,0 

Kum 1,0 -10-4

Silt 10-4-10-7

Kil 10-7-10-9 (nadiren 10-10, 10-11) 

Kayalarda permeabilite katsayısı, kaya kütlesinin çatlaklılık ve ayrı ma 
derecesine büyük ölçüde ba lılık göstermektedir. Genel olarak som-çatlaksız 
ve bo luksuz bir kaya kütlesinde permeabilite katsayısı yakla ık olarak 10-14

m/sn – 10-10 m/sn,  bloklu kaya kütlelerinde 10-8 m/sn – 10-6 m/sn, çatlak 
takımları içeren kırıklı ve ayrı mı  kaya kütlelerinde 10-3 m/sn – 10-1 m/sn’dir. 
Yer altına sızan sular, bu özelliklere sahip bir akifer içerisinde, altlarında 
geçirimsiz tabakalar olmak kaydıyla birikir ve birimin içerisinde iletimi olan tüm 
bo lukları tamamen doldururlar. Bo lukların tamamıyla suyla dolu oldu u 
bölgenin üst sınırı, yeraltı su tablası veya yeraltı su seviyesi (YASS) olup bu 
düzeyin altında yer alan su, ekonomik olarak de erlendirilebilir. Ancak bunun 
yanı sıra, yeraltı su seviyesi altına inen in aat çalı malarında (in aat temeli, tünel 

vb.), çalı ma alanının su ile dolması nedeniyle olu acak zorluklar, in aat 
mühendisli i açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir problemler arasında 
yer almaktadır. Bu tür problemler, drenaj veya izolasyon gibi gerekli 
mühendislik önlemleriyle bertaraf edilebilmektedir. Yeraltı su düzeyinin hemen 
üzerinde kalan bölgeye kılcal-kapiler bölge veya kapiler zon (kılcal saçak) adı 
verilir. Zemin cinsine ba lı olarak de i en kalınlıklarda yer çekimine ba lı 
olmayan, kapilerite ile yükselen suya kapiler su denir. Kapiler su; sıvılarda 
gözlenen yüzeysel çekme kuvvetleri tarafından kontrol altında tutulmaktadır. 
De i ik zeminlerde yakla ık kapiler yükselme (m) Tablo 6.3’de verilmektedir. 

Tablo 6.3. De i ik zeminlerde yakla ık kapiler yükselme (metre),  (Hansbo, 1975). 
Kum (Gev ek) 0,03 – 2,00 

Kum (Sıkı) 0,04 – 3,50 
Silt (Gev ek) 0,30 – 2,00 
Silt (Sıkı) 0,40 – 3,50 

Kil  10,00 

Kapiler zonda (kılcal saçak) yer alan su, yeraltı suyu olarak alınamaz ve 
bu zon içine bir drenaj sistemi yerle tirmek suretiyle kılcal su drene edilemez. 
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Kapiler zonun da içinde yer aldı ı, suyun yer altına süzüldü ü bölgeye 
doymamı  bölge (unsaturated zone), havalanma bölgesi veya vadoz bölge
adı verilir. Doymamı  bölgede (havalanma zonu) kum içinde zaman zaman 
rastlanılan süreklili i olmayan geçirimsiz kil mercekleri üzerinde az miktarda 
olu an sulara ve su tablasına tünek su (perched water), asılı su tablası ya da
tünek akifer denir. Yeraltı su tablası ile zemin arasında kalan kısmı olu turan 
doymamı  bölgede yer alan suların ço u, zemin taneleri etrafında çok ince ve 
molekül çekimi ile durmaktadır. Su, kendi molekülleri arasında çekim kuvveti 
sayesinde (tutma) da ılmadan kalabilmekte, moleküllerinin dipol özellikte 
olması nedeniyle birçok maddeye (örn. zemin) yapı abilmekte ve ıslatma özelli i 
ta ımaktadır. Su, *adhezyon (yapı ma, adhesion) kuvveti oldukça yüksek olan 
bir maddedir. *[Adhezyon: Farklı iki maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti; Kaya 
Mekani inde (rock mechanics): Dı  yükleme olmaksızın, dı  basıncın sıfır olması 
durumunda, kayacı olu turan farklı iki zemin malzemesi arasındaki kesme/makaslama 
direnci, dayanımı].  

Zemin yüzeyinde, suyun bitkisel toprak (topsoil) kısmında kalan kısmına 
toprak suyu ya da zemin nemi adı verilir. Topra ın altında, tanelerin 
etrafında bulunan zar gibi ince suya film suyu (higroskopik su, adsorbe su),
tanelerin arasında bo luk ve çatlakların kenarında kalan sulara peliküler su
denir ve peliküler su; bir nevi kapiler su olup zeminin su içeri inin çok daha az 
oldu u ve toprak suyu bölgesinin altında, kılcal saça ın (kapiler zon) ise üstünde 
bulunur ve bu sular zeminden kullanım amaçlı alınamaz. Peliküler sulardan 
arta kalan fazla su, yer çekimi ile a a ıya do ru hareket ederek süzülür ve 
buna çekim suyu (gravity water) ya da hareketli su adı verilir.  Çekim suyu, 
bo lukların serbest kalan aralıklarını doldurur ve bunlar serbest ve sızan 
(sızma) suları olu tururlar. Bu sular yalnız yer çekimi kuvvetleri tarafından 
kontrol altında tutulan sular olup statik de ildirler, zemin içinde hareket 
edebilme özelli ine sahiptirler ve doymu  bölgede birikirler.  Doymu  bölgede 
biriken bu sulara yeraltı suyu veya freatik su, üst yüzeyine su tablası, yeraltı 
su tablası veya yeraltı su seviyesi-YASS (Ground Water Level-GWL) denir. 
Gözenekli ortamdaki yeraltı suları genellikle laminar, karstik ortamın suları ile 
yeryüzeyinde engebeli ortamın yerüstü suları türbülânslı olarak akarlar. Yer 
altındaki bo luk ve çatlakların su ile tamamen dolmu  oldu u geçirimli 
tabakalara doymu  bölge adı verilir. Doymu  bölgede biriken suyun en üst 
kısmını olu turan yeraltı su seviyesi, hidrostatik seviye olarak da adlandırılır. 
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Bu seviye yeraltı suyunun hakiki yüzüdür ve yakla ık topo rafyayı takip eder, 
tepe altlarında yüksekte, vâdi altlarında ise daha alçakta yer alırlar. Doymu
bölgede biriken sular pompaj ile alınabilir. Ancak bu pompaj sırasında bo luk 
veya çatlakların birbirleriyle her yerde ilintili olmaması, çatlak açıklıkları ve 
yüzeysel gerilim gibi nedenlerle, suyun tamamının alınması mümkün de ildir. 
Doymu  bölge içinden pompaj ya da drenajla alınabilen suya özgül verim (Sy

- Specific Yield) denir. Bu, “efektif porozite” ile e  anlamdadır. Özgül verim, 
hidrojeolojide; doymu  hâle gelen bölgeden gravite ile alınabilen su hacminin 
tüm hacme oranının % ifâdesi olarak tanımlanmakta ve Sy= (Wy/V)x100 olarak 
gösterilmektedir. Burada Wy alınabilen suyun hacmi; V kütlenin tüm 
(katı+sıvı+gaz) hacmidir. Kumta ları içinde hacimce % 10-20, çakıllarda % 30-
45, kum-çakıl karı ımında % 20-35, oranında su toplanabilir. Bu miktar suyun 
özgül verim kadarı, yani kumta larında % 10, çakıllarda ve uniform kumlarda 
yakla ık % 25-30, kumlarda % 20, ince taneleri de içeren alüvyal akiferlerde % 
10-20, silt-kil gibi ince taneli tortullarda ise yakla ık % 3 kadarı geri alınabilir. 
Doymu  bölgede tutulan su hacminin, kütlenin tüm hacmine oranının % 
cinsinden ifâdesine özgül tutulma (Sr - Specific Retention) denir. Özgül 
tutulma:  Sr = (Wr/V)x100 eklinde gösterilir. Burada, Wr tutulan su; V ise 
kütlenin tüm hacmidir. Gerek kayalarda, gerekse zeminlerde bo luk hacminin 
tüm hacme oranı gözeneklilik (porozite), kaya veya zemin ortamının su 
geçirme özelli i ise geçirgenlik ya da hidrolik iletkenlik (permeabilite - 
hydraulic conductivity), olarak tanımlanmaktadır. Hidrolik iletkenli i belirten 
parametreye hidrolik iletkenlik katsayısı veya permeabilite katsayısı (k); 
hidrolik geçirgenli i ölçmekte kullanılan düzene e de permeametre düzene i
denir.  Bu bilgilerin ı ı ı altında, bir akiferin suyu iletme yetene inin geçirgenlik 
ile kontrol edilece i açıktır. Kum ve çakıllar arası bo luklar, silt ve kil zeminlere 
göre çok daha büyük oldu undan yüksek hidrolik iletkenli e sahiptirler. Bu 
bakımdan çakıl ve kumlar iyi bir akifer olu tururlarken, bo lukları son derece 
küçük çaplı olan killer ise geçirimsiz olmaları, bir ba ka ifâde ile su tutan 
yapıda (akitard) olmaları nedeniyle akifer olu turamazlar. Çok yüksek 
gözeneklili e sahip kil taneleri çok küçük ve aralarındaki mesafe çok dar 
oldu undan dü ük hidrolik iletkenli e sahiptirler. Yeraltı su seviyesi, iklimsel 
de i imlere ba lı olarak mevsimsel olarak de i ir. Ya ı ın bol oldu u 
dönemlerde, yüzey altına süzülen su miktarı da buna paralel olarak 
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artaca ından yeraltı su seviyesi de aylar veya yıllar içinde zamanla yükselir. 
Yeraltı suyundan beslenen su kaynaklarının ve akarsu-göl gibi yüzeysel tatlı 
su birikintilerinin debisi ve kullanım amaçlı açılan su kuyularının verimi de buna 
paralel olarak artar. Buna kar ın, ya ı ın az oldu u kurak mevsimlerde, 
hidrolojik döngünün yeterince besleyemedi i yeraltı suları, buharla manın da 
etkisiyle bünyesinden su kaybeder ve bunun sonucu yeraltı su düzeyi dü er. 
Bu dönemlerdeki dü ü  ve yeraltından da a ırı su çekimi nedeniyle yetersiz 
derinlikte açılmı  olan kuyuların bazılarında kurumalar meydana gelebilir ( ekil 
6.3).  

ekil 6.3. Yeraltı su düzeyinin ve yeraltı suyundan beslenen kaynakların, mevsimsel olarak 
de i en ya ı  miktarına göre olan de i imleri (Press vd., 2004). 
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Yeraltı su tablası yamaçlarda ço unlukla yatay bir yüzey olu turmaz. Bu 
yüzey genelde yeryüzüne kabaca paraleldir ( ekil  6.4, 6.5). Bunun bir sonucu 
olarak yeraltı suyu, yüksek alanlardan dü ük alanlara do ru akı  hâlindedir. 
Yeraltı suyu da beklenildi i gibi yüksek enerji seviyesinden dü ük enerji 
seviyesine do ru hareket hâlindedir ve bu hareketi sa layan etken yeraltı suyu 
tablasının e imidir. Bu e ime hidrolik e im (i) (hydraulic gradient) denir ve iki 
nokta arasındaki yeraltı su seviyesi farkının aradaki yatay mesafeye oranı 
olarak ifâde edilir. Yeraltı suyu akı ı Darcy kanunu ile ifâde edilir. Darcy
kanunu, birim alandan geçen yaraltı suyu akımının hidrolik e im ile do ru 
orantılı oldu unu ifâde eder. Yani; akımın iddeti ve hızı; düzgün akım 
durumlarında, iki nokta arasındaki toplam hidrolik yük farkı ile do ru orantılı 
olarak artmaktadır. 

ekil 6.4. Yeraltı su düzeyindeki de i imlere göre yüzey suyu-yeraltı suyu ili kisi. A) Alıcı 
nehir; B) Verici nehir; C) Kuru dere yata ı altında yeraltı su seviyesi ya ı lara ba lı olarak 
yüzeye yakınla abilir (McGeary vd., 2004).   

ekil 6.5. Yeraltı suları tarafından beslenen göl ve akarsu (McGeary vd., 2004). 
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Yeraltı su düzleminin yeryüzünü kesti i alanlarda, yeraltı suyu 
yeryüzüne kaynak (=pınar, göze, memba) olarak çıkar. E er kayna ın çıktı ı alan 
bir akarsu vâdisi veya göl ise bu durumda yeraltı suyu söz konusu akarsuyu 
besler. Ancak kurak dönemlerde yeraltı su düzlemi yüzeysel suların taban 
seviyesinin altına indi inden, kaynakların debilerinde azalma ve hattâ 
kurumalar ba  gösterir. Bu durumda, yeraltı suyu tarafından beslenen 
yüzeysel sular alt katmanlara do ru sızarak, yeraltı suyunu beslemeye ba lar. 
Bu beslemenin ileri a amasında ise yüzeysel sular da kuruyabilir.  

6.3. Akifer Ortamları ve Akifer Türleri 
  
Yer altında gözenekli ve geçirimli özelli e sahip su ileten tabakalara 

veya kayaçlara akifer (aquifer) denildi ine daha önce de inilmi ti. Bo luksuz 
ya da içerdi i bo luklar birbirleriyle ili kili olmayan veya ba langıçta birbirleriyle 
ili kili veya ili kisiz bo lukları bulunan, fakat daha sonra zor eriyen bile imli 
malzeme ile (örn. çatlaklar içinde suların çökeltti i silis damarları) bo luklarının 
doldurulması sonucu bo luksuz hâle gelen tabakalar veya jeolojik ortamlar 
yeraltı suyu akımı olu turamazlar ve akım bile enleri yoktur. Geçirimlilikleri 
(permeabilite, permeability)  pratik olarak sıfır olan ve bünyelerinde su tutma 
ve su geçirme özelli ine sahip olmayan bu tür geçirimsiz tabakalara akifüj 
(aquifuge) adı verilir. Di er bir ifâde ile akifüj, suyu ta ımayan, iletmeyen 
gözeneksiz, geçirimsiz tabakalardır. Akifüje örnek olarak som granit, tüm 
çatlakları silis dolgulu granit, bazalt veya kuvarsit gösterilebilir. Bir tabakanın 
akifer olabilmesi için geçirgenli inin yüksek olması yanında suyu bünyesinde 
tutabilmesi için geçirimsiz bir tabakanın üzerinde bulunması gerekir. Daha 
önce de tariflendi i üzere, kayaçların geçirgenlik özelli ini gösteren 
parametreye permeabilite katsayısı (k) denmektedir.  Bir akiferin geçirgenli i, 
ço u zaman k=10-5 m/sn’den büyüktür. Bunun aksine, geçirgenli i 
(permeabilitesi) k= 10-9 m/sn’den dü ük tabakalar mühendislik açısından 
geçirimsiz olarak göz önüne alınır ve bu tür bünyelerinde su tutabilen, 
gözenekli, ancak bu suyu yok denecek kadar az, yani pratik olarak suyu 
iletmeyen tabakalara akiklüd (geçirimsiz formasyon, aquiclude) adı verilir. 
Akiklüd’e kil, siltli kil, çamurta ları veya ' eyl'ler örnek olarak verilebilir  
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Akitard (aquitard): Bo luklarına uzunca bir süre içinde aldı ı suyu, 
dü ük bir hızla da olsa iletebilen ve do ada genellikle iki akifer ortam arasında 
bulunan, yani çok yava  hızda iletmekle birlikte, kom u akiferlere büyük 
miktarlarda su geçi ine izin veren tabakalardır. Kısaca, akitard, bünyelerinde 
su ta ıyan, ancak yava  ileten, gözenekli, ancak yarı geçirimli kayaçlardır (örn. 

siltli kum, killi ince kum). 
Kum ve çakıldan olu an tabakalar, akifer özelliklerine sahip olup bol su 

verirler. Bu tür akiferlere alüvyal akifer (alluvial aquifer) denir. Ayrıca karstik 
bo luklara (karst, cavities) sahip olan kireçta ları genelde içerdikleri 
gözeneklilik (porozite, porosity) ve erime bo lukları nedeniyle su kaçaklarının 
oldu u birimler olarak kabul edilse de, altlarında geçirimsiz bir ortam ve suyun 
birikmesine uygun jeolojik yapı mevcudiyetinde çok iyi bir akifer ve 
olu turdukları karstik kaynaklar ise yüksek debiye sahip olabilmektedir.  

Akiferler; genel olarak serbest akifer, basınçlı akifer ve sızdıran 
akifer olmak üzere üç esas gruba ayrılabilir ( ekil 6.6.A, B, C ve D). Bu üç tür 
akifer, do ada bazen bir arada bulunabilir. Serbest ve basınçlı akiferlerin üst 
üste, bir arada bulunan türüne karı ık akifer (fra: nappes diverses) ismi verilir. 
Karı ık akifer, yer yer serbest, yer yer basınçlı akifer karakterinde su ta ıyan 
tabakalardan olu maktadır ( ekil 6.7). Bu tür akiferlere alüvyonlarda, birikinti 
konilerinde ve çatlaklı kayaçlarda rastlanılabilir (örn. da  yamaçlarında alüvyal 

olu uklarla girik yamaç molozları, bazı birikinti konileri ve  ezik zonlar içeren çatlaklı kayalar).   
Her taraftan su alabilen bir arazi içinde bulunan yeraltı sularını ta ıyan 

tabakalara serbest akifer (unconfined aquifer) denir. Serbest akiferlerin 
üzerinde sızmayı engelleyecek geçirimsiz bir tabaka bulunmaz. Serbest akifer, 
alttan geçirimsiz birimle sınırlı, üstten atmosferik ko ullara açık olup doygun 
zonun üst seviyesi atmosferik basınca e it olan akiferdir. Atmosfere açık 
olmasından dolayı, akiferdeki su, atmosferik basınç ile dengededir. Bu tip 
akiferlerin üst seviyeleri ölçülerek o bölgenin yeraltı su tablası (serbest yeraltı su 

seviyesi) haritası yapılır (Uygulama 6.7.1). Serbest akiferlerde yeraltı su seviyesi 
yamaçlarda topo rafyaya uyar, bazen de yeryüzüne kadar yükselerek yüzey 
sularını besler. Serbest akiferde, üstte doymamı  bölge içinde (vadoz zon) yer 
alan geçirimsiz içbükey kil mercekleri üzerinde biriken sular tarafından 
olu turulan dü ük verimlili e sahip doygun zonlara tünek akifer (asılı yeraltı 

suyu veya vadoz su zonları) adı verilir. Doygun olmayan bölgede yer alan tünek 
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akiferi olu turan geçirimsiz içbükey merceksi tabaka üstünde asılı olarak duran 
su yüzeyine de asılı (yerel) su tablası denir ( ekil 6.6.A, B).  

ekil 6.6.A) Serbest akifer ve serbest akiferin doymamı  bölgesinde yer alan tünek akifer. 

ekil 6.6.B) Asılı su tablası (=tünek akifer), serbest akifer, basınçlı akifer ve alıcı-verici 
akarsular (Akyol, Kayabalı, 2006).   

Alt ve üst kesimleri geçirimsiz birimlerle sınırlandırılmı , akiferdeki yeraltı 
suyu basıncı atmosferik basıncından daha büyük olan yeraltı sularını ta ıyan 
tabakalara basınçlı akifer (confined aquifer) veya artezyen (artesian) adı 
verilir ( ekil 6.6.C). Basınçlı akiferler, geçirimsiz iki ya da daha fazla tabaka 
arasında bulundu undan serbest su düzeyleri yoktur. Bu tür akiferlerde 
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yapılan sondajlarda su, sondaj içerisinde kendili inden yükselir. Suyun 
yükseldi i bu düzeye piyezometrik seviye, (basınçlı su düzeyi, piezometric 
level) adı verilir.  

ekil 6.6.C)  Basınçlı akifer. 

Piyezometrik su düzeyi, sondaj yapılan bölgedeki serbest akiferlerin 
yeraltı su seviyesine yakındır. Basıncı, genellikle de hidrostatik basıncı ölçen 
aletlere piyezometre (piezometer) denir. Basınçlı akiferlerde suya doygun 
akifer ortam ile üstünde yer alan akifüj, akiklüd veya akitard ortamı ayıran sınır 
üzerindeki hidrolik basınç, normal atmosfer basıncından büyüktür.  

Akiferlere giren ve akiferlerden alınan su miktarları, son yıllarda birçok 
yerde do ruya çok yakın ekilde ölçülmü  ve bu ölçülerden alınan su 
miktarının akifere girenden daha çok oldu u görülmü tür. Bunun üzerine, 
akiferlerin alt ya da üstlerinde bulunan geçirimsiz veya yarı geçirimli 
tabakaların suları sızdırdıkları saptanmı  ve bu tür akiferlere “sızdıran akifer”
ya da yarı basınçlı akiferler (=sızıntılı akiferler, leaky aquifers) ismi verilmi tir 
( ekil 6.6.D).  Sızdıran akiferler, alt ve üst kesimleri yarı geçirimli birimle 
sınırlanmı tır ve bu akiferler; basınçlı veya serbest akiferi sınırlayan yarı 
geçirimli ortamlardan su kazanıp, kaybeden akiferlerdir. Yeraltı suyu basıncı 
atmosferik basınçtan daha yüksektir. Bu nedenle, su tablası seviyesi, suyun 
alçalıp, yükselebildi i bir seviyeden yani piyezometrik düzeyden söz edilir. 
Sızdıran akiferlerde ekil 6.6.D’de görüldü ü gibi basınçlı (K) akiferin üstünde 
bulunan yarı geçirgen siltli killi tabakalardan her iki yönde su hareket 
etmektedir. (K) akiferinden pompajla fazla su alındı ında yarı geçirimli sızdıran 
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(K/) akiferi üstteki serbest akiferden suyu (K) ye iletmektedir. Bundan dolayı 
yeraltı suları hidroli inde yapılan hesaplamalarda “Sızdırma Faktörü” ve 
Sızdırma Kat Sayısı” gibi iki katsayı tanımlanarak kullanılmaktadır. 

ekil 6.6.D) Sızdıran Akifer. 

ekil 6.7. Karı ık Akifer (Y=Ya ı ).

6.4. Karst, Karstla ma ve Yeraltı Suları 

 Sülfatlı ya da karbonatlı kayalarda, yerüstü ve yeraltı suları nedeniyle 
zemin yüzeyinde ve yer altında görülen önceden geli mi  ve geli mekte olan 
erime bo luklu arazi yapısı ya da morfolojik ekil ve biçimler karst olarak 
tanımlanabilir. Karstla ma (karstification), erime özelli ine sahip karbonatlı 
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(kireçta ı ve dolomitler) ve sülfatlı kütlelerin (jips ve anhidritler), asidik özellikli suların 
etkisi ile olu an erime (çözünme) sürecine verilen genel addır. Eriyebilir 
kayalardan olu mu  alanlarda, suların etkisiyle kimyasal ayrı ma sonucu 
meydana gelmi  arazi ekillerine karst topo rafyası (karst topography) adı 
verilir. Karstla ma erime sürecinin bir sonucudur. Bu süreç içinde, örnek olarak 
az miktarda kil, kuvars ve demirli maddeler içeren kireçta larının çözünmesi ile 
yabancı maddeleri olu turan kil, demir ve kuvars mineralleri yüzeyde, çatlaklar 
içinde, erime bo luklarında ve süreksizlikler içinde artık (rezidüel) kırmızı 
toprakları (Terra-Rossa) olu turur. “Kırmızı toprak” anlamına gelen ve Akdeniz 
topra ı olarak da adlandırılan Terra-Rosa; karbonatlı kayaçların ayrı ması 
sonucu bakiye olarak kalan killi, silisli, demirli, feldspatlı katı, karbonat 
içermeyen ve ayrı mayan tortulardan olu an humusça fakir, bir çe it kırmızı kil 
zemindir. Kireçta ının ayrı ması sonrasında sulardan çözünmeyen mineraller, 
birlikte bu kil tortuları olu ur. Oksidasyon ko ullarında, zeminlerin su 
seviyesinin üstünde yer almaları durumunda kilin içindeki demir, demir oksite 
(pas) dönü ür. Bu da kile karakteristik kırmızıdan-kahverengi ve turuncuya 
de i ebilen rengini verir. Terra Rosa zeminlere tipik olarak Akdeniz ikliminin 
hâkim oldu u bölgelerde rastlanılmaktadır. Terra-Rosa’lar, genellikle Akdeniz 
Bölgesi’nde görülen, ham humus rengini andıran, ancak humusça fakir 
olmasına ra men tarım açısından da günümüzde sulu tarımda oldukça verimli 
hâle getirilebilen topraklardır. Terra-Rosa’ların kalınlı ı ve olu umu; kireçta ı 
katmanlarının kalınlı ına, içerdikleri erimeyen minerallerin miktarına ve 
zamana ba lıdır. Olu um süreçleri, binlerce yıllarla ifâde edilebilir.  

Su, atmosfer içersinden ya mur olarak geçmesi sırasında bünyesine 
aldı ı karbondioksitin çözünmesi sonucu karbonik aside dönü ür. Ya murun, 
yeryüzüne ula ması sonrasında topraktan süzülme a amasında, bünyesine 
daha fazla karbondioksit alması ve daha yüksek bir asidite de erine ula ması 
mümkündür. Sonuçta eriyebilen karbonat kayalara ula an asidik özellikli su, bu 
kayaların bünyelerinde bulunan süreksizlikler boyunca kayanın içerisine 
girmek suretiyle süreksizliklerin çeperlerini eritmeye ve böylece geni letmeye 
ba lar. Eriyebilen karbonatlı kayalar içerisinde bu ekilde kimyasal ayrı ma ile 
olu mu  de i ik boyutlardaki bo luklara karstik bo luk (karst, cavity) adı 
verilir. Karstik bo luklar genellikle, fissür, çatlak, fay, tabaka yüzlerinde 
süreksizlikler boyunca olu up geli mektedirler. Kalkerlerin içinde ço un 
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MgCO3, bir miktar kil ve silis bulunabilir. Karstla ma; saf kalkerlerde daha 
fazla, kumlu-killi kalkerlerde ve marnlarda (marl) ise daha azdır.  

Bir üst paragrafta da belirtildi i gibi karstla manın olu abilmesindeki en 
önemli etken, suyun içerisindeki CO2 miktarıdır. Zira, kireçta ları saf suda 
çözünmezler. Karstla mayı CO2 yanında kayaçların kimyasal bile imi, 
eriyebilme dereceleri, iklim ko ulları, geçirgenlik (hidrolik iletkenlik) ve 
gözeneklilik (porozite) ile süreksizlikler gibi di er önemli faktörler de yardımcı 
olmaktadır. Sular, içerlerinde az da olsa eriyik hâlinde CO2 içerirler. CO2’nin bir 
kısmı gaz, bir kısmı da erimi  hâldedir. Atmosferde çok az miktarda bulunan 
CO2 ;  zemin içinde organik maddelerin çürümesiyle daha da zenginle ir. Yerin 
derinliklerinde ısı ve basınç artı ı ile eriyik hâlde bulunan karbondioksitin bir 
kısmı H2O ile birle ir: CO2+H2O H2CO3 olu ur. Hafif asit özellikli  hidrojen 
karbonat=karbonik asit (H2CO3) kalker üzerine etkir ve H2CO3+CaCO3 

Ca(HCO3)2 yani asit özelli i daha yüksek kalsiyum bikarbonat meydana 
gelir. Böylece karbonat kayacı, çözelti hâlinde çok uzaklara ta ınır ve 
karbondioksitin uçmasıyla tekrar ikincil olarak çökelir. Ayrıca zaman, biyolojik 
etkiler, suların durgun ya da hareketli olu ları, içerlerindeki CO2 miktarına ve 
bunun H2CO3 hâline geçmesine ve kalkerleri eritme derecesine etki 
yapmaktadır.  

Karstla ma sonucu, yer altında de i ik büyüklüklerde bo luklar 
olu abilir. Bu bo luklar yeraltı suyunun bazı alanlarda karbonat kayalar 
içerisinde büyük hacimlerde hareket etmelerine neden olur. Ço un eriyebilen 
kütlelerde geni  erime çatlakları, ma ara olarak adlandırılan karstik bo luklar 
yeraltı nehirlerini olu turur ve su akımları buralarda türbülanslı olur. Karstik 
yapıların sınırları, karbonat kayalarının bölgedeki yayılımı ile kontrol 
edildi inden, yüzey ve yeraltı sularının karstik bo luklar içerisinde 
kaybolmasına ve kilometrelerce mesafe ötede, çok büyük miktarlarda 
yeryüzüne çıkarak (karstik kaynak) bu alanlarda akarsular olu masına neden 
olurlar. Meselâ Antalya-Manavgat Çayı’nı önemli oranda besleyen ve 
günümüzde Oymapınar Baraj Gölü altında kalan Dumanlı kayna ı 50 m3/sn’lik 
debisi ile dünyada kayıtlara geçmi  olan en önemli karstik kaynaklardan birini 
olu turmaktadır.  
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Lapya, dolin, obruk, uvala, polye, ve ma aralar; kireçta ı (CaCO3), 
dolomit [CaMg(CO3)2], jips [(CaSO4.2H2O)] ve kaya tuzu (=Halit; NaCl) türü 
kayaçların erime ile (çözünme, kimyasal ayrı ma) meydana gelen karstik yapılı 
jeomorfolojik ekillerdir. Bu erimeler; küçükten büyü e do ru lapya, dolin, 
obruk, uvala ve polye olarak adlandırılır ve bunlar yer üstünde görülen erime 
ekillerini (sinkhole) olu tururlar. Ma aralar ise yer altında olu an karstik 

bo luklar olup içlerinde sarkıt ve dikitler geli ebilmektedir. 

Lapya (erime olu u; karren, lapiez); ço unlukla kireçta ı, dolomit(it) 
yüzeylerinde karstla ma ba langıcında görülen erime ile olu an, genellikle 
parmak girecek ebatta, yüzeyleri bo  bal pete i görünümlü, kenarları keskin 
yiv ve oluklardır. En küçük karstik ayrı ım ekli olan lapya, genellikle bıçak gibi 
keskin kenarlı olup derinlikleri birkaç mm; dü ey/dü eye yakın süreksizlikleri 
içeren kayalarda ise genellikle birkaç metre (yarık) derinlikler arasındadır. 

ekilleri oluk, kanal, tencere veya delik biçiminde de olabilmekte, arazi 
morfolojisi, yeni çapalanmı  ya da yeni sürülmü  bir tarla benzeri pürüzlü 
görünümündedir. Bu morfolojik yapıların ilk olu umları, ya mur damlacıkları ve 
sularıyla geli ir. Süreksizlikler boyunca geli imleri ise daha kolay ve hızlı 
oldu undan, kaya yüzeyinde yarıkları olu tururlar.   

Dolin’ler (dolinen); çapları birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar 
de i en daire veya elips biçimli çukurlardır ve çöküntü olarak da adlandırılırlar 
(bk. Örnek Uygulama 3.7.2. ). Dolinlerin bazıları erime yolu ile bazıları ise yeraltı 
ma aralarının çökmesi sonucunda olu urlar. 

Obruk (cenote); bunlar baca veya kuyu görünümünde dik yamaçlı, 
dairesel veya eliptik çukurlardır (dik yamaçlı dolin). Yeraltı nehirlerinin veya 
ma ara tavanlarının çökmesi ile olu urlar. Bazılarının tabanı kuru, bazılarınınki 
bir göl ile kaplıdır. Konya bölgesinin kalkerlerden olu an (Miyosen-Pliyosen 

dönemi)  arazi kesimlerinde çok sık rastlanır. Çapları birkaç yüz metreyi, 
derinlikleri 100’lerce metreyi geçebilir. Buna; çapı 300 m, derinlik 145 m olan 
Konya Kızören Obru u ya da ekil 6.8.A’da görülen Kır ehir, Obruk Köyü 
biti i inde köy yerle iminden çok önce olu mu “Obruk” gösterilebilir. 



229

ekil 6.8.A) Obruk. Çapı 400 m, derinli i 65 m. Yer: Kır ehir li, Obruk Köyü. Tarım arazisi 
olarak da kullanılan Kır ehir ve civarı düzlüklerinin tamamı, Pliyosen dönemi (günümüzden 
yakla ık 5 milyon yıl öncesinden 2 milyon yıl öncesine kadar olan süre) genç, kızıl renkli 
*sedimenter karasal (akarsu, gölsel) ortam çökellerinden olu makta ve obru un tüm evinde 
ve tabanında da bu istifin yer aldı ı ve daha alta do ru devam etti i görülmektedir. Bu 
sebepten çökme, Pliyosen dönemi  çökellerinin olu umlarından sonra güncel dönemde 
gerçekle ti i anla ılmaktadır. Obru un tabanında ufak bir göl yer almaktadır. Obru un 
olu um mekanizması, göl alanı altında daha derinlerde yer alan ve Paleozoyik ya lı 
metamorfik Kır ehir Masifi mermerlerinin binlerce senede sular tarafından eritilmeleri ile 
olu turdukları yer altı nehir veya büyük bo luklarının eriyerek tavanlarının çökmesi sonucu 
gerçekle mi tir (01.12.2012).  

*[Karasal çökelme ortamları: Alüvyal, çöl, göl, buzul ve bataklık ortamları]. 

Uvala (uvala); birçok dolin veya obru un art arda derinle ip geni leyerek 
birbirlerini ayıran kısımların ortadan kalkmasıyla olu an uzunlamasına 
düzensiz geli mi , büyük koridor benzeri erime çukurlarıdır. Uvalalar, kom u 
dolinlerin birle mesiyle meydana gelen karstik bir ekildir. Bunların 
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görünümleri geni  bir vâdiyi andırır ve dolinler (huni) arası duvarların yok 
olmasıyla olu urlar.  

Polye (polje); karstik alanlarda büyük sahalarda görülen erimeler 
yanında tektonik süreçlerin de (tektono-karstik) geli imlerine etken oldu u dik 
yamaçlarla çevrili, uvaladan daha büyük vâdilere denir. Makro ölçekte olu mu
karstik ekillerden olan polyeler, yüzeyden kapalı havza özelli i ta ırlar. 
Çevresi bin metreyi a kın Akdeniz tipi derin karstın (holokarst) bütün özelliklerini 
ta ıyan kireçta larıyla sarılmı  Toros Da ları içlerinde yaygınca görülen ve 
tektonizmadan korunmu  bölgelerde, çok geni  bir çanak yapısını olu turan 
polyelerin tabanı düz, ova görünümdedir ve ovaların ortasında yer yer 
erimeden arta kalan, çözünme artı ı kalker tepecikleri görülebilir (Hum: Karst 
ada tepesi; henüz a ınmı  bir kireçta ı yüzeyinin düzeyi üzerinde kalmı  bir ufak koni biçimli 
tepe, kalker tepeci i). Karstik bir arazinin içinde yer aldı ı bölge e er tektonikçe 
aktif bir bölge içinde (örn. aktif fay zonları) yer alıyor ise polyeler olu urken, 
biçimlerini bu tektonik hatlar denetler ve sonuçta polyeler, etkin fay zonları 
arası boyunca dizilerek ekillendirilirler. Bu durumda tektonizma, polyelerin 
jeo-morfolojik yapılarını denetleyici, belirleyici, geli imlerini hızlandırıcı ana 
unsuru olu tururlar. Polyelere örnek olarak Antalya kuzeydo usunda Ba lar 
Köyü ve civarında yer alan, yüzeyden kapalı havza özelli i ta ıyan Eynif 
Polyesi gösterilebilir. Eynif Polyesi’nin uzun ekseni KKB-GGD do rultuda 20 
km, yayla düzlü ünü olu turan polye havza taban geni li i yakla ık 1,5 km 
olup subatan karakterindeki tabanında Pliyosen konglomeraları içinde yer yer 
düdenler geli mi tir (Kurt, 2001).  

Genel olarak polyelerin tabanında, özellikle çevresindeki kalker 
yamaçların ete inde su yutan ma ara a ızları bulunur ve bu tür suların zemin 
yüzeyinden kayboldu u su akma a ızlarına da düden denir. Eynif Polyesi’nde; 
yatay havza tabanını (râkım: +950 m) olu turan Miyosen dönemi konglomera 
çökellerinin varlı ı, bu dönem sonrası hızla yükselen havzada olu an genç 
tektonik hareketler ve karbonatın çözünmesi nedeniyle polyenin olu up 
bugünkü güncel morfolojik yapıya kavu ması, Pliyosen dönemi ba langıcından 
itibaren, yani yakla ık 5 milyon sene gibi uzun bir zamanda geli ti ini 
göstermektedir. Çanak biçimli bu karstik yapılar, ya mur ve kar sularını yer 
altına ta ıyan, yeraltı sularını en büyük ölçekte besleyen olu umlardır. Eynif 
polyesi de, yeraltı sularını beslemekte,  karbonatların sular tarafından 
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eritilmesiyle (çözünme) geli en yer altı su yolları, polye taban havzasının 
yüzeysel sularını do u ve güneydo uya do ru Manavgat Çayı havzasına 
ula tırarak, ekolojik sistemdeki dengeyi tamamlayıcı unsur olarak do al bir 
görev yapmaktadır. 

Ma ara (cave); halk dilinde olu um biçimi veya süreci dikkate 
alınmaksızın her türlü tabiî olu mu , genellikle bir insanın girece i kadar büyük 
ve yüzeyle ba lantılı olan do al büyük bo luklar ma ara olarak 
adlandırılmaktadır. Bilimsel anlamdaki tanımı ise kireçta ı, dolomit(it), mermer 
gibi CaCO3 içeren kaya kütlelerinin, suların etkisiyle çözünmeleri ile 
bünyelerinde yer yer olu an irili ufaklı tüm bo luklar, karstik bo luk olarak 
tanımlanır ve karst alanlarında yaygınca görülürler. Bunlar yatay ve dü ey 
do rultuda büyük ölçüde geli mi , karma ık plânlı, çok katlı ve kilometrelerce 
uzunlukta tünel ekilli ma ara sistemleri meydana getirirler. Karbonatlı 
kayaçlar içinde geli en bütün ma aralar, yeraltı sularının eseridir ve özellikle 
kırık sistemleri gibi zayıf direnç zonları boyunca daha sık geli mi lerdir. Küçük 
ma aralar daha çok erime yolu ile büyük ma ara sistemleri ise hem erime 
hem de ma ara sistemleri boyunca akan yeraltı sularının a ındırıcı etkileri ile 
birlikte meydana gelmektedirler ( ekil 6.8.B, 6.9). 

ekil 6.8.B) Karbonatlı kayalar (kireçta ı, dolomit, mermer) içerisinde ve yüzeyinde erime ile 
olu an farklı karstik yapılar (Press vd., 2004).  
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ekil 6.9. Ma aralar (karstik yapılar). Antalya, Düden elâlesi çevresinde Antalya 
Travertenlerinde görülen büyük erime bo lukları  (20.11.2010). 

Karstik sahalarda yeraltı sularının meydana getirdi i birikim ekilleri de 
vardır. Yer altında yer alan ma araların tavanından damlayan karbonatça 
zengin suların içindeki karbonatın çökelmesi ile tavanda asılı geli enlerine 
sarkıt (stalactite) ve tabandan itibaren yukarı do ru birikenlerine dikit 
(stalagmite) adı verilmektedir.  Di er bir birikim eklini ise masif, bitki dokulu ve 
gözenekli travertenler ile tufalar olu turmaktadır. Kalker (kireçta ı) ya da 
mermerleri eriterek içlerinde bolca erimi  hâlde CaCO3 içeren sıcak sular, bir 
fay hattı boyunca veya kaynaklardan tekrar yüzeye çıkarak CO2’nin uçmasıyla 
arta kalan karbonat tortularını bırakırlar ve fay veya kaynaklar önünde ikincil 
olarak travertenlerin olu masına neden olurlar. Kalsiyum karbonatın çökelme 
hızı, karbondioksitin kaçma hızı ile orantılıdır. Sıcaklık artı ı, so uk sulara 
nazaran buharla mayı ve CO2’nin sudan ayrılmasını daha çok kolayla tırır ve 
kalsiyum karbonat çökelimi daha hızlı geli ir. Karbonatlı sıcak su 
kaynaklarından karbondioksitin sudan hızla ayrılması ile kalker çökelimi kısa 
sürede olu maktadır. Karasal ortamda, genellikle 30°C ile 37°C arası sıcak su 
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kaynaklarında çökelmi , çok az organik ve inorganik kırıntıları da içeren
termal-hidrotermal kökenli kaynak suları ile olu an bu tür karbonat 
çökelimlerine traverten denir (örn. beyazımsı açık krem renkli Denizli Travertenleri). 

So uk (ortam sıcaklı ına yakın su sıcaklı ı) tatlı kaynak sularının, fay hatları 
boyunca, kaynaklardan yüzeye çıkarak CO2’nin uçmasıyla yeniden çökelen, 
bitki ve hayvan kalıntıları içeren organik içeri i yüksek sarımsı kahverengi gibi 
koyu renkli karbonatlar tufa, kalker tüfü, tatlı su kalkerleri, so uk su 
karbonatları ya da kaynak kalkerleri olarak tanımlanmaktadır (örn. Antalya 
Travertenleri; Glover vd., 2003). Yapılan çalı maların ço unda olu um 
ko ulları açısından küçük farklılıklar olu turan tüm bu olu uklar genelde, 
“traverten” olarak adlandırılmı tır. 

Antalya tufaları, ya da genel adlamasıyla *Antalya Travertenleri veya 
traverten kompleksi; fay kayna ından uzakla tıkça azalan dü ük sıcaklık ve az 
miktardaki çözünmü  madde oranı, ot, bitki, yosun, çalı ve kamı  gibi bitkilerin 
geli mesine zaman olarak fırsat verirler. Karbonat çökelimi bu bitkilerin 
üzerinde veya etrafını sarar ekilde daha kolay meydana gelirler. Daha sonra 
bu bitkilerin çürümesi ve bozularak yok olması ve gazların da çıkması ile 
ortamda yüksek oranda bol bo luk içeren traverten çökelimi gerçekle ir (örn. 

bitki bo luklu travertenler). Bazı çalı malarda tufa deyimi; tam sertle memi , 
gev ek tutturulmu  killi, bol bitki kırıntılarını içeren organik, süngerimsi dokulu, 
dayanımı oldukça dü ük travertenler olarak da tanımlanmaktadır.   
*[Örnek: Antalya’da olu an travertenler, genellikle so uk sularda olu tukları varsayıldıkları 
için, son zamanlarda tufa olarak da tanımlanmaktadır. Ancak  Antalya kuzeyinde yer alan 
tektonikçe aktif büyük aktif fay zonlarından kaynaklanması muhtemel ılık-sıcak suların da 
so uk su kaynakları yanında, tufalar ile birlikte, travertenlerin olu umunda en az tufalar kadar 
etken olmaktadırlar. Dünyada bilinen en büyük tatlı su karbonat çökelim alanı (akarsu, 
bataklık, göl, elâle ortamları) olan Antalya Traverten Taraçası yakla ık 650 km2 lik bir alanı 
kaplamaktadır. Antalya li ve çevresinin de yerle im alanını olu turan bu birimler, Toros 
Da ları’nın batı uzantısını olu turan ve yakla ık kuzeyden güneye uzanan ve Jura-Kretase 
ya lı Bey Da ları olarak adlandırılan kireçta larından (Bey Da ları formasyonu) fay hatları 
boyunca so uk ve sıcak sular vasıtasıyla yüzeye çıkarak türemi lerdir. Bey Da ları’nın 
do usunu sınırlayan ve Antalya Körfezi morfolojik yapısının ekillenmesinde etken olan bu 
fayın yakla ık uzunlu u 400 km’ye yakla maktadır. Kuzey-güney do rultulu bu fay zonu, Üst 
Pliyosen döneminden itibaren hem Antalya Körfezi’ni hem de fay zonu boyunca de i ik 
noktalardan çıkan bol karbonatlı sıcak ve so uk kaynaklar, ikincil olarak tekrar CaCO3

çökelimine neden olmu  ve 650 km2 lik Antalya li’ni de kapsayan büyük bir alanda Antalya 
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Travertenlerinin (tufa) olu umunu sa lamı tır. Travertenlerin dokusal yapısı, çökelme 
ko ulları, yo unluk, sıcaklık, derinlik, erime, yeniden çökelme gibi etkenlere ba lı olarak sık 
sık de i kenlikler göstermektedir. Bu etkenlere göre, travertenlerde genel olarak birbirinden 
farklı 3 traverten dokusu olu mu tur. Bunlar, “sık dokulu veya masif”, “süngerimsi veya 
bo luklu dokulu” ve “bitki bo luklu traverten dokuları”dır. Karasal çok sı  su ortamında 
çökelen travertenler, çökelirlerken yüzeyde daha fazla bulunan oksijenle reaksiyona girerek 
(oksidasyon) oksitlenirler, oksitlenme de kayanın rengini kahverengiye dönü türür. Traverten 
çökel istifleri içinde yer yer çamur, kum ve eski bitkisel toprak ara seviyeleri de görülmektedir. 
Üst üste 3 plâto hâlinde çökelen travertenler, yakla ık 300 m kalınlı a ula maktadır. Üst 
Pliyosen-Kuvaterner ya lı travertenlerin olu umunda büyük rol oynayan faylar;  Bölüm 8’de, 

ekil 8.33’de yer almaktadır (Yıldırım, 2010). Akdeniz sahil eridinde traverten taraçaları da 

50 m yüksekli e kadar ula abilen dik **falezleri olu turmaktadır. Akdeniz sahil çizgisinden 
itibaren de 2,5 km denize do ru yayılım gösteren Antalya Travertenlerinin (tufa), deniz 
dibindeki kalınlıkları 50 m ilâ 150 m arasında de i mektedir. Falezleri meydana getiren 
travertenlerin özellikleri, “Örnek Uygulama 6.7.2”de verilmektedir. 

**Falez: Yüksek kıyılarda dalga a ındırması ile olu an ve a ınma sürdükçe karanın içeri 
do ru gerileyen, yar ya da düz duvar gibi yükselen kayalıklardır. Kısaca falez; denize inen 
yüksek ve dar kıyılardır]. 

Traverten veya tufaların olu umu yukarıdaki paragrafta da bahsedildi i 
üzere; eski kalkerli (calcareous) kayaçların atmosferden ya an ya ı ların 
etkisiyle suların (H2O) yer altına sızarak, derinlerde ısınıp basınç kazanması ve 
içinde erimi  hâlde bulunan karbondioksit (CO2) ile birle ip H2O+CO2  H2CO3 

karbonik asidi olu turması ile ba lar. Karbonik asit (H2CO3) ise kayaçlardaki 
kalsiyumkarbonat ile (CaCO3) tepkimeye girip birle erek kalsiyumbikarbonatı 
Ca(HCO3)2 olu turur. Di er bir ifâde ile suyun eritici özelli inin artmasıyla, 
sular kalkerlerden geçerken, onlardan bol oranda kalsiyumkarbonatı yeraltı 
sularının etkisiyle çözerek karstla mayı olu tururlarken, kalsiyum bikarbonatça 
da çok zenginle tirirler. Sonuçta, kalsiyum bikarbonatça zengin sular zayıf 
zonlar boyunca veya kaynaklardan ta arak yüzeye ula tıklarında basınç 
azalması nedeniyle karbondioksit sudan ayrılarak atmosfere karı ır. Su normal 
akı ını karasal ortamlarda sürdürürken kalsiyum karbonat (CaCO3) çökelerek 
travertenler olu ur: Ca(HCO3)2  CaCO3 (traverten veya tufa)+H2O+CO2 . 

6.5. Yeraltı Sularından Yararlanılması 

Yeraltı suları; dünya üzerinde yer alan önemli tatlı su kaynaklarından 
(buzul, kar, nehir gibi) biridir ve bu açıdan önemli düzeyde bir kullanım alanı 
bulunmaktadır. E er yeraltı suyu bir kaynaktan do rudan ve yeterli miktarda 
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yeryüzüne çıkmıyorsa, kuyu açılır ve yeraltı suyu yukarı pompalanarak elde 
edilir. Bu durumda, yeraltı suyundan en verimli bir biçimde faydalanabilmek 
için açılacak kuyuların do ru yerde ve derinlikte seçilmesi gerekir. Meselâ, 
zeminlerde yeraltı su düzeyinin altında bulunan ve gözeneklili e sahip 
birimlerden kil vb. birimlerin taneleri arasındaki mesafe çok dardır. Akiklüd adı 
verilen bu tür bölgeler, suya doygun olsalar dahi, taneler arası mesafenin 
suyun kısa sürede geçmesini engelleyici ölçüde çok dar olması ve su 
moleküllerinin çekim gücü etkisi nedeniyle bu birimden fazla bir su alınamaz. 
Böyle durumlarda bu birim içerisinde açılan kuyular kuru veya çok dü ük 
verimli olurlar ( ekil 6.10.a). Öte yandan kumlu birimlerde, tanelerin arasındaki 
bo luk, mesafe ve buna ba lı olarak suyun bulunabilece i alan çok daha 
geni tir. Bu nedenle, taneler arasındaki suyun önemli bir bölümü tane çekim 
kuvvetinden etkilenmez ve yeraltı suyu iri taneler arasındaki bo luklarda 
serbestçe hareket edebilir. Bu nedenle, iri taneli zeminlerde (çakıl-kum) açılacak 
olan kuyular çok daha verimlidir ( ekil 6.10’da 'a' zemin ortamı). Kaya 
ortamlarında ise taneler arasındaki bo luklar daha ince kırıntılılar veya çimento 
ile doldurulmu  veya ısı ve basınç nedeniyle sıkıla ıp, ta la ma i lemine 
mâruz kalmı  oldu undan su, genel olarak kayanın bünyesinde yer alan 
süreksizlikler boyunca bulunur. Bu suyun alınabilmesi için açılmı  olan 
kuyuların kaya içerisinde yer alan su ile dolu ve suyu iletebilen süreksizlikleri 
(çatlakları) azamî derecede kesmesi gerekir. Süreksizlikleri kesmeyen kuyuda 
su bulunmazken, hemen yanında yer alan ve süreksizlikleri kesen kuyularda 
ise su bulunur ( ekil 6.10.b).   

ekil 6.10. Yer altındaki ortamların jeolojik özelliklerine ve çatlak sistemlerine göre açılan su 
kuyularının verimlili i (Mc Geary vd., 2004).   
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Herhangi bir yapay beslenmenin etki alanında olmayan bir kuyuda, 
üretim veya beslenme yapılmadı ı bir periyot içerisinde ölçülen do al su 
düzeyine statik su düzeyi (SL, static water level) denir. Bu düzey, zemin 
yüzeyinden itibaren ölçülen su derinli i demektir ( ekil 6.11). Fı kıran 
artezyenlerin statik düzeyleri ise zemin yüzeyinin üstünde olup bu düzey kuyu 
a zına takılan bir manometre ile ölçülmektedir. Pompaj i lemi sırasında yeraltı 
su düzeyi, pompanın hemen çevresindeki bir zon boyunca derinle ir. Bu 
derinle me pompanın temas etti i bölgede en üst düzeydedir ve pompadan 
uzakla ıldı ında giderek azalır. Çekilen suyun miktarına ba lı olarak de i en 
bir mesafede, yeraltı suyu statik düzeyine ula ır. 3 boyutlu ortamda ters bir 
koniyi andıran geometriye sahip olan yeraltı su düzeyindeki bu alçalı a 
alçalma konisi, yeraltı su düzeyinin pompaj sırasında ula tı ı yeni derinli ine 
ise dinamik su düzeyi (DL, dynamic water  level) adı verilir. Di er bir ifâde ile 
kuyudan sabit bir debi ile su çekilirken ölçümün yapıldı ı andaki su düzeyinin 
kotu, dinamik su düzeyi olarak tariflenebilir. Birbirine yakın kuyulardan çok 
fazla miktarda ve devamlı olarak su çekilmesi sonucu alçalma konileri birbirleri 
ile çakı ır ve yeraltı su düzeyi bölgesel olarak birbirleri ile çakı an alçalma 
konilerinin üst yüzeylerini izler. Kuyulardan a ırı su çekimleri sonucu, yeraltı su 
seviyesi zamanla bölgesel olarak alçalmaya ba lar. Yer altına sızan su 
miktarından daha fazla su çekimi sonucu, akifer yeterince beslenemez ve 
yeraltı su düzeyi zamanla daha derinlerde yer alır ( ekil 6.12). nsan eliyle 
gerçekle tirilen ve a ırı su çekilmesi (pompaj) adı verilen bu i lemin sürmesi 
hâlinde akifer kurumaya ba lar. Zeminlerde, a ırı su çekilmesi sonucunda, 
taneler arasındaki bo luklarda bulunan suyun giderek azalmaya ba laması ile 
taneler birbirine yakınla ır ve böylece zeminde oturmalar meydana gelir ( ekil 
6.13).  

ekil 6.11. Bir kuyuda su çekilme i lemi yapıldı ında yeraltı suyunda meydana gelen alçalma 
konisi (Plummer ve McGeary vd., 1993).    
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ekil 6.12. Bir serbest akiferdeki a ırı pompaj sonunda yeraltı su düzeyinde meydana gelen 
yapay dü ü (Y=Yeryüzü, SD=Statik yeraltı suyu düzeyi, DD=Dinamik yeraltı suyu düzeyi). 

ekil 6.13. Zeminde oturma. ABD-Kaliforniya’da San Joaouin vâdisinde 1925-1977 yılları 
arasında a ırı pompaj nedeniyle zeminde meydana gelen oturma miktarı yakla ık 9 m’dir (Mc 
Geary vd., 2004).   

 6.6. Yeraltı Sularının Kirlenmesi  

Günümüzde yararlanılan su kaynaklarının ba ta gelenlerinden biri olan 
ve yakın gelecekte bu önemi daha da artacak olan yeraltı sularının, kar ı 
kar ıya kalmı  oldu u en büyük iki tehlike kirlenme ve a ırı pompajdır. Yeraltı 
sularının kirlenmesindeki en büyük nedeni, sanayi-tarım atıkları ve evsel 
atıklar gibi kirleticilerin yeteri kadar önlem alınmadan depolanması 
olu turmaktadır. Bu üç temel atı ın, bünyelerinde bulunan kirli-kimyasal sular 
yer altına sızarak, yeraltı suları ile karı ır ve bu su kaynaklarının kirlenmesine 
neden olur ( ekil 6.14, 6.15).  
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ekil 6.14. Yeraltı sularını kirleten kaynaklar (Press vd., 2004). 

ekil 6.15. Vah i çöp sahasında, yüzeyden yer altına sularla sızan kirleticilerin hareket 
yönleri boyunca yayılması (McGeary vd., 2004). 

Yeraltı sularını kirleten kaynaklar ço unlukla sıvı olduklarından, bu 
kirleticiler yer altında, yeraltı suları gibi hareket ederler. Bu durumda, kirlenmi
bir yeraltı suyunun akı  yönündeki bir kuyu, bu atıklardan daha kısa zamanda 
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etkilenerek kirlenirken, yeraltı suyunun akı  yönüne göre söz konusu kirletici 
kayna ın gerisinde kalan kuyu, bu kirlilikten geçici bir süre etkilenmez, ancak 
zamanla bu kuyu da di er kuyu gibi kirlenir. Kuyuların kum-kumta ı gibi kırıntılı 
birimlerden olu an akiferlerin içerisinde açılması durumunda, evsel kökenli 
kirleticilerden belirli mesafelerde uzakta olmaları hâlinde, kumta ının yeraltı 
suyunu süzerek temizleme özelli inden dolayı, kısmen kirlenmemesi 
mümkündür. Yeraltı suyunun kayaların süreksizlikleri içerisinde bulundu u bir 
akifer ortamında ise bu tür bir filtrelenme i lemi daha az olabilece inden, 
yeraltı suyunun do al yolla temizlenmesi çok zor olacak ve uzun bir zaman 
gerektirecektir ( ekil 6.16).  

ekil 6.16. Kırıntılı ve çatlaklı birimler içerisindeki yeraltı suyunun kısmen temizlenmesi 
(McGeary vd., 2004).   

Kirleticilerin tümü yeraltı suyuna do rudan karı mayabilir. Kirleticilerin 
yo unlukları suyun yo unlu undan fazla veya az olabildi i durumlarda, 
yo unlu u suyun yo unlu undan az olan, meselâ petrol ürünleri, su tablası 
üzerinde hareket eder ve hareket yönleri de su tablasının e imi tarafından 
kontrol edilir. Yo unlu u sudan fazla olan bazı kimyasallar ise do al olarak 
suyun altına batacak ve yeraltı suyunun tabanına birikeceklerdir. Bu durumda 
söz konusu kirleticilerin akı  yönünü, akiferin de tabanının olu turan geçirimsiz 
kayanın üst yüzeyinin e imi belirleyecektir ( ekil 6.17). Kirleticilerin bir 
bölümünün yer altındaki hareket yönü, yeraltı suyunun hareket yönünden 
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ba ımsız olaca ından dolayı, bu tür kirleticilerin olumsuz etkilerinden 
kaçınmak için yeraltı suyunun akı  yönünün bilinmesi bir çözüm olu turmaz. 
Bunun yerine akiferin üst yüzey ve tabanının yüzey ekillerinin bilinmesi 
gerekir. Ancak burada elbette en kolay ve masrafsız olan çözüm, söz konusu 
kirletici kaynakların iyi bir ekilde geçirimsizlik sa lanarak izole edilmesi,  ve 
yeraltı suyuna hiç karı mamasını sa lamaktır.  

ekil 6.17.  Kirleticilerin yo unluklarına göre yeraltı suları ile olan ili kileri  
(McGeary vd., 2004).   

A ırı pompaj da kuyuların kısa zamanda kirlenmesindeki bir ba ka 
nedendir. A ırı pompaj yapılmadı ı durumlarda süzülme ile kısmen temiz su 
sa lanacak olan kuyu, a ırı pompaj sonucunda, kirlenme daha çabuk ve daha 
geni  bir alana yayılacaktır ( ekil 6.18.A). Bunun dı ında, a ırı pompaj yapılan 
kuyu, yeraltı suyunun akı  yönünü lokal olarak de i tirdi inden dolayı, akı ın 
ters yönünde kalmasına ra men yakın kirleticilerden etkilenecektir ( ekil 
6.18.B). Kıyı alanlarında ise yer altında tatlı ve tuzlu sular yan yana gelirler. 
Tuzdan kaynaklanan yo unluk farkı nedeniyle altta yer alan tuzlu su ve üstte 
yer alan tatlı su birbirine dokanak yaptıkları yakın sınırlar haricinde 
karı mazlar. Tuzlu su, karaya do ru bir e ri (tuzlu su kaması) olu turur ( ekil 
6.18.C). Kıyı alanlarında bu e rinin üzerinde kalan kuyulardan tatlı su 
alınabilir. Ancak a ırı pompaj sonucu, yeraltı suyu tablasında görülen alçalma 
konisi tatlı su-tuzlu su sınırında, ters yönde geli ir, tatlı su kaması incelir, 
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incelen kesimlere tuzlu su kaması kara yönünde ilerler ve tuzlu su kuyuya 
girerek tatlı su ile karı ıp, suyu acıla tırır ( ekil 6.18.D).  

ekil 6.18. Yeraltı suyu kirlenmeleri (A, B) ve tatlı su-tuzlu su (C, D) ili kisi.  
(A, B): Kirletici kaynakların yakınında yer alan kuyularda, bu kirleticilerden etkilenen yeraltı 
suyunun pompajı nedeniyle yeraltı suyunda meydana gelen kirlenmeler.  
(C, D): Yeraltı suları, kıyılarda daha yo un olan tuzlu suyun hemen üstünde yer alır. 
Kıyılardaki yapıla malarda, kuyulardaki a ırı pompaj sonucu tatlı su zonu incelir, tuzlu su 
kaması karaya do ru ilerler ve kuyuya deniz suyu giri i olur. 
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ekil 6.18.A’da da görüldü ü üzere bilhassa büyük ehirlerde büyük çöp 
tepelerini olu turan ve her türlü katı atı ın herhangi bir önlem alınmadan, 
herhangi bir yere geli igüzel döküldü ü yerlere vah i çöp sahaları adı 
verilmektedir. Üretim ve tüketim sonucunda arta kalan ve i e yaramayan çevre 
ve insan sa lı ı açısından uzakla tırılması gereken, katı çöp, cüruf gibi her 
türlü atık kalıntı malzemeye katı atık (solid waste) denmektedir. Katı atık 
malzemeler; evsel atık, tıbbî atık, tehlikeli atık ve in aat atı ı ve molozlardan 
olu maktadır. Bu atıklar çevre ve insan sa lı ı açısından zararları yanında 
yerüstü ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Katı atıklar, 1995 
yılına kadar Türkiye’nin tamamında  ve ba ta stanbul olmak üzere kontrolsuz 
ekilde ve düzensiz olarak herhangi bir önlem alınmadan vah i çöp sahalarına 

atılmı , evsel atıkların olu turdu u sulara oranla, 40 kat daha fazla kirlilik 
içeren vah i çöp sahalarından sızan çöp sızıntı suları, direkt olarak yüzey ve 
yeraltı sularına karı mı  ve a ırı kirlili e neden olmu tur. Ayrıca küresel 
ısınmaya CO2’den 21 defa daha zararlı olan ve çöpte olu an metan gazı, vah i 
çöp sahalarından çevreye sızmakta ve zaman zaman çöp sahalarında 
patlama, yanma veya heyelâna neden olmakta idi (Örnek Uygulama 6.7.3).  

Türkiye’de yapımı, ilk defa stanbul’da gerçekle tirilen ve stanbul 
Büyük ehir Belediyesi’nin bir kurulu u olan STAÇ A. . ( stanbul Çevre Yönetimi 

Sanayi ve Ticaret A. .) tarafından Avrupa ve Ortado u’nun en büyük, dünyanın ilk 
10 sırasında yer alan bir proje hazırlanmı tır. Bu proje kapsamında, katı 
atıkların çevre ve insana zarar vermemesi amacıyla, Kemerburgaz (Odayeri) ve 

ile (Kömürcüoda) düzenli katı atık depolama sahaları (deponi alanları)

olu turulmu tur. Bu katı atık depolama sahalarının 1995 sonlarında 
yapımlarının tamamlanmasıyla faaliyete geçerek vah i çöp depolama 
alanlarına katı atık dökümü yasaklanmı , Katı Atık Yönetimi Master Plânı 
uyarınca, bu tarihten itibaren stanbul Büyük ehir Belediyesi’nin katı atıkları, 
kıtalar arası atık nakliyesi de sona erdirilerek, Asya Yakasındaki katı atıklar 

ile’de (Kömürcüoda); Avrupa Yakasındakiler ise Kemerburgaz (Odayeri)

Tesisleri’nde bertaraf edilmi  ve edilmektedir (Yıldırım, 1997). Ayrıca yine 
1995 yılından itibaren stanbul’da tüm hastanelerden toplanan tıbbî atıklar
özel araçlarla ta ınarak Odayeri’nde kurulu olan Tıbbî Atık Yakma Tesisi’nde 
1.200°C’de yakılmaktadır. Bu dönemde ba latılan çalı malarla, vah i çöp 
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depolama alanları rehabilite edilerek çevre kirlili i yanında yerüstü ve yeraltı 
sularının kirlenmesinin önüne geçilmi tir.  

Bu faaliyetlere, 2001 yılından itibaren de çöpten gübre üretimi (kompost 

gübre üretimi) sa lanmaya ba lanmı tır. Organik maddelerin kontrollü bir 
biçimde biyolojik bir süreçten geçtikten sonra kolayca ufalanan toprak bir 
forma dönü meleri ile elde edilen topra ımsı gübre özelli i ta ıyan maddeler 
kompost olarak tanımlanmaktadır. Kompost maddeler do al yol ile elde 
edildikleri ve petrol veya türevleri ile üretilmedikleri için do a dostu 
sayılmaktadırlar. Zira kompost, organik materyallerin sıcaklık, oksijen, nem gibi 
ko ulların göreceli olarak kontrol edildi i bir ortamda çürütülmesiyle elde 
edilmektedirler. Meyva, sebze artıkları, yumurta, çay yaprakları, kesilmi
çimenler, kurumu  yapraklar, dal parçaları, bitkiler, bahçe atıkları vb. 
kompostun ham maddesini olu turmaktadır.  

Gerek ile gerekse Kemerburgaz sahalarında yer alan, düzenli katı atık 
depolama alanlarında, katı atıkların olu turdu u yüksek kirlilik yüküne sahip, 
arıtımı zor olan, tipik koyu siyah rengi ve kötü kokulu çöp sızıntı suları ise 
2008’de ileri bir teknoloji olan “membran sistemi” kullanılarak in a edilen “nihaî 
arıtma tesislerinde” arıtılmı , arıtımın yanı sıra, atık suların geri kazanımı da 
sa lanmı tır (Yıldız, vd., 2010). 

Ayrıca 2009 yılında “ stanbul Katı Atık Sahaları’ndaki 'çöp gazı’nın 
Elektri e Dönü türülmesi Projesi” kapsamında STAÇ’ın çalı maları ile Asya 
Yakasında, ile (Kömürcüoda) ve Avrupa Yakasında Kemerburgaz (Odayeri)

Mevkii’lerinde yer alan deponi alanlarında 2009 yılında, “Çöp Gazından 
Elektrik Üretim Tesisleri” hizmete girmi tir. 1995 yılı sonlarından itibaren 
düzenli olarak çöp depolanan 60 hektarlık Kemerburgaz-Odayeri düzenli katı 
atık depolama sahası kısmında, yakla ık 20 MW/saat (yılda 175 milyon kWH-

kilovat saat) elektrik üretimi sa lanan tesisten, her bir evin aylık 300 kilovat-saat 
elektrik tüketti i varsayıldı ında, yakla ık 50.000 konutun bir yıllık enerji 
ihtiyacı kar ılanabilmektedir. Üretim açısından mukayese olarak di er bir çevre 
dostu rüzgâr türbinleri örnek olarak verilebilir. Saatte sadece 1 MW-Megavat 
[1MW=1.000 kW (kilovat)=1.000.000 W (vat)] elektrik üreten ve kendini 6 yıl gibi bir 
sürede amorti eden, ortalama iki milyon dolara mâl olan ve bakımı fazla 
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masraf gerektirmeyen bir adet rüzgâr türbini de tek ba ına yakla ık 2.500 evin 
elektrik ihtiyacını kar ılamaktadır.  

Kemerburgaz-Odayeri düzenli katı atık depolama sahası elektrik üretim 
tesisine ilâve olarak ile Kömürcüoda’da yer alan Katı Atık Tesisi Çöp 
Gazı’ndan Elektrik Üretimi Tesisi ile birlikte elektrik üretimi çok daha artmakta 
ve iki tesiste toplam üretilen enerji yakla ık 35 MW (megawatt) saate 
ula maktadır. Bugün artık Türkiye’de çevrenin, insan sa lı ı ve yerüstü-yeraltı 
sularının kirlenmesine engel olma bilinci içinde,  büyük ehirlerde düzenli katı 
atık depolama alanları, di er adıyla “deponi alanları” yapımlarına hız 
verilmi tir. Özellikle çevre kirlili i sorunlarının günümüzde gittikçe artması 
nedeniyle canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan kar ılıklı ili kilerini birlikte 
inceleyen biyolojinin kolu olan 'ekoloji'nin yani çevre biliminin ve ekosistemin 
önemi de giderek artmaktadır. Bilindi i üzere, insan ve di er canlıların ya am 
ve geli imlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan ko ulların tümü ekolojik 
denge; canlılar ile bunları saran do anın birbirlerini tamamlayan ve süreklilik 
arz eden ili kilerinin düzenli bir dünya denge ve döngüsünü olu turdu u 
sisteme ise ekolojik sistem denilmektedir.  

 Günümüzde do al yapıyı bozan; hava, gürültü ve toprak kirlilikleri, 
atıklar (katı, endüstriyel, tıbbî vb.) yanında yerüstü-yeraltı suyu kirlilikleri de 'çevre 
sorunları'nın ba lıcalarını olu turmaktadır.  

Su kirlili inin önlenebilmesi için: 

a) Su havzalarının, yönetiminden sorumlu tek bir birimin olu turulması 
ve uygun yönetim esasları belirlenerek uygulama plânları hazırlanıp 
uygulanması b) Yeraltı suyu kullanımının kontrol altına alınması, c) Su 
beslenme havzaları içerisinde yer alan ve su kaynaklarını besleyecek orman 
ve göl alanlarının korunması, d) Yeraltı suyu havzaları içerisinde kalan tarım 
arazilerinin, ya ı  suyunun sızmasını sa lamak üzere korunması, e) Kentsel 
drenajın ve atık suyun, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını besleyecek ekilde, 
önce arıtılması ve sonra da sisteme geri döndürülmesinin sa lanması, f) Su 
havzalarında yer alan yerle imlerin atık sularının do rudan su kaynaklarına 
ula masını engelleyecek önlemlerin alınması gerekmektedir ( BB, 2009). 
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6.7.  ÖRNEK,  UYGULAMA ve YORUMLAR: 

6.7.1. Yeraltı Su Tablasının Belirlenmesi: ekilde verilen yeraltı su tablası haritasında, A-B 
profili boyunca topo rafik kesit alınız ve yeraltı su seviyesini (tablası) kesit üzerinde çiziniz. 

E  yükselti e risi 

E  yeraltı su seviyesi e risi 

YASS derinlikleri 
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6.7.2.  “Zemin Etüt Sondajı ve Yorumu”na Örnek Bir Çalı ma:  Antalya Travertenleri 
(tufa)  ve Mühendislik Özellikleri:  

Dünyada en geni  yayılımı sadece Antalya ve civarında yer alan traverten kayalarının, Antalya 

sahil eridinde falezlere yakın traverten düzlü ünde yapılan çalı malarda, (6.7.2.A) Antalya 

Travertenlerinin dayanım özellikleri incelenmi tir. Zemin yüzeyinden itibaren zemin etüt sondajlarından 

elde edilen karot numunelerinin (borehole samples) derinlikle de i en farklı fasiyeslere özgü (tortular ve 

tortul kayaçların nasıl olu tu u)  özellikleri, sondaj sandıklarında  gözlemlenmi tir (6.7.2.B ve 6.7.2.C).  

Antalya Muratpa a Kadınyarı Dere falezinde, plâtform düzlü ünü olu turan +40 m kotundan 

itibaren 2010 yılında yakla ık 40 m derinlikte açılan sondajlarda tamamen traverten kesildi i, yeraltı su 

seviyesinin de zemin yüzeyinden 35 m derinlikte, yani +5 m kotunda oldu u sondaj loglarından 

belirlenmi tir. Bol gözenekli kaya yapısında yer yer büyük karstik bo luklara (erime bo lukları)

rastlanılmı , bu tür kayaçların parsel bazında yapılacak geoteknik etütlerinde de bo lukların 

büyüklüklerinin ve di er mühendislik özelliklerinin de tespit edilmesi gereklili i vurgulanmı tır.  

 Antalya Travertenleri yanal ve dü ey yöndeki devamlılıkları dayanım, gerekse litolojik 

özellikler açısından sık sık de i iklikler göstermektedir. “6.7.2.B” ve yakın görünümü “6.7.2.C”de yer 

alan karot sandı ında görüldü ü üzere, zemin yüzeyinden itibaren kırmızımsı kızıl renkli, bol iri 

gözenekli; açık bej renkli masif, kırmızımsı veya gri renkli yer yer kızıl renkli killi düzeyler ile ardalanan 

travertenler (tufalar) görülmektedir.  “6.7.2.D, E ve F”de ise poroz, bitki ve a aç dalı izli, bitki fosilli 

Antalya Travertenlerinden alınan ta ların yakın görünümü yer almaktadır. Travertenler, dü ey yöndeki 

özellikleri her yönde aynı olmadı ı gibi yanal yönde de çok sık de i kenlikler gösterdi i belirlenmi tir. 

De i ik derinliklerden alınan farklı Antalya traverten kayalarının litolojik de i kenli i bir arada topluca 

“G” de görülmekte ve alınan bu ta  numunelerin, YTÜ n . Fak. Geoteknik Anabilim Dalı 

Laboratuarında yapılan Nokta Yükleme Deneyi (point load test) ile bulunan tek eksenli basınç 

dirençlerinin, farklı fasiyeste çökelmi  kayalarda farklılıklar gösterdi i, Tablo 6.7.2.G-1’de yer 

almaktadır. 

ncelenen yörede, kaya özelli i gösteren kızıl renkli, bol iri gözenekli travertenler içinde, 

topra ımsı, yer yer birkaç metre kalınlı a ula an ve zayıflık düzlemlerini olu turan kil düzeyleri 

ardalanmalı olarak yer almaktadır. Bu ve benzeri sebeplerden, falez ve faleze yakın sahil 

kesimlerinde; mühendislik açısından karstik bo luklar yanında, di er süreksizlikler ile yüzey sularıyla 

kolay akıp gidebilen ve bo luklar yaratabilen kil düzeylerini olu turan zayıflık düzlemlerinin 

belirlenmesi, e im yönlerinin bilinmesi, zayıflık zonlarını a ındıran yüzey sularının drene edilmesi 

gerekti i belirlenmi tir. 

Dünyada bilinen en geni  yayılıma sahip (630 km2) bir alanı kaplayan ve kalınlıkları 250 m ilâ 

300 m arasında de i en do a harikası “Antalya Travertenleri” nin Antalya ve çevresinde yerle im 

alanları içinde yer alması,  olu turdukları falezlerin de duraylılıklarının sa lanması, korunması ve 

mühendislik özelliklerinin bilinmesi açısından büyük önem ta ımaktadır. 
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6.7.2.A) Antalya Travertenlerinde olu an falezlerin genel görünümü, 
Konya-Altı/Antalya (19.11.2010). 

6.7.2.B) Antalya Traverten kayaları karotları. Antalya Travertenlerinin falez üstü düzlü ünden itibaren 
40,50 m derinli e (deniz seviyesi) ula an sondajdan elde edilen karotlar (cores). 

6.7.2.C) Antalya Traverten kayaları karotları. 6.7.2.B’de yer alan sondaj sandıklarının yakından 
görünü ü. Travertenlere ait ve zemin yüzünden ilk 22,50 m derinli e kadar alınan karotlar 

(01.02.2011). 
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6.7.2.D) AntalyaTravertenlerinin (bitki bo luklu travertenler) yakından görünü ü. Sondajdan alınmı  bu 
tip karotlar, kamı  tipi traverten olarak da adlandırılmaktadır. çlerinde; bitki, kamı  ve a aç dallarından 
arta kalan kalıntı bo luk izleri görülmektedir. Bo luklar bir taraftan eriyerek büyürken, bazı bo lukların 
da tekrar CaCO3’ün çökelip doldurulmasıyla, fosille mi  ince a aç veya bitki dalları kalıpları ortaya 
çıkmaktadır (01.02.2011). 

6.7.2.E) Antalya Traverteni (bitki bo luklu, kamı  tipi traverten). Traverten olu umları sırasında etrafını 
sardıkları kapantı hâlindeki bitkilerin çürüyerek geriye bıraktıkları bo luklar ve bitki-kamı  kalıp kalıntı 
izleri ile CaCO3 ’den olu an kayada görülen erime bo lukları (27.04.2011). 



249

6.7.2.F) Kahverengi, bitki kırıntılı, erime bo luklu Antalya Traverten kayası: Zemin yüzeyinden 40 m 
derinlikte SK-4 No’lu sondajdan elde edilen bu karotun, nokta yükleme deneyi ile bulunan tek eksenli 
basınç direnci: 240 kg/cm2 dir (27.04.2011). 

6.7.2.G) Traverten kayaları çe itleri. Zemin yüzeyinden 40 m’ye ula an derinlikte yapılan sondajlarda 
farklı çökelme ortamlarında (fasiyes, facies) geli mi , merceksi ve sık sık litolojik de i kenlik 
göstererek ardalanan ve bile im, doku ve dayanımları farklı traverten kayaları örnekleri (örn. 1= bitki 
bo luklu; 2= masif, 3= süngerimsi taraverten vd.) (27.04.2011). 

1 

4

5

3
2

6
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Tablo 6.7.2.G-1) Antalya Travertenlerinin mühendislik özellikleri: ekil 6.7.2.G’de 
görülen ve numaralandırılan farklı derinlik ve *fasiyeslerde çökelmi  Antalya Kadınyarı’nda 
yer alan traverten kayalarının dayanım özellikleri. Deney numuneleri yörede yapılan 8 adet 
sondajdan alınmı tır. 

ekil 6.7.2.G’de 
Yer alan 

Numaralandırılmı
ve Farklı Kaya 

Gruplarının 
Temsilci Numune 

No’ları 

Açıklama Sondaj 
No 

Zemin yüzeyinden 
itibaren (+44.00m) 

Karotların 
(Numunelerin) 

Alındıkları Derinlikler 
(m) 

Nokta 
Yükleme 
Deneyi ile 

Bulunan Tek 
Eksenli 
Basınç 

Dirençleri 
[kg/cm2] 

1 

Traverten (tufa): Koyu kızıl 
kahverengi,  ufak ve iri 
gözenekli, bitki bo luklu, erime 
bo lukları yer yer ikincil olarak 
CaCO3 çökelimi  ile  
doldurulmu .   

SK1 
SK1 
SK4 
SK4 
SK5 
SK6 
SK7 
SK8 

15,00 
0,00-18,00 
4,50-6,00 

40,00 
1,50-3,00 
0,00-7,00 

0,00-10,00 
18,00 

170 
160 
270 
240 
320 
310 
95 
100 

2 Traverten (tufa): Açık gri, bej 
renkli, sert, dayanımlı, masif. 

SK1 
SK4 
SK5 
SK6 

SK6 

SK7 
SK8 

SK8 

20,00 
13,50 

9,00-10,00 
7,00-13,00 

(Süreksizli e par.) 
7,00-13,00 

(Süreksizli e dik) 
10,00-21,00 

9,00 
(Süreksizli e par.) 

9,00 
(Süreksizli e dik) 

210 
720 
390 
330 

600 

170 
290 

530 

3 
Traverten (tufa): Açık kirli 
sarımsı, krem renkli, gözenekli, 
bitki dokulu,  killi.   

SK1 
SK2 
SK2 
SK3 
SK7 
SK8 

18,00-36,00 
24,00 
40,00 
40,00 
30,00 

18,00-40,00 

30 
15 
30 
50 
10 
30 

4 Traverten (tufa): Koyu kızıl 
renkli, az gözenekli, bol çatlaklı. 

SK3 
SK5 

30,00 
37,50 

130 
280 

5 
Traverten (tufa): Kirli açık 
kahverengimsi renkli, ince 
taneli az gözenekli.   

SK3 
SK4 

22,00 
20,00 

95 
30 

6 
Kumta ı: Kızılımsı kahve rengi, 
karbonat hamurlu, bitki kırıntılı, 
çakıllı,  gev ek tutturulmu . 

SK4 
SK6 

27,00 
16,00-40,00 

105 
 55 

*[Fasiyes: Bir sedimentin renk, tabakala ma, fosil, hangi kayaçlardan türedi i vb. her türlü 
karakterini tespit eden özelliklerinin tümü veya bir sedimentin litolojik ve biyolojik 
karakterlerinin toplamı, genel görünü ü]. 
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6.7.3.  ÇEVRE K RLENMES NE B R ÖRNEK:  

stanbul Kemerburgaz “ Hasdal Vah i Çöp Döküm Sahası ve Islahı”   

stanbul, Hasdal vah i çöp döküm sahasının olu turdu u çevre kirlili i, heyelân, 

heyelânı önleme, rehabilitasyon çalı maları ve rehabilite edilmi  bu çöp sahasından elektrik 

üretimi gibi çalı malar; a a ıda ekil 6.7.3.A-G arası ekillerde yer alan foto raflarda, tarih 

sırasıyla verilmektedir. 

6.7.3.A) Hasdal vah i çöplü ünde kontrolsuz dökülen çöplerin olu turdu u çöp da ı ve 

yamacı. Tepe düzlü ünü olu turan çöpler etrafa ve vâdi tabanına do ru da ılarak geni  bir 

alanda bula ıcı hastalık, zehirli gaz (metan) sızıntıları, yangınlar, hava, çevre ve görüntü 

kirlili ine yol açmı , insanlara, bitkilere, tüm çevreye zarar vermi  ve zaman zaman çöplerin 

olu turdu u yamaçta çöpün kendi içinde büyük heyelânlar olu mu tur. Vâdi tabanından 

geçen Kâ ıthane Deresi membasına karı an ve zehirli atıkları içeren çöp suları, 08.08.1995 

tarihi itibarıyla, yakla ık 16 km’lik Kâ ıthane Deresi yata ı boyunca akıp, Haliç’e ula arak 

güzergâh boyunca hem yerüstü ve yeraltı sularını hem de Haliç’i kirletmi tir (08.08.1995).  
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6.7.3.B)  Hasdal vah i çöplü ünde 22 Mayıs 1996 sabahı, çöpten olu an da  yamacında, 
çöpün kendi içinde meydana gelen heyelân. Çöp yı ınları vâdinin kar ı tarafındaki yamaca 
kadar akıp yaslanarak yı ılmı  durumda (23.05.1996).  

6.7.3.C) Çöpte olu an heyelân nedeniyle tüm vâdi tabanına yı ılan çöpler ile kapanan 
Kemerburgaz - Cendere yolunu açma çalı maları (23.05.1996). 
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6.7.3.D)  Kâ ıthane Deresi membası. Derenin Hasdal vah i çöplü üne çok yakın, ama henüz 
vah i çöplük sahasına ula mamı  kesimi (08.08.1995).  
  

6.7.3.E) Kâ ıthane Deresinin Hasdal vah i çöplü ünden geçerken çöplük tabanından sızan, 
kötü kokan, zehirli çöp sularıyla karı arak zift rengini alması. Bu kirli ve zehirli sular 16 km 
güneyinde yer alan Haliç’e akarak kirletmekte (08.08.1995). 
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6.7.3.F) Hasdal vah i çöp sahasının iyile tirilmesi. ekil 6.7.3.A, B ve C’de görülen Hasdal 
vah i çöplü ünde, stanbul Büyük ehir Belediyesi- STAÇ tarafından yapılan rehabilite 
çalı maları. Dere yata ının düzenlenmesi, yamacın stabil duruma getirilmesi ve tüm çöp 
yı ınlarının geçirimsiz kil tabakayla örtülmesi (21.07.1998). 

6.7.3.G) Hasdal vah i çöplü ünden elektrik enerjisi üretimi. Rehabilite edilen Hasdal vah i 
çöplü ünün üstü kil ile kapatıldıktan sonra vah i çöp sahası yı ını içine de i ik noktalarında 
açılan gaz bacalarıyla, çöpte organizmaların olu turdu u gazlar (büyük bir kısmı metan, CH4)  
kontrollü olarak çekilmektedir. Böylelikle atmosfere salınmayan zararlı bu gazlar, Hasdal 
vah i çöp sahasında yer alan 4 MW kurulu güce sahip tesiste yakılarak elektrik ve ısı enerjisi 
üretilmektedir. Sadece bu çöp sahasından, yılda üretilen 8 milyon kWh (yakla ık saatte 1 MW)
elektrik enerjisi, BB bünyesindeki düzenli katı atık depolama alanları ve tesislerinin tüm 
elektrik ihtiyacını kar ılamaktadır.  
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6. Bölümün Özeti 

Yeraltı suları, yerin altında akifer adı verilen, gözeneklili i ve geçirgenli i 
olan kayaçlarda bulunurlar. Yer altındaki bo luk ve çatlakların su ile tamamen 
dolmu  oldu u geçirimli tabakalara doymu  bölge adı verilir. Akiferi olu turan 
doymu  bölgede biriken suyun en üst kısmı yeraltı su seviyesi olup bu 
seviyeye yeraltı su tablası adı verilir. Yeraltı su seviyesi genelde zemin 
yüzeyine paraleldir. Bu nedenle, yeraltı su düzeyi topo rafyaya ba lı olarak 
yeryüzü ekline uyumlu bir hat olu turur. Zemin yüzünün e imli olması 
durumunda yeraltı su düzeyindeki kot farklılı ı yeraltı sularının bulundukları 
alanda hareket etmelerine neden olur. Yeraltı suları, gerek zeminlerde gerekse 
kayalarda taneler arası bo luklarda olabilece i gibi kayalarda ayrıca 
birbirleriyle ilintili süreksizliklerin içerisinde de bulunur. Yeraltı suyunun do al 
durumundaki seviyesine statik su düzeyi adı verilir. Yeraltı suyunun pompaj ile 
yüzeye çıkarılması sırasında yeraltı su düzeyinde, pompanın çevresinde bir 
dü üm konisi olu ur. Yeraltı su düzeyinin kazandı ı bu yeni seviyeye dinamik 
su düzeyi adı verilir. Yeraltı sularını tehdit eden iki önemli yapay tehlike 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, a ırı pompaj olarak da adlandırılan ve yeraltı 
suyunun beslenmesinden daha büyük miktarlarda yer altından pompaj ile 
çekilmesidir. Bu durumda yeraltı su düzeyi alçalır ve/veya akifer kuruyabilir. 

Özgül verim hidrojeolojide, doymu  hâle gelen bölgeden gravite ile 
alınabilen su hacminin tüm hacme oranının yüzde ifâdesi olarak 
tanımlanmaktadır. Kısaca, akiferi olu turan doymu  bölge içinden pompaj ya 
da drenajla alınabilen suya özgül verim denir ve özgül verim, efektif porozite ile 
e  anlamdadır. Doymu  bölgede tutulan su hacminin, kütlenin tüm hacmine 
oranının % cinsinden ifâdesine ise özgül tutulma denir ve bu su pompaj ya da 
drenajla alınamaz.  

 Her taraftan su alabilen bir arazi içinde bulunan yeraltı sularını ta ıyan 
tabakalara serbest akifer denir. Serbest akiferlerin üzerinde sızmayı 
engelleyecek geçirimsiz bir tabaka bulunmaz. Serbest akiferlerin içinde yeraltı 
su seviyesi ile zemin yüzeyini olu turan ve doymamı  bölge olarak adlandırılan 
zemin kesimi içinde geçirimsiz kil mercekleri üzerinde yer alan kumlar içinde 
biriken sular tarafından olu turulan dü ük verimlili e sahip doygun zonlara 
tünek akifer; alt ve üst kesimleri geçirimsiz birimlerle sınırlandırılmı  akiferdeki 
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yeraltı suyu basıncı, atmosferik basınçtan daha büyük olan yeraltı sularını 
ta ıyan tabakalara ise basınçlı akifer denir. Basınçlı akiferler, geçirimsiz iki ya 
da daha fazla tabaka arasında bulundu undan serbest su düzeyleri yoktur. Bu 
tür akiferlerde yapılan sondajlarda su, sondaj içerisinde kendili inden yükselir. 
Suyun yükseldi i bu düzeye piyezometrik seviye ya da basınçlı su düzeyi adı 
verilir. Bünyelerinde su tutabilen, gözenekli, ancak bu suyu yok denecek kadar 
az ya da kısaca pratik olarak suyu iletemeyen tabakalara akiklüd adı verilir. 
Akiklüd’e kil, siltli kil çamurta ları veya eyller örnek olarak verilebilir. 
Bünyelerinde su ta ıyan, suyu yava  ileten, gözenekli, ancak yarı geçirimli 
kayaçlara akitard denir ve akitardlara, siltli kum ve killi ince kumlar örnek 
olarak verilebilir. 

Gerek kayalarda, gerekse zeminlerde bo luk hacminin tüm hacme oranı 
gözeneklilik (porozite), kaya veya zemin ortamının su geçirme özelli i ise 
geçirgenlik ya da hidrolik iletkenlik  olarak tanımlanmaktadır. Hidrolik iletkenli i 
belirten parametreye hidrolik iletkenlik katsayısı veya permeabilite katsayısı (k);
hidrolik geçirgenli i ölçmekte kullanılan düzene e de permeametre düzene i 
denir. Bu bilgilerin ı ı ı altında, bir akiferin suyu iletme yetene inin geçirgenlik 
(hidrolik iletkenlik) ile kontrol edilece i açıktır. Kum ve çakıllar arası bo luklar, silt 
ve kil zeminlere göre çok daha büyük oldu undan yüksek hidrolik iletkenli e 
sahiptirler. Bu bakımdan çakıl ve kumlar iyi bir akifer olu tururlarken, bo lukları 
son derece küçük çaplı olan killer ise geçirimsiz olmaları, bir ba ka ifâde ile su 
tutan yapıda (akitard) olmaları nedeniyle akifer olu turmazlar. Çok yüksek 
gözeneklili e sahip kil taneleri çok küçük ve aralarındaki mesafe de çok dar 
oldu undan dü ük hidrolik iletkenli e sahiptirler.  

Jips ve kaya tuzu gibi sülfatlı ya da karbonatlı kayalarda, yerüstü ve 
yeraltı suları nedeniyle zemin yüzeyinde ve yer altında görülen önceden 
geli mi  ve geli mekte olan erime bo luklu arazi yapısı ya da morfolojik ekil 
ve biçimler karst olarak tanımlanır. Erime özelli ine sahip kireçta ı gibi 
karbonatlı veya jips gibi sülfatlı kayalar, asidik özellikli suların etkisi ile erime 
sürecine girerek bo luklu yapıyı (karstla ma) olu tururlar. Eriyebilen karbonatlı 
kayalar içerisinde bu ekilde olu mu  de i ik boyutlardaki bo luklara genel 
olarak karstik bo luk adı verilir. Kireçta ı, dolomit(it), mermer gibi kayaların 
kimyasal yolla çözünmeleri ile jeomorfolojik yapılardan olan lapya, dolin, obruk, 
uvala ve polyeler meydana gelir. Bunlar; küçükten büyü e do ru lapya, dolin, 
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obruk, uvala ve polye olarak adlandırılır ve bunlar yer üstünde görülen erime 
ekillerini olu tururlar. Ma aralar da yer altında olu an karstik bo luklar olup 

içlerinde sarkıt ve dikitler geli ebilmektedir. Karstik bo lukların, ço unlukla 
süreksizlikler olarak adlandırılan çatlak, fay, tabaka yüzlerinde daha çabuk 
geli ti i görülmektedir. Karstla ma sonucu, yüzeyde ve yer altında de i ik 
büyüklüklerde bo luklar olu ur. Yeraltı suları, bu tür erime özelli i gösteren 
karbonat kayaları içinde olu mu  büyük boyuttaki erime bo lukları içerisinde 
yer alırlar ve bo luk boyunca büyük hacimlerde ve hızla hareket ederler. Bu tür 
karstik bo luklarda içerisinde türbülânslı akımın olu tu u yeraltı nehirleri 
meydana gelebilir. Karstik yapılar, sınırlarının karbonat kayalarının bölgedeki 
yayılımı ile kontrol edilmesi nedeniyle yüzey ve yeraltı sularının karstik 
bo luklar içerisinde kaybolmasına ve kilometrelerce mesafe ötede, çok büyük 
miktarlarda yeryüzüne karstik kaynak olarak çıkarak bu alanlarda akarsuların 
olu masına neden olurlar.  

Yeraltı sularını tehdit eden önemli tehlikelerden biri kirlenmedir. Yeraltı 
suları atıkların, yakıt veya tarım gibi özel amaçlı kullanılan kimyasalların 
kirletici etkisi altındadır. Ayrıca büyük çöp tepelerini olu turan ve her türlü katı 
atı ın herhangi bir önlem alınmadan, geli igüzel döküldü ü kontrolsuz vah i 
çöp sahalarında biriken evsel atık, tıbbî atık, tehlikeli atık, in aat atı ı ve 
molozlar da di er kirleticileri olu turmaktadır. Bu kirlenmelerin gerçekle mesi 
hâlinde yarataca ı sorunun çözümü oldukça zor, pahalı ve bazı durumlarda 
imkânsızdır. Bu nedenle, bu konuda uygulanacak en iyi yöntem, söz konusu 
kirleticilerin yeraltı suyuna karı masını engellemektir. Kirleticilerin yeraltı 
suyuna karı ması hâlinde ise kirletici sıvıların ve yeraltı sularının akı
yönlerinin iyi belirlenmesi ve bu ekilde kuyuların kirleticilerden kısmen 
uzakla tırılabilmesi önemlidir.  

Buradaki en önemli husus, tüm kirletici endüstriyel ve evsel atık suların, 
kayna ında arıtılmaya tâbi (ba lı) tutulması, evsel ve evsel nitelikli endüstriyel 
atıkların geri kazanılması, kazanılamayanların ise insan ve çevre sa lı ını 
korumak amacıyla çevre ve insana zarar vermeyecek ekilde projelendirilip 
in a edilmi  “deponi alanları” olarak adlandırılan katı atık depolama 
alanlarında, gerekli geçirimsizlik ve hijyen artlarda depolanmasının 
sa lanmasıdır. Böylece yeraltı sularının kirletilmesi kayna ında engellenerek, 
sürekli ve sa lıklı bir kullanımının sa lanması mümkün olabilir.  
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7. BÖLÜM: KIYI ve DEN Z ORTAMLARI 

7.1. Giri

Yeryüzünde, bir okyanus ile ba lantılı olan ve büyük alanlar kaplayan 
genellikle tuzlu su birikintilerine deniz adı verilir. Jeolojik dönemler içerisinde 
tektonizmanın ve/veya deniz düzeyindeki yükselimlerin etkisi ile su seviyesi 
altına inen dünya denizleri ile ba lantılı olan çukur alanlar, su ile kaplanarak 
denizleri olu turur.  Denizlerle karaların arasındaki geçi  zonuna kıyı adı 
verilir. A ınım-birikim, tektonizma, volkanizma, kütle hareketleri gibi karasal 
ortamlarda gözlenen pek çok jeolojik ve jeomorfolojik olaylar, sadece karada 
de il, denizel ortamlarda su düzeyinin altında ve deniz tabanlarında da 
meydana gelir. Bu açıdan tektonik faaliyetler dı ında kalan jeolojik olayların 
geli imini kontrol eden faktörler içerisinde su etkisi de önemli bir yer 
tutmaktadır. Denizel ortamlar genelde, su altında kalan ve dü ük enerjili 
bölgeler olarak kabul edildi inden, yerbilimciler tarafından karadan a ınarak 
ta ınan malzemenin depolandı ı ve a ınım etkisinin pek görülmedi i bölgeler 
olarak kabul edilir. Bu görü  kısmen do ru olsa da denizel ortamlar içerisinde 
de akıntıların önemli düzeylerde erozyon, sediment ta ıma ve biriktirme etkisi 
bulunmaktadır. Denizel ortamlarda sediment hareketinin (a ınım-birikim süreci) en 
yaygın olarak izlendi i alanları, kıyı ve hemen açı ındaki dalga tabanının deniz 
tabanına ula abildi i bölgeler olu turur. Özellikle “kıyı mühendisli i” 
uygulamalarında kıyı erozyonu, bu alanlardaki yapıla malar açısından son 
derece önemli bir süreci olu turmaktadır. 

7.2. Kıyı Alanları 

Yerküre’nin gerek karalarda gerekse denizaltı tabanı yüzeylerinde 
jeolojik süreçlerle meydana gelen de i ik yüzey ekillerini inceleyen, 
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sınıflandıran olu um ve evrimlerini açıklayan bilim dalına jeomorfoloji 
(geomorphology) ya da yüzey/yer ekil bilimi denir. Jeomorfolojik olu umların 
büyük bir kısmı levha hareketleri sonucu olu urlar. Levha hareketleri ile 
meydana gelen okyanus ve denizlerde, su düzeyinin üzerinde esen rüzgâr, su 
kütlesinin üst yüzeyinin hareketlenmesine, dolayısıyla dalga olu umuna neden 
olur. Açık denizde su partikülleri, kendi çevrelerinde dairesel bir hareket (swell) 
geli tirmek suretiyle deniz yüzeyinde dalgaların olu masını sa larlar ( ekil 
7.1). Dalganın yükselerek olu turdu u tepeye dalga tepesi ve iki tepe 
arasındaki çukura dalga çukuru, iki dalga tepesi ve çukuru arasındaki 
uzunlu a ise dalga boyu adı verilir ( ekil 7.2). Açık denizde dalga tepesi 
ilerlese de, onu olu turan su partiküllerinin yeri de i mez. Dalgayı olu turan su 
partiküllerinin dairesel hareketleri derine do ru gidildikçe tedrici olarak azalır. 
Bu azalma partiküllerin olu turdu u dairelerin yarıçaplarının azalması eklinde 
meydana gelir ve dalga boyunun yarısı kadar bir derinli e ula ıldı ında su 
partiküllerinin dairesel hareketi ve buna ba lı olarak dalga hareketi sona erer.  

ekil 7.1. Açık denizde bir dalganın olu umu ve elemanları (McGeary vd., 2004). 

Kıyı alanlara do ru yakla ıldı ında deniz tabanı sı la ır. Deniz tabanı 
derinli i dalga boyunun yarısına kadar olan derinli e yani, dalganın dairesel 
hareket yaptı ı derinli e kadar sı la tı ında, dairesel harekete sahip olan 
partiküllerin hareketi deniz tabanı tarafından sınırlanır. Bunun sonucunda, 
dairesel yörünge eliptik yörüngeye dönü ür ( ekil 7.2).  Deniz tabanının dalga 
üzerindeki bu etkisi dalganın yava lamasına, dalga boyunun azalmasına ve 
dalga tepesinin dikle mesine neden olur. Bunun sonucu olarak dalga kıyıya 
do ru ilerledikçe kendini tutamayacak kadar dikle ir, hızı azalır ve sonunda 
kırılarak kıyıya tırmanır. Dalganın kıyının ekillenmesinden etkilenerek 
yükselip kırılarak kıyıya ula tı ı bu bölgeye sörf bölgesi (surf zonu, surf zone) 
adı verilir. Kıyıya ula an dalgalar, plâj boyunca yıkama zonunda olu turdu u 
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ileri-geri hareketi ile kıyıyı a ındırıcı veya biriktirici yönde etki eder. Dalganın 
deniz tabanından etkilenerek kazandı ı yeni formu sonucu kıyıyı etkilemeye 
ba ladı ı açıktaki ilk noktadan, kara yönünde ula abildi i en uç noktaya kadar 
olan bu bölge  kıyı alanı olarak kabul edilir. Bu alanın deniz tarafı ise açık 
deniz olarak tanımlanır ( ekil 7.3).  

ekil 7.2. Dalganın açıktan kıyıya do ru olan hareketi sırasında dalga açısı ve kıyıyı 
olu turan litolojik de i imler vb. farklılıklara ba lı olarak geli en unsurlar (Press vd., 2004). 
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ekil 7.3. Açık deniz ile kıyı önü ve kıyı ardından olu an kıyı alanı  bölgeleri (Press vd., 
2004).  

Plâj (kıyı, beach), kum ve çakıl gibi iri taneli zeminlerden olu an, organik 
kavkılar içerebilen; deniz, göl gibi sahil eritlerini olu turan karasal-kumsal kıyı 
eritleridir. Ortama malzeme girdi ve çıktısı e it oldu unda plâj dengededir ve 

genel eklini korur. Denge bozulunca plâj ya büyür ya da küçülür. Dolayısıyla 
kıyı alanları jeomorfolojik olarak kıyıda gerçekle tirilen mühendislik 
çalı malarının uygulama alanı içerisinde yer alması nedeniyle önem 
ta ımaktadır.  

Açık denizde esen rüzgâr yönü ve buna ba lı olarak geli en dalganın 
do rultusu genelde kıyıya paralel olmayabilir. Bu durumda dalga, 'sörf 
bölgesi'ne (kırılma bölgesi) girene kadar kıyı hattına belli bir açı ile yakla ır. 
Sörf bölgesine ula an dalganın deniz tabanına temas eden bölümü yava layıp 
kıyıya az-çok paralel bir do rultu kazanırken, dalganın kıyıdan açıkta olan ve 
henüz deniz tabanı ile temas etmeyen bölümü ise hızını ve yönünü 
de i tirmeden kıyıya yakla maya devam eder. Dalga, kazandı ı bu iki farklı 
açıdan dolayı eklen sapar ve buna dalga sapması veya dalga kırılması 
(wave refraction) adı verilir. Bu olay ile sahile paralel akıntı ve a ınma ta ınma 
olayları geli ir. Kıyıya belirli bir açı ile yakla an dalgalar sapsalar bile kıyı 
hattına tam olarak paralel hâle gelemezler. Bu durumda dalgalar kıyıya belirli 
bir dü ük açı ile ilerleyerek, kıyı boyu akıntısı adı verilen ve kıyıyı izleyen bir 
akıntının olu masına neden olurlar. Bu ilerleme sonucu plâj ortamındaki kum 
boyutlu kırıntılar dalganın sapma açısı ile aynı açıda kıyı yönünde 
sürüklenirler. Kıyıda belirli bir açı ile kırılan dalga, ters yönde bir açı ile geri 
çekilir ve bu i lem sırasında da plâjdaki kum boyutlu kırıntılıları da geri çeker. 
Kıyıya verev gelen dalga i leminin devamlı tekrarlanması sonucunda plâj 
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ortamlarında dalganın ilerleme yönünde olacak ekilde kum boyutlu kırıntılı 
materyal zikzak ekilli bir yol izleyerek kıyı boyunca sürüklenir. Plâja gelen 
suyun yayılması ve tekrar denize dönmesi ile zikzak ekillerde kıyı boyunca 
kum çökelmesi meydana gelir.  

Kıyı hattının geriye,  kara  yönüne  bükülmesi  durumunda  ise  dalga 
yönüne  ba lı  olarak  gerçekle en  sürüklenme,  aynı  yönde  geli imini denize 
do ru  sürdüren  bir  ince  kum  eridinin  olu masına  neden  olur   ( ekil 7.4).  

ekil 7.4. Kıyıya açılı gelen dalga ile sürüklenen ince kırıntılı sedimentlerin, sahil çizgisinin 
geriye büküldü ü yerlerde olu turdu u kıyı oku (Hamblin ve Cristiansen, 2004). 

Kıyı oku adı verilen ve tamamen sürüklenmi  kırıntılardan olu an bu plâj 
uzantısı, dalga enerjisine ve gelen malzemenin hacmine ba lı olarak sürekli 
de i im gösteren bir yapı olu turur. Bir kıyı oku geli imi, dar bir koyun önünde 
meydana geldi inde, genelde koyun a zı kıyı oku tarafından kapatılır ve koy,  
içerisine dalga enerjisinin giremedi i yarı kapalı bir çökelme ortamı olan lagün 
(lagoon) adı verilen bir tür göl hâlini alır. Jeomorfolojik  adlandırmaya göre bu 
tür kıyı oku geli imleri kıyı kordonu olarak tanımlanır. stanbul’un Marmara 
Denizi kıyısındaki Küçükçekmece ve Büyükçekmece lagünleri buna bir örnek 
olarak verilebilir ( ekil 7.5) Lagünlerin içindeki sular genellikle tuzludur. Ancak 
tatlı suyu karalardan, tuzlu suyu da denizlerden alan lagünlerin deniz 
ba lantıları tamamen kopmu  ve tatlı su gelimi, denizden karı an tuzlu sudan 
çok fazla olursa bu durumda tatlı su göllerine dönü ürler (örn. stanbul - Terkos 

Gölü). Çok tuzlu lagünlerde ise kurak sıcak iklim altında buharla ma sonucu 
jips, tuz vb. kimyasal kökenli sedimenter kökenli kayaç tortuları (evaporitler, 
evaporites) çökelir.  
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ekil 7.5. Kıyı boyu akıntıları ile sürüklenen kırıntılı sedimentlerin, kıyıda olu turdukları 
yapılara örnekler (Google-Earth). 

a) Küçükçekmece Lagünü önünde yer alan kıyı kordonu, 
  b) Tombolo ile ana karaya ba lanan Kapıda  Yarımadası. 

Karasal ve denizel lagünlerde buharla ma ile tuzluluk (salinity) ve 
buharla ma artı ına ba lı olarak meydana gelen kimyasal çökelmede,  önce 
so uk suda daha fazla eriyik hâlde bulunan CO2 gazı, suyun sıcaklı ı arttıkça 
sudan daha hızlı ayrılır ve ilk olarak karbonatlardan manyezit, kireçta ı-
dolomit; sıcaklık arttıkça, üste do ru sülfatlardan jips, anhidrit, en üstte de 
tuzluluk ve buharla manın daha da artmasıyla kloritler (yüksek tuzluluk oranında: 

KCl/Silvin ve NaCl/Halit tuzları) tabakalar hâlinde çökelirler. 
 Kıyı oklarının bir ba ka türü, kıyı ile kıyının hemen açı ında yer alan 

kayalıklar veya adalar arasında geli ir. Kıyıya yakın olan adalarda, açık 
denizden gelen dalgalar, adaya çarparak adanın arkasında ters yönlerde 
kırılırlar. Bu dalgaların olu turdu u akıntılar, ta ıdıkları kırıntıları adanın 
arkasında toplayarak birikmelerine neden olurlar. Bu biriktirme ile bir ada, 
karaya ba lamı  ise bu özellikteki setlere, kumul eritlerine tombolo (tombolo)
denir. Tombolo adı verilen bu tür yapılar, karaya yakın kıyının hemen 
açı ındaki adalar ile kıyıyı dar bir kumsal eridi ile ba layarak, ba landı ı 
adayı yarımadaya dönü türürler.  

Marmara Denizi’nde eskiden bir ada olan Kapıda , birkaç tombolo ile 
karaya ba lanmı  ve Kapıda  Yarımadası’nı olu turmu tur ( ekil 7.5/b). 
Ayrıca iki tombolo bir kafes yapısı olu turarak kara ile ba lanıp bir lagün 
olu turabilir.  Kıyı boyu akıntıları dı ında, dalgaların olu turdu u bir ba ka 
akıntı sistemi ise * “rip akıntıları”dır (rip currents). Deniz dibi rip akıntıları, 
kıyıya çarpan dalgaların geri çekilmesi i lemi sırasında, çekilen su tarafından 
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kıyıdan açı a do ru gerçekle ir. Dalga cephesinin kıyıya paralel veya açılı 
olması, rip akıntılarını besleyen kıyı boyu akıntısının yönünü etkiler ( ekil 7.6. 
A, B). 

*[Rip akıntısı: Deniz dalgalarının, plajlarda sahile yakın ve sahile paralel sı
derinliklerde yı dıkları kum seddelerini a arak, suların kıyıdan tekrar denize dönerken bu 
seddeleri yer yer yırtmalarıyla olu turdukları, suyun daha hızlı geri dönebilece i derin 
kanallar boyunca denize do ru (yakla ık saniyede birkaç metre veya daha fazla hızla,  20m-30m 
geni li inde bir hat boyunca) geri akmasıdır. 'Kum kayması' olu turan rip akıntısı, kıyıya ula an 
suların tekrar denize dönmeleri nedeniyle meydana gelirler ve olu tukları yerde akıntının su 
rengi, çevresindeki su rengine nazaran daha koyudur, su derinli i de olu turdukları kanal 
nedeniyle çevresine oranla daha fazladır. Rip akıntısının oldu u kesimlerde su derinli inin 
yarım metre olması durumunda bile bo ulma tehlikesi vardır].

ekil 7.6. Kıyılarda (A, B) olu an rip akıntıları (McGeary vd., 2004). 

Bu tanımlamalardan da anla ılabilece i gibi plâj ortamları, atmosferik 
artlara ba lı olarak do al hâlinde dahi sürekli olarak de i en ve oldukça 

kırılgan bir yapıya sahiptirler. Bu de i im, bir fırtına sonrasında ( ekil 7.7) 
veya mevsimsel de i imlere ba lı olarak ( ekil 7.8) insan tarafından 
gözlenebilecek sıklıkta gerçekle ebilece i gibi jeolojik dönemler içerisinde 
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deniz düzeyi de i imlerine veya kıyı erozyonuna ba lı olarak geli en ve çok 
daha kalıcı kıyı ekillenmeleri biçiminde de olabilir ( ekil 7.9).  Kıyıdaki sert 
kayalardan olu an burunlar, dalga enerjisi ile a ındırılırlar. Bu kayalardan 
koparılan kırıntılı malzeme ise koylara depolanarak plâjlar olu turulur. Bu 
i lemin uzun vadede devam etmesi sonucu kıyıdaki burunlar düzlenirken, kıyı 
hattı boyunca kayalardan koparılıp ufalanan kırıntılı malzeme ile sahil hattı 
boyunca bir plâj olu umu gerçekle ir. Ayrıntıda bu kıyı prosesinin (süreç) ilk 
a aması, karadan dı arı do ru uzanan burunların koylara oranla daha erken 
bir mesafede sörf (surf) bölgesi olu turması ve kırılan dalgaların kıyıdaki 
burunların uç kısımlarını a ındırması ile ba lar ( ekil 7.9.A, 7.9.B). Koylarda 
ise deniz tabanı hâlen bir surf bölgesi olu masına müsaade etmeyecek kadar 
derin olup dalga boyu ise uzundur. Burunun çevresinde sapan dalgalar, bu 
alanlarda burundan içeri do ru kıyı boyu akıntılarının olu masına ve burundan 
koparılan malzemenin koylarda biriktirilmesine neden olur ( ekil 7.9.B-C). 
Burunların a ındırılması ve a ınan malzemenin koylara depolanması i leminin 
sonucunda, kıyı düzlenir ve kıyı boyunca bir plâj olu ur ( ekil 7.9.D). Bu i lem 
a amalarından da anla ılaca ı gibi kıyıda meydana gelen dalga a ındırması, 
bu alandaki birikimin de önemli kaynaklarından birini olu turmaktadır ( ekil 
7.10.A). Bununla birlikte kıyılarda meydana gelen birikimin en önemli 
kayna ını akarsular tarafından getirilen çökeller olu tururlar. Böylece akarsular 
yoluyla ve dalga a ındırması, kıyıda biriktirilen sedimentlerin iki önemli 
kayna ını olu turur. Buna kar ın kıyıda biriken çökellerin bir bölümü, rüzgârın 
etkisi ile karanın içerine do ru sürüklenirken (*deflasyon, aeolian processes); 
di er bir bölümü ise kıta yamacı boyunca türbiditik akıntılar veya denizaltı kütle 
hareketleri ile derin denizlere ta ınarak kıyı ortamından uzakla tırılırlar ( ekil 
7.10.A). 
*[Deflasyon: iddetli rüzgârların olu turdu u erozyon ile tutturulmamı  kırıntılı ve ince daneli 
zeminin karasal ortamdan rüzgârlarla süpürülerek ta ınıp farklı bölgelerde çökelme süreci. 
Bitkilerin olmadı ı sıcak ya da so uk kurak bölgelerde rüzgârların etkisiyle çimentolanmamı
kum ya da daha ince kil, silt boyutundaki kumulların çöl fırtınaları ile km’lerce ötelere 
ta ınarak karalarda (örn. Kuzey Afrika’daki Büyük Sahra Çölü)  ya da okyanus diplerinde 
çökelmeleri].  
Lös (loess): Rüzgârlarla ta ınıp biriktirilen, ço unlu u çamur ve kısmen kil ve kum 
karı ımından olu an, tabakala mamı , homojen ve karasal ortamda çökelmi , dü ey 
kazılarda kendini kısmen tutabilen gev ek tutturulmu  ve ço unlukla güncel dönemde 
(Kuvaterner) son buzul ça ında yaygınca olu mu  verimli sedimenter çökeller.   
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ekil 7.7. Kıyı erozyonu. 2004 ve 2006 yıllarında Florida sahilinde etkili olan Ivan ve Dennis 
kasırgalarının kıyıda gerçekle tirdi i erozyon, plâjın zamanla yok olmasına neden olmu tur
(USGS-http://coastal.er.usgs.gov/hurricanes/dennis2005/photosets-seagrove.html).  

ekil 7.8. Mevsimsel de i imlere ba lı olarak kıyıdaki kırıntılıların yer de i tirmeleri ve bunun 
sonucu olarak kıyıda meydana gelen de i imler (McGeary vd., 2004).  
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ekil 7.9. Kıyı a ınımları. Kırılan dalgaların zaman içerisinde kıyıdaki burunları a ındırıp, 
koylarda biriktirmeleri sonucu, kıyıda geli en a ınım-birikim i lemi ve kıyı gerilemesi 
(McGeary vd., 2004).    

ekil 7.10.A) Kıyıda meydana gelen sediment getirim ve kayıpları (Hamblin ve Cristiansen, 
2004). 
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Dalga a ındırmasının olu turdu u yüzey ekillerinden bir di eri de; 
dalga kırılması nedeniyle dalga enerjisinin sörf alanında yarımadanın ucunda 
yo unla arak, bu kesimlerde zayıf zonları etkileyip, erozyon sonucu 
adacıkların olu masına ( ekil 7.10.B) ve a ınan malzemenin de kıyıda 
depolanarak plâjların geni lemesine neden olmasıdır. 

ekil 7.10.B) Deniz Yı ını. Antalya Travertenleri. Kıyı eridinde, dalga enerjisi ile erozyon 
(sörf alanı erozyonu) sonucu bir burunun a ınmasıyla olu an adacıklar  (= deniz yı ını; sea 
stacks )     (12.11.2011). 

Kıyıları ve plâjları; dalgalar yanında gel-git veya med cezir (tides) olarak 
adlandırılan su düzeylerinin dönemli yükselmeleri ve alçalmaları da etkiler ve 
plâjlar ekil de i ikliklerine u rarlar. Ay ve güne in çekim gücü etkisiyle 
okyanuslarda görülen su yükselmeleri ve alçalmalarına gel-git, suların 
yükselme ve alçalmaları ile ortaya çıkan yükselti farkına ise gel-git genli i
denir. Dünyanın çe itli yerlerinde gel-gitlerle olu an su yüksekli i farkı, 
zamanla ve yere göre de de i ir. Karadeniz, Akdeniz gibi kapalı denizlerde 
gelgit genli i küçük olup cm’ler (30 cm - 80 cm) ölçe inde, açık okyanus 
kıyılarında ise daha büyük olup yakla ık 8 m ilâ 20 m arasında kabarmalar 
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olu turabilirler. Ülkemizde, gel-git genli i 30 cm - 40 cm civarlarındadır. Gel-
gitlerin a ındırıcı etkisi dalgalarla da birle erek önemli olabilir. Gel-git ile kıyıya 
yakla an sular, yava  ya da kilometrelerce hıza ula arak gel-git seli (flood tide)
olu tururlar. Gel-git azalmaya ba layınca da sular çekilirler. Bu tür gelgit 
akıntıları ile menderesli ve akarsu kanallarını kesen, çamurlu veya kumlu gel-
git düzlükleri (tidal flat) geli mektedir. Sı  denizel ve kıyı alanlarındaki a ınım 
etkisi sadece kıyılarda meydana gelmez. Akıntı sistemlerinin yo un olarak 
etkin oldu u alanlarda deniz tabanı bir akarsu vâdisi benzeri ekilde akıntılar 
tarafından a ındırılabilir. A ındırılan sedimentler, akıntının etkisi ile ba ka 
alanlara ta ınarak biriktirilirler. Bu tür sedimentlere yeniden i lenmi
(reworked) sedimentler adı verilir. Deniz tabanı erozyonu ile ilgili en belirgin 
örneklere bo az gibi kanal türü morfolojiye sahip alanlarda rastlanır.  

Özellikle stanbul Bo azı, akıntıların etkisi ile deniz tabanı erozyonunun 
en belirgin olarak izlendi i alanlardan birini olu turmaktadır. stanbul Bo azı, 
bulundu u co rafya itibarıyla az tuzlu ve so uk Karadeniz sularıyla, tuzlu ve 
sıcak Akdeniz kökenli sular arasında günümüzde bir geçi  alanı 
konumundadır. Bu iki farklı su kütlesi, bo az boyunca birbirleriyle sınırlı 
miktarda karı ırken, bir yandan da sahip oldukları farklı fiziksel ve kimyasal 
özellikler nedeniyle bo azda iki tabakalı bir akı  sistemi olu tururlar. Bu su 
kütlelerinden Karadeniz kökenli az tuzlu ve so uk sulara birle en nehirler 
bo azda güneye do ru bir üst akıntı olu turarak Marmara Denizi’ne do ru 
akarken, Akdeniz kökenli tuzlu ve sıcak sular ise bu su tabakasının altından 
Karadeniz’e do ru ilerleyen bir alt-dip akıntısı olu tururlar. Bu iki akıntı 
sisteminin hızlarının stanbul Bo azı boyunca var olan ince taneli sedimenti 
a ındırabilece i, yapılan çalı malarla belirlenmi tir (Ergin vd., 1991).  

Yakın dönemde yapılan çalı malar ise stanbul Bo azı tabanındaki 
erozyonun izleri, hassas batimetri verileri üzerinde belirlenebilmi tir ( ekil 
7.11; Göka an vd., 2005; 2006). stanbul Bo azı’nın dar oldu u Bebek-Kandilli 
ile stinye–Çubuklu arasındaki bölgede akıntının hızlanmasına ba lı olarak 
deniz tabanından a ınan malzeme, Çubuklu’nun kuzeyinde bo azın anîden 
geni ledi i alanda akıntının yava lamasına ba lı olarak biriktirilerek, deniz 
tabanında bir sedimenter yı ının olu masına neden olmu tur. 
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ekil 7.11. stanbul Bo azı mikro-batimetri haritası (Göka an vd., 2005; 2006). 

7.3. Kıyılarda Yapıla ma  

Kıyı alanlarının kullanımı ve bu alanlardaki yapıla maların tarihi, insanlık 
tarihi kadar eskidir. nsanlar ilk ça lardan beri öncelikle tatlı su ihtiyaçlarını 
kar ılamak amacıyla akarsu ve göl kenarlarına yerle mi ler, daha sonra 
medeniyetin ilerlemesi ve ticarette deniz yollarının öneminin artı ına ba lı 
olarak deniz kıyılarında olu turulan liman kentleri, medeniyetlerin merkezi 
konumuna gelmi tir. Bu geli ime ba lı olarak kıyı alanlarındaki liman ve 
benzeri yapılar tarih boyunca geli mi  ve önemini giderek arttırmı tır. 
Günümüzde, ticarî ili kilere ba lı olarak kıyı alanlarının ba lıca iki önemli 
kullanım alanı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi deniz ta ımacılı ı, di eri ise 
turizmdir. Her iki kullanım türüne de hizmet etmek amacıyla kıyılarda otel, 
liman gibi yapıla malar gerçekle tirilmektedir. Bu yapıların güvenliklerinin 
sa lanması amacıyla kıyı ortamını olu turan zeminin ta ıma kapasitesinin 
belirlenebilmesi için zemin mekani i (soil mechanics) çalı maları ve bunun 
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yanı sıra, kıyı gibi dinamik bir ortamın zaman içerisinde yapılara olan olumsuz 
etkisinin (erozyon, çökelme) belirlenmesi için kıyı dinamiklerinin ara tırılması 
çalı maları gerçekle tirilir. Bu nedenle, kıyılarda yapılan çalı malarda, zemin 
mekani i, kıyı mühendisli i, o inografi, kıyı jeolojisi-jeomorfolojisi gibi 
ara tırmalar ön plânda tutulur ve kıyının dinamik ortamından en az etkilenecek 
yapıla ma projelendirilir. Bu çalı maların yanı sıra, özellikle turizm amaçlı kıyı 
kullanımlarında, yatırımcılar tarafından en çok istenilen niteliklerin ba ında 
uzun ve geni  bir plâjın varlı ı gelir. Geni  bir sörf bölgesine sahip olan ve bu 
nedenle dalgaların yıkıcı-a ındırıcı özelliklerinden mümkün oldu unca korunan 
plâjlarda, bu iste in yerine gelmesi do al yollarla sa lanaca ından, bu konuda 
ayrıca büyük bir yatırıma gerek yoktur. Ancak dalga enerjisinin önemli 
miktarda kıyıya ula arak, kıyıda bir erozyon yarattı ı alanlarda ise bu sisteme 
dı arıdan müdâhale etme zorunlulu u do maktadır. Burada hemen belirtmek 
gerekir ki; do anın hiç bitmeyen ve ba a çıkılmaz enerjisine kar ı, ona tezat 
bir yapıyı yapmakta ısrarcı olmak, sadece müdâhalenin yapıldı ı kıyıya ve 
müdâhale edenlerin bütçelerine zarar vermekten öteye bir fayda sa lamaz. Bu 
nedenle, kıyı alanlarına dı arıdan yapılacak olan yapay müdâhalelerde, kıyı 
dinami ini olabildi ince uzun periyotlar hâlinde incelemek ve ona en uygun 
yapıyı olu turmak gerekir.   

Kıyı alanlarında plâj olmayan bölgelerde do al bir plâj olu abilmesi için 
gerekli olan temel özellik, o kıyıya yamaç erozyonu ve/veya akarsu getirimi 
yolu ile gerçekle en taneli (kum) sediment girdisinin çıktıdan daha fazla ve 
devamlı olmasıdır. Kırıntılı girdisinin çıktıdan daha az oldu u durumlarda, 
kıyıda erozyon meydana gelir ve plâj, olu an erozyonun gücüne göre hızla 
veya tedrici olarak yok olur. Benzer ekilde kıyının kırıntılı kayna ında bir 
azalma meydana geldi inde, a ınım ile birikim arasındaki denge yine bozulur 
ve kıyıdaki plâj yok olur. Bu dengenin bozulması için, meselâ kıyıyı besleyen 
akarsuyun üzerinde bir baraj yapılması yeterlidir. Söz konusu baraj, su ile 
birlikte kıyıya ta ınan kırıntıların bir bölümünü de tutaca ından, plâja giren 
kırıntılı bütçesi azalacak ve kıyı a ınmaya ba layacaktır. Bundan dolayı do al 
dengeyi bozmamak için sadece kıyıdaki de il, kıyı ile ili kili olan karadaki 
yapıla ma ve müdâhaleleri de iyi ara tırmak ve plânlamak gerekir. 

Yukarıda da de inildi i gibi kıyı boyunca plâj kumu, kırılan dalgalar ve 
kıyı boyu akıntılarının etkisi ile sürekli olarak dalga ilerleme yönü boyunca 
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sürüklenir. E er plâjda yeterli beslenme varsa sürüklenen malzemenin plâjda 
olu turdu u bo luk, plâj boyunca geriden aynı yolla sürüklenen malzeme 
tarafından doldurularak sistem dengelenir. Ancak sistemi besleyen yeterli 
kaynak yoksa veya kaynaklar bir ekilde azalırsa, geriden kırıntılı getirimi 
olmadı ından kıyıda sürüklenen malzemenin yerine yenisi konulamaz ve plâj 
erozyona u rar. Bu durumda a ınan plâjın yeniden olu turulabilmesi için kıyıya 
genelde iki ekilde müdâhale edilmektedir.  Bunlardan birincisi kıyıda yapay 
olarak bir plâj olu turmak için kum nakli yapmaktır. Ancak bu yöntem kıyıdaki 
dengeyi sa layamayaca ından, yı ılan kum bir süre sonra kıyı erozyonu 
tarafından yeniden a ındırılır. Bu süre bölgenin sahip oldu u a ındırma 
enerjisine göre de i ken olmakla birlikte, kıyıda olu acak erozyon mutlaktır. 

Son dönemlerde daha sıklıkla ba vurulan bir ba ka yöntem ise kıyıya 
dik veya paralel olarak yapılan dalgakıran ve kıyı mahmuzu türü yapılardır 
(Yüksel, 2005). Bu sistemde dalga tarafından sürüklenen malzeme kıyı 
mahmuzları tarafından tutulur. Malzeme sürüklenmesi devam ettikçe, bir 
kapan görevi gören kıyı mahmuzlarının önünde kumlar yı ılarak yarı yapay-
yarı do al bir plâjın olu ması sa lanır ( ekil 7.12.A-B). Ancak bu yapıların 
dalga cephesine veya kıyı boyu akıntılarına bakan yönünde bir birikim ve buna 
ba lı plâj olu umu gerçekle irken, kumun hemen tamamı bu yapılar tarafından 
kaplanmı  oldu undan, yapının di er tarafında ise geriden bir besleme olmaz. 
Bu durumda kıyı mahmuzunun gerisinde kalan kıyıda sedimentler tarafından 
bir beslenme gerçekle medi inden dolayı kıyı erozyonu çok daha iddetli olur. 
Bu ekilde yapılan pek çok müdâhale sonucu kom u kıyının sediment 
getirisinin önünü kesmekten dolayı mahkemelerde açılmı  davalar 
bulunmaktadır. Bu tür bir yapıla mada en uygun yöntem, kıyının sistematik 
olarak kıyı mahmuzları ile donatılması (seri mahmuz, Yüksel, 2005) ve plâjın 
devamlılı ının sa lanmasıdır. Kıyılarda yapıla ma ve dalga mekani i ile ilgili 
ayrıntılı bilgi Yüksel vd. (1998)’de ve Yüksel (2005)’de yer almaktadır.  
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ekil 7.12. Kıyılardaki yapılar ve buna ba lı olarak plâj olu umu örnekleri. 

7.4. Kıyı Alanları ile lgili Hukukî Tanımlar 

Kıyı bölgelerinde artan nüfus ve yerle ime ba lı olarak kıyılardan 
yararlanma ile ilgili kuralların getirilme zorunlulu u do mu  ve zaman 
içerisindeki geli melere ba lı olarak Kıyı Kanunu güncellenmi tir. Buna göre 
kıyı alanını belirleyebilmek için kıyı, kıyı çizgisi, kıyı kenar çizgisi”, sahil eridi 
gibi tanımlamalardan yararlanılmı tır ( ekil 7.13). Kıyı çizgisi; deniz, tabiî 
(do al) ve sunî (yapay) göl ve akarsularda, ta kın durumları dı ında, suyun 
karaya de di i noktaların birle mesinden olu an çizgidir. Bu çizgiler, ta kın 
durumları dı ında meteorolojik olaylara göre de i en çizgiler olup herhangi bir 
dönemde kara ile denizi ayıran sınırdır. Bu sınır meteorolojik ko ullara veya 
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gel-git olaylarına göre de i ece i için sabit bir sınır olarak kabul edilmez. Kıyı 
kanununa göre kıyı kenar çizgisi; deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsularda, kıyı 
çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin olu turdu u kumluk, 
çakıllık, kayalık, ta lık sazlık, bataklık ya da benzeri alanların kara yönünde 
kalan do al sınırıdır ve yapay olarak doldurulma ile arazi elde edilmesi hâlinde 
bile bu sınır de i mez.  

Kıyı; “kıyı çizgisi” ile “kıyı kenar çizgisi” arasında kalan alandır. Alçak 
(basık) kıyı ise kıyı çizgisinden sonra da devam eden kıyı hareketlerinin 
olu turdu u plâj, hareketli ve sabit kumları da içeren kıyı kordonu, lagün gölü, 
lagün alanları, sazlık, bataklık ile kumluk, çakıllık, ta lık ve kayalık alanları 
içeren kıyılardır. “Kıyılara moloz, toprak, cüruf gibi kirletici etkisi olan atık ve 
artıklar dökülemez. Kıyılarda, kıyıyı de i tirecek boyutta kazı yapılamaz, kum, 
çakıl vs. alınamaz veya çekilemez” (TC, Kıyı Kanunu no: 3621, 

www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/790.html, 1992). 
'Kıyı kenar çizgisi'nin deniz tarafında kalan bölümü, kıyı olarak kabul 

edilir ve yapıla maya kesinlikle izin verilmemesi gerekmektedir. Kıyı kenar 
çizgisinin kara tarafından kalan ve yatay olarak en az 100 m geni li indeki 
alan sahil eridi olarak adlandırılır ve iki bölüme ayrılır ( ekil 7.13). Sahil 
eridinin birinci bölümü: Sahil eridinin tümü ile sadece açık alanlar olarak 

düzenlenen ye il alan, çocuk bahçesi, gezinti alanları, dinlenme ve rekreaktif 
alanlar ile yaya yollarından olu an, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara 
yönünde yatay olarak 50 m (sahil eridinin ilk 50 m’si) geni li inde belirlenen 
bölümdür (Açlar ve Ça da , 2008). Sahil eridinin ikinci bölümü: Sahil 
eridinin birinci bölümünden sonra kara yönünde yatay olarak en az 50 m 

geni li inde olmak üzere belirlenen ve üzerinde sadece toplumun 
yararlanmasına açık günübirlik turizm tesisleri, ta ıt yolları, açık otoparklar ve 
arıtma tesisleri gibi yapıların yapılabildi i (sahil eridinin ikinci 50 m’si) bölümdür. 
Kıyı Kanunu’na göre, dar-yüksek kıyılarda, kıyı kenar çizgisi falez veya evin 
üst sınırından geçirilmekte, yapı yakla ma mesafesi ise bu çizgiden itibaren 
ölçülmektedir ve yapıla ma falezden minimum 50 m uzaklıkta bir sahil eridi 
olu turulmasını ön görmektedir. Falezin sırt düzlü ünü olu turan plâtformda, 
ye il alan olarak bırakılması ve imara açılmaması gerekli emniyet eridinin 
plâtform kenarından itibaren minimum 50 m olması gerekmektedir. Ancak bu 
mesafenin heyelân ve benzeri kütle hareketlerinde görülebilecek stabilite 
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bozukluklarının daha gerilere devam etti inin tespiti durumunda, emniyet 
eridini olu turan mesafe arttırılabilmeli, can ve mal emniyetini sa layacak 

yapıla ma öncesi minimum sınır, yerinde bu konuda uzman jeoloji 
mühendislerince belirlenmelidir. 

ekil 7.13. Kıyılarda tanımlanan bölgeler (4.4.1990 tarihli 3621 sayılı ve ek 1.7.1992 tarihli, 3830 
sayılı kıyı kanunlarına göre; Erinç, 2001). 
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7.5. ÖRNEK, UYGULAMA ve YORUMLAR :  

7.5.1. YORUM: Dünya Deniz Seviyelerinin Yükselmesi, Kıyı Alanları ve Tarihî 
Batık Kentler - Arkeoloji li kisi: 

Genel olarak ba ta Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere kıyı eritlerinde deniz dibinde kalan 
tarihî batık kentlerin ve yerle im alanlarının tümünün depremler sonucu çökerek su altında kaldıkları 
belirtilmekte ve dü ünülmektedir. Özellikle Alanya-Antalya/Kekova, Bodrum, Çanakkale gibi sahil 
eritleri boyunca görülen ve bir kısmı veya tamamı deniz altında kalmı  tarihî yapıların, sadece 

deprem sonucu deniz altına gömüldü ü anlayı ı, do ru olarak bilinen yanlı lardan bir tanesini 
olu turmaktadır. Bu konunun aydınlı a kavu abilmesi için ise zamanda biraz geriye giderek 
günümüze kadar geçen sürede, do ada olu an olayları sade, kesiksiz ve belli bir sıra içinde mümkün 
oldu unca anla ılabilir düzeyde tanımlamak gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli 
unsurlardan bir tanesi, dünyada meydana gelen global iklim de i ikli i davranı ıdır. 

Dünya ölçe inde büyük iklim de i iklikleri dikkate alındı ında, bu de i ikliklerin tek bir sürece 
ba lı olmadı ı görülmektedir. Dünyanın güne  etrafındaki elips yörüngesinin geometrisinin yüzbin 
yılda bir, eksen e ikli inin ise kırkbin yılda bir de i mesi, güne in aktivitesinin (güne  lekelerinin artı ı ve 

azalı ı) periyodik de i imleri, güne  ı ınlarının artı ı ile sera etkisi yapan karbondioksit ve metan gibi 
gazlardaki artı , levha tektoni i, okyanus ve birkaç yüzbin yılda patlayan süper volkan faaliyetleri ile 
be yüzbin sene ile 10 milyon sene arası süreçte dünyaya dü en ufak, 100 milyon senede bir dü en iri 
gökta ları (asteroid = çapları 1 km ilâ 500 km arasında de i en karbon, kaya ya da metalik olmak üzere üç tipte 

olabilen gezegen kalıntıları) vb. süreçlerin farklı ya da benzer zamanlarda etkimesi, küresel ölçekte iklim 
ve ya am de i ikliklerinin ba lıca nedenlerindendir. Örnek olarak Dünyanın güne  etrafındaki hareketi 
esnasındaki dönme ekseni yörünge eksenine dik olmayıp (ya da ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi 

arasındaki  açı) kesi me açısı  = 23° 27 dakikadır. Mevsimleri olu turan bu eksen e ikli inin kırkbin 
yılda bir periyodik olarak yakla ık birkaç derece gibi çok küçük açılar arasında de i mesi bile güne
ı ınlarının dünyaya daha dik veya e ik olarak gelmesine ve iklimlerde bölgesel olarak büyük 
de i ikliklere neden olmaktadır (örn. Büyük Sahra Çölü, Afrika).  

klim ve ya am de i ikliklerinde en etken olan unsurların ba ında yer alan CO2 gazı, ister aktif 
volkanlardan isterse di er kaynaklardan veya insan eliyle ço almı  olsun, bu gazın havada su buharı 
gibi yüksek oranda bulunması durumunda, okyanus yüzeylerince emilerek, okyanus yüzey sularının 
asit oranının artmasına neden olacaktır. Asit oranı artmı  okyanus yüzeyi suları, CO2 ile birle ip 
olu an karbonik asit nedeniyle plankton, mercan ve di er koruyucu kavkı üretmek zorunda olan di er 
deniz canlılarının kalker kabuk olu umlarının engellenip yok olmalarına, CO2 salan yosunların deniz 
diplerinde ço almasına ve ya am zincirinin yani ekosistemin bozulmasına neden olacaktır. 

Yakın geçmi ten günümüze do ru zamanda kısa bir yolculuk yapıldı ında, günümüzden 
yakla ık 40.000 yıl öncesinden ba layıp  21.000 yıl öncesine kadar hüküm süren son buzul döneminin 
bitmesiyle, ortalama yüzey sıcaklıklarının artmasına ba lı olarak karalardaki buzulların erimesi ve 
okyanuslara akarak deniz su düzeyinin dünya çapında yükselmesine neden oldu u anla ılmaktadır. 
Bu yükselim, ortalama dünya sıcaklı ının gittikçe artmasına ba lı olarak yakla ık 12.000 yıl önce 
Akdeniz’i de etkisi altına almı tır. Yükselmeye ba layan deniz seviyesi günümüzden 12.000 ile 9.500 
yılları arası, giderek artan bir hızla yükselmesini sürdürerek, tuzlu Akdeniz sularını akarsu vâdisi olarak 
bilinen, karasal Çanakkale Bo azı’nı a arak, günümüzden 9.000 yıl öncesi denizel ortama 
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dönü türmeye ba lamı tır. Aynı sular, bu tarihte daha dü ük seviyede yer alan ve bir göl olan 
Marmara Denizi’ni de etkilemeye ba lamı , suların yükselmeye devam etmesi ile Marmara Denizi, 
yine karasal ortamda akarsu ve ufak gölleri barındıran stanbul Bo azı ile o tarihte bir göl niteli inde 
olan ve bugünkü deniz seviyesinden 100’lerce m a a ıda yer alan Karadeniz’i doldurmaya 
ba lamı tır. Dolayısı ile Akdeniz suları, dünya üzerindeki mevcut elâleler ile mukayese edilemeyecek 
büyüklükte bir elâle olu turarak “Nuh Tufanı” benzeri ekilde stanbul Bo azı’ndan Karadeniz’e 
dökülerek Karadeniz’in ve o dönemdeki sahil eridini gözle, seneler içinde takip edilebilecek  düzeyde 
hızla yükselmesine ve kısa bir zamanda dolmasına neden olmu tur. Günümüzden 7.500 yıl öncesinde 
ilk defa Akdeniz ile Karadeniz’in suları aynı seviyeye ula arak birbirine karı mı  ve yakla ık 5.500 yıl 
önce denizel ortam daha da yükselerek bugünkü deniz seviyesinin yakla ık 5-6 m daha a a ı 
düzeyine ula mı tır. Deniz seviyesinin yükselmesi, günümüzden yakla ık  9.500; 7.500; 5.500 ve 
3.500 yıl öncesi gibi tarihlerde, okyanus sahil eritleri yanında, Akdeniz-Karadeniz arası eski sahil 
eritlerinde ya ayan insanların, deniz seviyesinin hızlı ve yava  yükselim tarihlerine ba lı olarak o 

dönemlerde sular altında kalan deniz kıyılarındaki eski yerle im alanlarını terk edip, denizden daha 
uzak ve yüksek yerlere yerle melerine neden olmu tur.  

Kıtalarda, kutuplara yakın karalar üzerinde yer alan buzulların çok hızlı eriyip denizlere 
karı ması yanında bu sürece ek olarak günümüzde atmosfere salınan insan kaynaklı sera gazlarının 
küresel ısınmayı tetikleyece i, ortalama sıcaklıkları bir iki derece artırması durumunda ise deniz 
seviyelerini önümüzdeki 100 yıl gibi kısa bir süre içinde muhtemelen minimum 1 m yükseltebilece i 
görülecektir. Günümüzde de devam eden denizlerdeki su seviyelerinin yükselmesi, eski sahil 
eritlerinin de sık sık yer de i tirmesine neden olmu tur. Bu sebeple, ço u tarihî yerle im yerlerinin 

sular altında kalmasının asıl nedeni, Akdeniz’de 12.000 yıl öncesinden günümüze kadar geçen süre 
içinde buzulların erimesiyle, deniz seviyesinin yakla ık 120 m yükselmesinin bir sonucu oldu udur. Bu 
durum dikkate alındı ında, insanlık tarihinin en eski medeniyet ve yerle im yerlerinin, günümüzdeki 
deniz seviyesinin minimum -100 m ve  -120 m gibi derinliklerinde, deniz tabanında ve deniz tabanı 
kumulları altında aranması gerekti i, arkeolojik ara tırmalarda da dikkate alınmalıdır. Örnek olarak 
bugün Akdeniz Antalya sahillerinde kilometrelerce uzunlukta yer alan ve Antalya falezlerini olu turan 
Antalya Travertenleri’nin (tufa), Akdeniz kıyı çizgisinden birkaç km kadar denizin içine do ru devam 
etti i ve tüm kalınlıkları 300 m’ye ula an travertenlerin günümüzdeki kara haricinde deniz dibi içinde 
kalan kesimlerinin kalınlıklarının da ortalama 100 m civarında olması Türkiye Akdeniz sahil eridinin, 
bölgenin yükselen deniz seviyesi ile sular altında kaldı ını göstermektedir.  Zira “travertenler karasal 
olu umlardır ve deniz içinde olu mazlar”. Travertenler, karasal ortamda bol karbonatlı suların 
genellikle kırık hatları boyunca veya kaynaklardan yüzeye çıkarak karbondioksitin (CO2) uçmasıyla 
karbonat tortularının karasal düzlük ve yamaç ortamlarında üst üste yı ılmasıyla olu urlar. Bu kayalar, 
deniz seviyesinin yükselmesi sonucu deniz altında kaldıklarında, kalsiyum karbonat (CaCO3)

bile iminden olu maları ve denizin tuz oranının yüksek olması nedeniyle onlarca sene içinde yava
yava  erimeye ba larlar. Dolayısı ile deniz seviyesinin yükselmesi ile sular bugünkü Antalya sahil 
eridini olu turan falezlerin denize uzanan kesimleri, deniz tarafından sürekli ekilde eritilmektedir. 

Akdeniz’in traverten kayaları ile birle ti i sahil eridinde, eritme i leminin devam etmesi ile falezin su 
ile irtibatta bulundu u taban kesimleri boyunca ma aramsı erime bo luklarının günümüzde de 
olu umlarını büyüyerek sürdürdükleri görülmektedir. 

Burada dikkate de er önemli di er bir husus ise Türkiye Akdeniz sahil eridinin karbonatça 
zengin kayaçlardan olu ması, a ırı tuzlu su nedeniyle hızla eriyerek Akdeniz’e karı an ve deniz 
suyunda artan karbonat yo unlu una ba lı olarak gelen ı ınların Akdeniz’e özgü parlak ve canlı 
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renkleri barındıran “Akdeniz Mavisi” ve “Turkuaz” gibi renklerin olu masını sa layan ba lıca etkeni 
olu turmaktadır. 

Sonuç olarak günümüzde deniz altında kalan tarihî batık kentlerin, sular altında kalmasının 
nedeninin, deniz seviyesinin son 12.000 yılda ortalama 120 m yükselmesinin bir sonucu oldu u 
söylenebilir. Bu gerçek kabul edildi inde binlerce yıldır çe itli medeniyetleri barındıran Karadeniz, Ege 
ve Akdeniz gibi sahil eritlerinde yapılan arkeolojik çalı malarda, günümüzden   12.000 yıl ve öncesine 
ait eski yerle im alanlarının, deniz derinli inin bugünkü deniz seviyesinden yakla ık  -120 m derinde 
yer alan eski deniz seviyesini olu turan sahil eritlerinde, güncel deniz dibi kumullarının içinde 
aranmasının gerekti i anla ılmaktadır.  

Antalya örne i ele alındı ında da benzer ekilde denizin derinliklerinde en eski medeniyetlerin, 
günümüz sahiline do ru yükseldikçe, daha genç medeniyet izlerinin bulunaca ı açıktır. Günümüz 
Antalya’da deniz seviyesi ile 120 m deniz derinli i arasında yer alan traverten kayalarının deniz içinde 
ve dibinde olu turdu u yamaçlarda ise tarihî ya am ve yerle im izlerinin deniz seviyesinin 
yükselmesinden önce olu mu , ma ara olarak bilinen eski karstik erime bo luklarının içinde aranması 
gerekti i arkeolojik çalı malarda dikkate alınmalıdır. Ayrıca arkeolojik bulgu ve kayıtların anla ılması, 
de erlendirilmesi ve yorumlanması, jeoloji, jeofizik ve geotekni in, tüm disiplinlerinin birlikte 
çalı masını gerektiren jeoarkeoloji biliminin, kavram metot ve birikimlerinin katkısıyla mümkün 
olabilmektedir (Yıldırım, 2011) .  

7.5.2. Dünya Deniz Seviyelerinin Yükselmesine stanbul, Marmaray 
Yenikapı Metro stasyonu Örne i: 

stanbul’da Asya ile Avrupa’yı denizin altından raylı bir sistemle ba layan Marmaray 
metro kazılarından, Marmara Denizi kuzey sahil eridinde kara kısmında yer alan Yenikapı 
metro istasyonu için, 58 dönümlük bir alanda yapılan kazılarda 2008 yılında eski Lykos
(Bayrampa a) Deresi’nin Marmara Denizi’ne birle ti i alanda 4. Yüzyıla ait 1.600 yıllık Roma 
dönemine ait eski bir batık liman kalıntısına (Theodosius Limanı) rastlanılmı tır ( ekil 
7.5.2.A). Bu batık limanda, o dönemdeki deniz seviyesinin tabanında yakla ık 30’un üstünde 
batık tekne kalıntısı gün ı ı ına çıkarılmı tır. Kazıda 1.000 yıl ilâ 1.500 yıl öncesi arasına ait 
bulunan insan ya amına ait çok farklı dönemlerde batmı  tarihî kalıntı ve batıkların ekserisi 
(büyük bir kısmı) kazılar sonucu ula ılan bugünkü deniz seviyesinden yakla ık birkaç metre 
altında kumlu killerin içinde bulunmaktadır ( ekil 7.5.2.B).  ekil 7.5.2.C’de, foto rafın sa
ilerisinde naylon çadır ile muhafazaya alınmı  gün yüzüne çıkarılmı  bir batık yer almaktadır. 

ekil “7.5.2.D” ve “7.5.2.E”de ise ço u batı ın üzerinde oturdukları o dönemin deniz tabanı 
ile aynı seviyede siltli killi bir çamur katmanı içinde yer alan ve kaos ortamını gösteren bol ve 
parçalanmı  tarihî kalıntıların da (40 cm - 50 cm kalınlı ındaki çamurlu tabaka düzeyi), 1.000 yılı 
a kın bir süre öncesinde bu bölgede bir “tsunami”nin olu tu unu göstermektedir. 
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7.5.2.A) stanbul Marmaray Yenikapı Metro stasyonu kazı alanı (kuzey yöne bakı ). Zemin 
yüzeyinden toplam 17 m derinli e ula acak olan kazıda, mevcut kazı derinli i 27.06.2008 
tarihi itibarı ile 11 m’dir (27.06.2008).

7.5.2.B) Yenikapı Metro stasyonu kazısında bulunan sava  gemisi kalıntısı. Zemin 
yüzeyindeki de i ik tarihi dönemlere ait tüm yapay dolgu toprak  alındıktan sonra bugünkü 
deniz seviyesinden birkaç metre daha derinde eski tabiî sahil eridi tabanını olu turan 
kum/kumlu kil içinde gömülü olarak rastlanılan batık gemi. Bu gemi, yakla ık 20 m’yi a an 
uzunlukta 'Çektiri' adı verilen kürekli, yelkenli sava  gemisidir. Bir üstteki resimde görüldü ü 
üzere gemi, yakla ık 1.000 yılı a kın süre önce muhtemelen tsunaminin olu turdu u kaos 
ortamında batmı  olmalıdır (27.06.2008). 
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7.5.2.C) Yenikapı Metro stasyonu kazısında tsunami sonucu olu mu  ve çok miktarda tarihi 
kalıntıları içeren çamur tabakası. Kazı alanında 4. yüzyıla ait 1.600 yıllık, batık 1.Theodosius
Limanı. Foto rafın sa  ilerisinde naylon çadır ile muhafazaya alınmı  batık. Aynı seviyede 
yer alan di er bazı batıklar ile bu seviyelerde gözlenen kaos ortamı ürünü bol miktarda 
parçalanmı  tarihî kalıntıları içeren, 40 cm – 50 cm kalınlı ındaki tsunami nedeniyle olu mu
çamurlu tabaka (29.04.2008). 

7.5.2.D) Yenikapı Metro stasyonu kazısı evinde tarihi kalıntı düzeyi (çamurlu tabaka) : ekil 
C’deki tsunami sonucu kaos ortamında olu mu  tarihî kalıntılardan olu an düzeyin görünü ü 
(27.06.2008). 

Tsunami sonucu olu mu , tarihi kalıntı düzeyi 

Tarihi kalıntı düzeyi 
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7.5.2.E) Yenikapı Metro stasyonu kazısında, C ve D’de yer alan foto raflarda, tsunaminin 
neden oldu u tarihî kalıntılardan olu an çamurlu düzeyin yakından görünü ü  

(foto: Yıldırım, M.; 27.06.2008). 

Bugünkü deniz seviyesinin 6,3 m altından itibaren, eski alüvyal kalın siyah organik 
içerikli kil (çamur) tabakaları içinde 2011 yılı ba larında bulunan ve insanlık tarihinde, ilk 
yerle ik toplumların kurulması ile ba layan dönem olarak adlandırılan Neolitik ça a ait, 
günümüzden 8.500 - 9.000 yıl öncesine uzanan insan ya amına ve mezarlarına ait 
buluntular,  stanbul’un tespit edilen en eski yerle im tarihini belirlemekte ve bu tarihten daha 
öncesi dönemde henüz Marmara Denizi’nin daha sı  ve bir göl hâlinde bulundu u, bugünkü 
sahil eridinin insanların ya adı ı karasal alanlar oldu unu belirtmektedir. Marmara Denizi 
sahilinde günümüz sahil çizgisinden 6,3 m a a ıda yer alan eski deniz seviyesi ise 
günümüze dek, deniz yükseliminin muhtemelen yakla ık 6.000 yıllık bir zamanda içinde 
geli mi  olabilece ini göstermelidir. 

Yenikapı Metro stasyon kazısında -6 m kotu düzlü ünde deniz seviyesi 
yükseliminden önce yapılmı  ve ortama ait olmayan ta ınarak buraya getirilmi  eski 
Paleozoik ya lı, yassı karbonat ve karbonatlı grovak kayaları ile düzenli dö enerek 
olu turulmu  bir düz alan yer almaktadır ( ekil 7.5.2.F ve 7.5.2. G). Karbonatlı kayalar, deniz 
seviyesinin yükselmesi sonucu binlerce sene içinde yer yer eriyerek, yeni erime bo lukları 
olu turmu tur.  Düzlü ün altında koyu siyah renkli, eski alüvyona ait siyah organik içerikli 
kilden olu an karasal ortamda bulunan antik mezar kalıntıları bu düzeylerin günümüzden 
8.500 yıl ve daha öncesi tarihlerde yörenin sahil eridi kıyısında kara ortamı olarak kalmı

Tarihi kalıntılar içeren düzey 
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oldu unu belirtmektedir ( ekil 7.5.2.H). Dolayısı ile bu tarihte  dere a zını olu turan siyah 
çamurlu kara ortamı, denizin yükselimini devam ettirmesi sonucu, karasal ortam denizel 
ortama dönü erek 6.000 yıl gibi bir süre içinde deniz seviyesi 6 m daha yükselmi tir. 

7.5.2.F) Yakla ık 9.000 yıl önce, insanlar tarafından o dönemde karasal olan zemin yüzeyi 
üzerine düzenli yerle tirilerek olu turulmu  tarihî yüzey ta  kaplaması (27.06.2008). 

7.5.2.G) 7.5.2.F’de yer alan ta ların yakından görünü ü. Yakla ık 9.000 yıl öncesi insanı 
tarafından ba ka yörelerden getirilerek zemin yüzeyine düzgünce serilmi  ta  kaplama. 
Foto rafta; Paleozoyik ya lı mavimsi gri renkli karbonatlı kumta larından olu an yassı ta
parçalarının üzerinde, yerle tirildikleri tarihten sonra deniz seviyesinin yükselip bu yöreyi 
istilası ile eski deniz suyunun, 6.000 yılda günümüze kadar ta larda olu turdu u belirgin ilâve 
erime bo lukları görülmekte (27.06.2008). 
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7.5.2.H) Yenikapı Metro stasyonu kazısı, güneye Yenikapı Tren stasyonu tarafına bakı . 
Ortama yabancı farklı yöreden getirilen karbonatlı grovak kayaları ile düzenli dö enmi  ta
kaplama düzlük. Düzlü ün altında, koyu siyah renkli organik killerde (eski alüvyon) bulunan 
antik mezar kalıntıları, bu düzeylerin günümüzden minimum 8.500 yıl ve daha öncesi tarihleri 
belirtmektedir. Dolayısı ile bu tarihte siyah organik içerikli kil-çamur kara ortamı durumunda 
iken, denizin zamanla yükselimi ile üstünü deniz kaplamı (örn. G’de görülen ve üzerlerinde yer 
yer güncel fosil kavkılarının yapı ık olarak gözlendi i erime bo luklu karbonatlı grovak ta ları) ve 
6.000 yıl gibi bir süre içinde de deniz seviyesi 6 m yükselmi tir. Foto rafta görülen koyu siyah 
renkli kil düzeyleri arasında Mart 2012 tarihinde, minimum 8.500 yıl öncesine ait insan aya ı 
izleri ile a aç kökleri de tespit edilmi tir (17.07.2008). 

7. Bölümün Özeti 

 Bir okyanus ile ba lantılı olan, büyük alanlar kaplayan, tuzlu su 
birikintilerine deniz adı verilir. Dünyadaki su kütlesinin en büyük miktarı 
okyanuslarda tutulmaktadır. Denizlerin veya okyanusların kıtalar ile olan 
sınırları kıyıları olu turur. Denizlerde rüzgâr etkisi ile suyun üst tabakasında 
meydana gelen dinamik etkiler, su partiküllerinde dairesel bir hareket 
olu tururlar. Bu hareket derine do ru giderek azalır ve yok olur. Dalga tabanı 
olarak adlandırılan bu sınırın, kıyı alanlarında deniz tabanı ile temas etmesi 
sonucunda, dalga yava layıp yükselerek kırılır. Dalganın kıyının 
ekillenmesinden etkilenerek yükselip kırılarak kıyıya ula tı ı bölgeye sörf 

bölgesi denir. Dalganın deniz tabanını etkilemeye ba ladı ı hattan, karaya 
kadar olan bölgeye kıyı alanı, bunun açı ındaki bölgeye ise açık deniz adı 
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verilir. Dalgaların kıyıya belirli bir açı ile yakla maları ile kıyı boyu akıntıları 
olu ur. Bu akıntılar kıyıda yer alan ve ço unlukla kum boyutlu malzemeden 
olu an plâjın, kıyı boyunca hareket etmesine neden olur. Plâj; kum ve 
çakıllardan olu an bir kıyı kesimidir. Kıyılara sediment sa layan kaynaklardan 
en önemlisi karadan akarsularla sediment getirimidir. Bu sayede kıyıda deltalar 
ve bu deltalardan kıyı boyu akıntıları yoluyla a ındırılan malzeme ile plâjlar 
olu turulur. Kıyıları ve plâjları, dalgalar yanında gel-git olarak adlandırılan su 
düzeylerinin dönemli yükselmeleri ve alçalmaları etkileyerek, plâjlar ekil 
de i ikliklerine u rarlar.  

Kıyılara sediment girdisi sa layan di er önemli kaynak ise kıyıda 
dalgaların yaratmı  oldu u erozyonal etkidir. Deniz kıyılarında tamamen dalga 
yönüne ba lı olarak aynı yönde sürüklenerek birikmi  kumul kırıntılardan 
olu an plâj uzantısına kıyı oku adı verilir. Bir kıyı oku bir koyun önünü 
kapatırsa olu turdu u göle, lagün, bir adayı veya adacı ı karaya ba lamı  ise 
bu özellikteki setlere tombolo denir. Kıyı alanlarını belirlemek için; kıyı, kıyı 
çizgisi, kıyı kenar çizgisi ve sahil eridi gibi tanımlamalardan 
yararlanılmaktadır. Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alana “kıyı”, kara 
ile denizi ayıran sınıra kıyı çizgisi,  kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su 
hareketlerinin olu turdu u kumluk, kayalık, sazlık, bataklık ya da benzeri 
alanların kara yönünde kalan do al sınıra “kıyı kenar çizgisi” denir. Kıyı kenar 
çizgisinin denize bakan tarafında kalan kum-çakıldan olu an kara bölümü kıyı 
olarak kabul edilir ve bu kıyıların yapıla maya kesinlikle izin verilmemesi 
gerekmektedir.  Kıyı kenar çizgisinin di er kara tarafında kalan ve yatay olarak 
en az 100 m geni li indeki alan “sahil eridi” olarak adlandırılır. Sahil eridinin 
ilk 50 m’si yaya yolu ve gezinti alanını, sonraki 50 m’si ise sadece toplumun 
yararlanmasına açık olması gereken, yapı yakla ma sınırını olu turmaktadır.  

Kıyı Kanunu’na göre, dar-yüksek kıyılarda, kıyı kenar çizgisi hemen 
hemen kıyı çizgisi ile çok yakınla makta ve yapı yakla ma mesafesi de, falez 
veya dik evin son buldu u en üst kottan itibaren, minimum 50 m uzaklıkta bir 
sahil eridi olu turulmasını ön görmektedir.  Kıyılar insanlık tarihî boyunca son 
derece önemli yerle im alanları olmu lardır. Bu durum, günümüzde de devam 
etmekte olup kıyılardaki büyük çaplı kaçak yapıla mayı da beraberinde 
getirmektedir. Ancak kıyı alanları yapıla maya de il, halka açık rekreasyon 
alanları olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 
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8. BÖLÜM: AKT F TEKTON K, DEPREMLER, SIVILA MA, TSUNAM LER 
ve 

TÜRK YE AKT F FAYLARI 

8.1. Giri

Tektonik olaylar, iklimsel süreçlerle birlikte, yeryüzünü etkileyen jeolojik 
olayların ba lıca nedenini olu tururlar. Bu iki faktör, birbirinden ba ımsız 
olarak yeryüzünü etkiledikleri gibi birbirlerini etkilemek suretiyle de yerkürenin 
sürekli olarak geli mesini sa lamı lardır. Meselâ, tektoni e ba lı olarak 
geli en da  ku akları ve okyanus olu umları, büyük okyanus akıntılarını ve 
atmosferik döngüleri etkilemekte ve uzun vadeli iklim de i ikliklerine de neden 
olmaktadır. Buna kar ı iklimsel etkenlerden kaynaklanan buzul dönemleri, 
küresel ölçekte deniz düzeyi de i imlerine neden olarak yeryüzündeki a ınım 
ve birikim dengesini ve dolayısıyla yeryüzü ekillenmesini (jeomorfoloji)

de i tirmektedir. Bunun dı ında, buzul dönemlerinde karaların üzerine biriken 
buzulların a ırlı ı ile levhalarda astenosferin içerisine do ru batmalar 
meydana gelmektedir. Bu iki faktörün etkisi altındaki dinamik; yeryüzünü 
jeolojik zamanlar boyunca yenileyerek geli tirmi tir.  

Bir bölgede, jeolojik dönemler boyunca süregelen tektonik rejimlerden, 
bölgeyi etkileyen en sonuncusuna neotektonik rejim adı verilir. Bu tanım 
zamansal bir ifâdeden çok, bir bölgede hâkim olan son tektonik dönemi i aret 
eder. Meselâ, yakla ık 200 milyon yıldır sürekli olarak devam eden Atlantik 
Okyanusu’ndaki açılma nedeniyle bu okyanus ve çevresindeki kıtaların 
(Amerika Kıtası’nın do u kıyıları ile Afrika-Avrupa Kıtası’nın batı kıyıları) neotektonik 
dönemleri 200 milyon yıl önce ba lamı tır. Ancak bu rejim Anadolu’da, Kuzey 
Anadolu ve Do u Anadolu Fayları boyunca, Anadolu’nun batıya do ru hareket 
etmesi ile ba ladı ından dolayı yakla ık olarak  en aktif döneminin son 5 
milyon yıldır hüküm sürdü ü çok daha kısa bir dönemi kapsar. Bu rejim 
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altındaki olaylara ba lı olarak olu an levha hareketleri, levha sınırlarında 
günümüzde yer alan ana fayların geli mesine neden olmu lardır ( ekil 8.1). 
Günümüzde aktif ana fayları olu turan bu zonlar, aynı zamanda yerkürede 
meydana gelen depremlerin çok önemli bir bölümünün de gerçekle ti i 
bölgelere kar ılık gelir ( ekil 8.2). Neotektonik rejim öncesi bir bölgede hâkim 
olan daha eski ve etkisini yitirmi  olan tektonik rejimler paleotektonik rejimler 
olarak adlandırılır. Yapılan bu tanımlara göre aktif tektonik kavramı ile 
neotektonik tanımları genel olarak bir benzerlik gösteriyor olsalar da; 
neotektonik rejim içerisinde geli mi  olan, ancak günümüzde aktivitesini 
kısmen veya tamamen yitirmi  olan yapılar “Aktif” olarak tanımlanmazlar. 
Jeolojik açıdan aktif tektonik tanımı, aletsel veya tarihsel dönemde bir deprem 
üretmi  olan veya bu dönemlere kar ılık gelebilecek kadar genç bir aktivite 
gösterdi i belirlenen tektonik olaylar için kullanılır ( ekil 8.3). Bu anlamda aktif 
tektonik yapılar, büyüklü ü de i en düzeyde deprem üretme potansiyeline 
sahiptirler. 

ekil 8.1. Litosferi olu turan levhalar ve levhaların hareket yönleri. Levhaların birbirlerine 
göre yapmı  oldukları hareketler nedeniyle levha sınırlarında ana fay zonları geli ir (Press
vd., 2004).  



287

ekil 8.2. Depremlerin kayna ı. Levha sınırlarındaki ana fayların hareketi yeryüzündeki 
depremlerin temel kayna ını olu turur. Bu fayların hareketlerine göre sı , orta ve derin odaklı 
depremler olu ur (Press vd., 2004).  

ekil 8.3.  Aktif bir fayın, genç sedimentler içerisindeki geli imi. a) Fay, ekilde verilen 
örnekte, günümüzden 6.250±100 ilâ 3.060±50 yıllar arasında çökelmi  olan istifi kesmemi
oldu undan dolayı, en son aktivitesini 6.250±100 yıldan önceki bir dönemde gerçekle tirmi
ve günümüz ile 3.060±50 yıl öncesi arası zamanda da hareket etmemi tir. b) kinci a amada 
normal fay aktivite kazanarak 3.060±50 yıla kadar olanlar da dâhil olmak üzere, tüm çökelleri 
kesmi tir. c) Fay, 3.060±50 yıllık dönem sonundan itibaren aktifli i sona ermi , yeni çökelme 
döneminde pasif duruma geçmi  ve yeni çökel dizisi, henüz zemin yüzü erozyona 
u ramadan çökelmeye ba lamı tır. Bir bölgedeki deprem olu um periyotlarının aletsel ve 
tarihsel kayıtlar dı ında fayların kesti i genç çökellerin ya landırılmasına dayalı olarak 
belirlenmesi çalı maları da paleosismolojik ara tırmalar bünyesinde gerçekle tirilmektedir 
(Keller ve Pinter, 2002’den de i tirilerek).  
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Depremleri en basit hâli ile yer sarsıntıları olarak tanımlamak 
mümkündür. Bu anlamda, yere çarpan herhangi bir malzeme, bu çarpmanın 
iddeti ile orantılı olarak bir sarsıntı üretebilir. Ancak burada sözü edilen 

deprem tanımı belli bir jeolojik olaydan kaynaklanan yer sarsıntılarıdır. 
Hissedilebilir bir deprem olu turabilecek önemli jeolojik olayların ba ında ise 
aktif fay hareketleri ve volkanik faaliyetler gelmektedir. Ancak aktif fayların 
yaratabilecekleri büyük deprem potansiyeli, di er jeolojik faaliyetlere göre çok 
daha fazla oldu undan depremler genelde aktif tektonizma ile ili kilendirilirler 
Özaydın vd., 2004; Ansal vd., 2004, 2007).  

8.2. Kayaçlardaki Gerilme-Mukavemet li kisi ve Deprem Olu umu 

Tektonik olayların etkisi altında sınırları boyunca birbirlerine göre 
hareket eden levhalar, birbirlerine yakla ır, uzakla ır veya birbirlerine göre 
yanal yönde hareket ederler (transform levha sınırları). Sınırlarında meydana 
gelen bu hareketler sırasında levhalar üzerinde gerilme olu ur. Kırılgan bir 
yapıya sahip olan levha, ilk a amada bu gerilme kar ısında elâstik 
deformasyona u rar. Deformasyon altında ekil de i tiren kayaçlar, 
gerilmelerin kayacın mukavemetini a tı ı noktada kayacın en zayıf yüzeyi 
boyunca kırılırlar. Bu kırılmanın olu turdu u fay, kayaç içerisinde ilk kez 
meydana gelebilece i gibi söz konusu hareket daha önce olu mu  olan faylar 
üzerinde de meydana gelebilir. E er bir kayada aktif bir fay varsa, bu fay 
gerilmeye kar ı dü ük mukavemete sahip oldu undan yeni kırılmalar, daha 
çok söz konusu fay üzerinde gerçekle ecektir. Böylece tektonik rejim 
de i medi i sürece var olan aktif faylar deprem yaratma potansiyeline sahip 
olmaya devam ederler. Fay düzlemi boyunca, e er bir kilitlenme meydana 
gelmezse, hareket eden bloklar fay boyunca bu hareketlerini devam ettirirler 
ve fay yava  fakat devamlı bir biçimde ötelenir. Buna akma adı da verilir. 
Ancak fay yüzeyi boyunca kaymayı engelleyici yönde bir kilitlenmenin 
olu ması ile fayın akma hareketi durur ve kaya üzerindeki hareketi sa layan 
gerilme, fay yüzeyindeki mukavemeti yenebilece i de ere ula ana kadar 
birikmeye ba lar. Kırılma sonucu, kayacın deformasyona u rayarak ekil 
de i tiren bölümleri, kırılma yüzeyi boyunca büyük bir hızla eski konumlarına 
geri döner ve kırılma yüzeyi boyunca kayacın toplam yer de i tirme miktarı 
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kadar bir ötelenme (atım) meydana gelir ( ekil 8.4 ve 8.5). Söz konusu kırılma 
ve hareket sonucu kayaç üzerinde biriken gerilme anîden bo alır. Ortaya çıkan 
enerjinin önemli bir bölümü sismik dalgalar hâlinde kayaç içerisinde yayılmaya 
ba lar. Yeryüzünde bu ekilde olu an yer sarsıntılarına veya sismik dalgaların 
olu turdukları titre imlere deprem  (yer sarsıntısı, zelzele; earthquakes) adı verilir. 
Depremin ba langıç noktasına hiposantr (alt merkez, odak/fokus, hypocenter, 
focus); alt merkezin yeryüzündeki izdü ümü kar ılı ına ise episantr (üst 

merkez, merkez üssü, dı  merkez, epicenter) denir. Deprem oda ı, matematik 
anlamda bir nokta de il, belirli bir alandır ( ekil 8.6). Bu tanımlama ı ı ında 
depremi, kayacın mukavemeti ile üzerinde biriken gerilme arasındaki dengenin 
gerilme yönünde bozulması sonucu meydana gelen bir enerji bo alması olarak 
basitçe tanımlamak da mümkündür. Ancak bu iki kuvvet arasındaki denge, 
yeryüzü heterojen ve anizotrop oldu undan çok de i kendir ve pek çok faktör 
tarafından etkilenir. Bu nedenle, günümüz bilgi birikimi teknolojik olanakları 
içerisinde depremin ne zaman gerçekle ebilece inin belirlenmesi henüz 
mümkün de ildir. Bununla birlikte volkanik aktiviteler sırasında olu an orta-
küçük depremler hariç tutulacak olursa dünyada olu an depremlerin ana 
kayna ı aktif faylanmalardır. Bu açıdan ne zaman olaca ı bilinmese de, 
depremlerin aktif faylar üzerinde olaca ı ve bu fayların çevresinde yer alan 
yapıları etkileyece i muhakkaktır.  

Bir bölgede yer alan herhangi bir fay son onbin yıl (10.000 yıl) içinde 
hareket etmi  ise aktif fay, etmemi  ise pasif (ölü) fay adını alır ve bu zaman 
dilimi normal bir mühendislik projesi için yeterli, ancak nükleer santral gibi çok 
önemli projelerde ise bu zaman standardı daha yüksek alınabilir. Aktif fay 
içeren bölgelerde yer alan yapıların depremden etkilenmesi ise fayın deprem 
sırasında hareket eden bölümünün uzunlu u, yapıların faya olan uzaklıkları ve 
üzerlerinde bulundukları zeminin artları ile yapıların depreme olan 
dayanıklılıkları gibi faktörlere göre de i ir. Fay boyunca kırılma hareketi, 
gerilmede yenilmenin meydana geldi i noktadan çevreye do ru fay yüzeyi 
boyunca yayılır. Kaya mukavemetinin yenildi i ve kırılmanın ilk olarak 
ba ladı ı nokta aynı zamanda yayılan deprem dalgalarının da merkezini 
(deprem merkezi, hiposantr) olu turur ( ekil 8.6). Kırılma hareketi yüzeye 
ula tı ında, fayın yüzeydeki kırı ını olu turur. Buna, fayın yüzey kırı ı
(surface rupture of the fault zone) adı verilir. 
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ekil 8.4. Kayaçların üzerlerinde biriken gerilmeye ba lı olarak deformasyona u ramaları ve 
deprem olu umu (Press vd., 2004’den de i tirilerek).  
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ekil 8.5. Deprem olu um mekanizması ve depremin olu umunu izleyen dönemde sismik 
dalgaların, depremin merkezinden dı a do ru yayılması (Press vd., 2004).  
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ekil 8.6. Depremde sismik dalga yayılımı ve depremin Hiposantrı ile Episantrı (Hamblin ve 
Christiansen, 2004).  

Yüzey kırı ı; bir fay boyunca olu an sürekli deformasyondur. Bazı 
depremlerde kırı ın yayılımı, kırılan kesimin uzunlu una ba lı olarak yüzeye 
kadar ula mayabilir. Bu durumda yüzey kırı ı olu maz. Büyüklü ü 6.0 ve daha 
yukarı olan depremlerde ise bu deformasyon yüzeye kadar ula ır ve yüzey 
kırıkları olu maya ba lar. Kırılma sonucu açı a çıkan dalgalar da dalganın 
kayalar içerisindeki hızına ba lı olarak ve küresel olarak yayılırlar. Genelde 
deprem olu umu öncesinde,  olu acak depremin yakın çevresinde bir grup 
daha küçük deprem meydana gelir. Bunlara öncü depremler adı verilir. Ancak 
her deprem öncesinde öncü deprem gerçekle mesi gerekmez. Bu nedenle, bir 
bölgede meydana gelen her küçük veya orta ölçekli depremi, öncü deprem 
olarak yorumlamak do ru olmaz. Depremin sonrası kırılan fay zonunda ve 
fayın her iki kesiminde aylarca sürebilen ve ufak çapta kırılmalar ile 
sonuçlanan depremlere artçı depremler adı verilir ( ekil 8.7).  

Levha sınırlarında olu an depremler, olu tukları derinliklere göre, sı
odaklı depremler, orta sı  odaklı depremler ve derin odaklı depremler olarak 
sınıflandırılırlar ( ekil 8.8). 
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ekil 8.7. Bir ana deprem öncesi ve sonrasında geli en öncü ve artçı depremlerin, deprem 
sırasında kırılan fay yüzeyi üzerindeki da ılımları (Press vd., 2004).  

ekil 8.8. Depremlerin olu um derinlikleri ve farklı derinliklerde depremin olu masına neden 
olan tektonik mekanizma (Press vd., 2004).  



294

Depremlerin ço unlu unun odakları, 10 km ilâ 30 km arasındaki 
derinliklerdedir. Bunlardan, odak derinli i 60 km’ye kadar olan depremlere sı
odaklı depremler; 60 km ilâ 300 km arasında olanlara orta sı  odaklı 
depremler; odak derinli i 300 km ilâ 700 km arasında olanlara da derin 
odaklı depremler denir.  

Okyanus orta sırtlarında ve bu sırtlarda geli en transform faylarda 
genelde sı  odaklı depremler geli ir ( ekil 8.8.a). Kıtalarda ise deprem 
hiposantr derinli i nadiren 20 km’nin altına iner (Press vd., 2004). Bunun 
nedeni, depremin olu abilmesi için kırılgan kabu a ihtiyaç duyulmasıdır (örn. 

Kuzey Anadolu ve Do u Anadolu Fayları).  

Litosferin derinliklerinde artan ısı ve basınç etkisi yüzünden kabuk 
malzemesi kırılganlı ını kaybeder ve bu derinliklerde kırılma ve dolayısıyla 
deprem olu umu yerine plâstik bir akı  meydana gelir. Bununla birlikte 
yakınla an kıta kenarlarındaki dalma-batma zonlarında okyanusal levha 
kabu unun yo unlu unun kıtasal kabu a nazaran daha fazla olması nedeniyle 
kıtasal kabu un altına dalarak manto içerisinde ilerler. Kıta altına dalarak 
oldukça hızlı ilerleyen so uk okyanusal  kabuk, bu hızlı ilerlemeden dolayı 
derinlerde hemen eriyemedi i için kırılgan yapısını korur. Bu durumda, söz 
konusu alta dalan levha üzerinde yer alan sıkı an kıta (örn. Türkiye güneyi, Toros 

Da ları),  alta dalan levha parçasında hâlen devam eden dalma-batma 
hareketleri nedeniyle kıta parçasında derin odaklı depremlere neden olurlar. 
Söz konusu artlar altında, gerçekle mi  ve odak derinli i nadir de olsa 690 
km’ye kadar ula abilen depremler kaydedilmi tir ve bu tür depremler derin 
odaklı depremleri olu tururlar ( ekil 8.8.b). Derin odaklı depremler sadece  
dalma-batma zonlarında görülürler. 

Dünyada her yıl de i ik odak derinliklerinde ve de i ik büyüklükte pek 
çok deprem olmaktadır. Bu istatistiksel yakla ıma göre, hissedilebilir niteli e 
sahip M= 4 büyüklü ündeki bir depremden  dünyada her yıl 10.000 adet 
deprem meydana gelirken, 17 A ustos 1999 yılında zmit Körfezi içerisinde 
meydana gelen moment magnitüdü büyüklü ü MW= 7.4 olan (süre: 45 sn)

depremlerden her yıl yakla ık olarak 10 adet meydana gelmektedir. Aynı 
istatistiksel sonuçlar, Sumatra’da 2004 yılı sonunda meydana gelen 9 
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büyüklü ündeki bir depremin ise yakla ık 10 yılda bir meydana geldi ini i aret 
etmektedir ( ekil 8.9).   

ekil 8.9. Yeryüzünde 1 yılda meydana gelen deprem sayısı ve büyüklü ü ile bu depremleri, 
aynı enerjiyi üretebilecek di er do al-yapay olaylarla kıyaslanması (IRIS Consortium; 
www.iris.edu). 

8.2.1. Büyüklük (magnitüd) ve iddet kavramları 

Deprem büyüklü ü (magnitüd), yer kabu unun veya levhalarının bir 
deprem anında bo alan enerji düzeyinin, sismik aletler tarafından ölçülen 
de eridir. Di er bir ifâde ile magnitüd (magnitude); yer hareketinin sismograf
(depremin büyüklü ünü ölçen alet, seismograph) ve akselograf’lar ile (deprem 
esnasında deprem dalgalarının yarattı ı ivmeyi ölçen alet, accelerograph) 
alınan kayıtlara ve saha ara tırması denilen, faylanma yapısının ve kırık 
uzunluklarının yerinde incelenmesi sonucu tanımlanan, deprem hareketinin 
mesûl (=sorumlu) oldu u yerdeki dalga hareketlerinin sayısal ifâdesidir. Bu 
yöntem ilk olarak ABD’li sismolog Charles Richter (1900-1985) tarafından 
1935’de kullanıldı ı için, bu ölçe e Richter Ölçe i denmi tir. Richter ölçe i 
logaritmik bir de erdir. Bu depremi büyüklü ündeki 1 birimlik artı ın 
sismogram genli inin 10 kat, deprem sırasında açı a çıkan enerji miktarının 
ise 30 kat artması anlamına gelir. Yani; 7 büyüklü ündeki bir deprem, 5 
büyüklü ündeki depremden 900 kat daha güçlüdür. Genellikle büyüklü ü 3’ten 
küçük (fay atım miktarı birkaç cm) depremler insanlar tarafından hissedilmez. 
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Deprem iddeti; yer hareketinin yeryüzünün belirli bir noktasında 
binalar üzerindeki yıkıcı ve insanlar üzerindeki panik, korku, kaçma gibi yaptı ı 
etkinin derecesi ile belirlenir. Di er bir ifâde ile iddet; ölçe i aletsel olmayan 
dönemde depremin ölçüsünü belirleme amacı ile depremin canlılar, yapılar ve 
toprak üzerindeki etkilerinin sınıflandırılması sonucunda çıkmı tır. iddet, 
etkilenen bölgede bir yerden di erine uzaklı a ve ana kaya (bedrock)  çe idine 
göre de i ir. En çok kullanılanı Mercalli iddet Skalası’dır.  

Bu duruma göre depremin büyüklü ü ve iddeti farklı kavramlardır. 
Depremlerde büyüklük kavramı, depremin çıkardı ı enerjidir ve Richter ölçe i 
depremin büyüklü ünü ortaya koyar. iddet ise deprem büyüklü ünün 
do urdu u bir sonuçtur ve Mercalli ölçe i do rudan depremin iddetini verir 
(Karaman ve Kibici, 2008). Deprem iddeti, depremin büyüklü ü ile ilgili oldu u 
kadar, o bölgedeki in aat kalitesi ile de do rudan ili kili bir kavramdır. Her 
ülkedeki bina kalitesi o ülkenin ekonomik ko ullarına göre biçimlendi inden, 
meselâ Türkiye’de orta kalite sayılabilecek bir bina, Japonya’da dü ük kalite 
sayılabilir. Bu nedenle, Türkiye’de 7 Richter büyüklü ünde bir deprem, Mercalli 

iddet Cetveli’nde yakla ık Ιmax= X olarak kestirilebilir. Tarihsel bir de er 
ta ıyan ve Romen rakamları ile belirlenen 12 düzeyden (derece) olu an 
De i tirilmi Mercalli iddet ölçe i, hiçbir matematiksel temeli olmayıp, bütünü 
ile insanların gözlemlerini esas alarak belirlenmektedir. 

De i tirilmi Mercalli Ölçe i (modified Mercalli intensity scale) 
hissedilemeyecek kadar az olandan felâket eklindeki yıkıma do ru artan 12 
seviyeli deprem iddet grupları, özellikleri, etkileri ve parantez içinde de 
yakla ık Richter magnitüdü (deprem büyüklü ü) kar ılıkları a a ıda özetlenmi tir. 
Ancak burada hatırlatılması gereken husus, depremin odak derinli i ne kadar 
zemin yüzeyine yakınsa iddeti de o derece artaca ı bilinmelidir: 

I. derece: nsanlar tarafından hissedilmez, yalnız sismograflar
tarafından kaydedilen mikrosismik sarsıntılardır. Çok elveri li artlar 
altında bulunan birkaç ki i hissedebilir. 

II. derece: Çok hafif depremler olup, ancak dinlenmekte olan ve bir 
binanın üst katlarında bulunan kimseler tarafından hissedilebilen en 
küçük depremdir  (yakla ık Richter Ölçe i/Richter magnitüdü: <2).

III. derece:  Hafif depremlerdir. Ev içinde ve özellikle üst katlardaki 
ahıslarca hissedilir. Park etmi  araçlar sallanabilir. Sarsıntılar, 
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yakından geçen bir kamyon hissi verir. Deprem süresi tahmin 
edilebilir (yakla ık Richter magnitüdü: <2,9). 

IV. derece: Az iddette depremlerdir. Bina içindeki pek çok ki i ve 
dı arıda bulunan az sayıda insan tarafından hissedilir. Bazı kimseleri 
gece uykudan uyandırır, mutfak e yası, pencereler ve kapılar sarsılır, 
duvarlardan çatlama sesi çıkar, duran araçlar görünür bir ekilde 
sallanırlar (yakla ık Richter magnitüdü: <3,9).

V. derece: Hemen hemen herkes tarafından hissedilir. Uykudakilerin pek 
ço u uyanır, bazı tabak ve pencereler kırılabilir, sıvalar çatlar, 
desteksiz nesneler dengesini kaybeder, a açların ve direklerin 
sallandıkları görülür, sarkaçlı saatler durabilir (yakla ık Richter
magnitüdü: 4,6).

VI. derece: Herkes tarafından hissedilir ve birçok kimse korkarak dı arı 
kaçar. A ır ev e yaları yerlerinden oynar. Bu derecede,  standart dı ı 
yapılmı  binalarda çatlaklar olu ur, birçok hâllerde sıvalar dü er, 
genellikle hafif hasar olu ur (yakla ık Richter magnitüdü: 5,2). 

VII. derece: Herkes dı arı fırlar, otomobil kullananlar tarafından fark edilir, 
bazı bacalar devrilir. yi yapılmı  binalarda (iyi i çilik, harç ve tasarım; 
demir, beton vb. malzeme ile donatılı olarak in a edilmi , yatay kuvvetlere 
dayanıklı sa lam yapı) hasar olmaz. Orta derecede yapılarda (yatay 
kuvvetlere dayanıklı tasarlanmamı ) hasar çok az, kötü in a edilmi
binalarda [kerpiç (adobe), ta  gibi zayıf malzeme, kötü harç, standart dı ı 
i çilik ve yatay kuvvetlere kar ı zayıf] orta hasar olu abilir.  Havuzda 
dalgalanma, su birikintilerinde küçük kaymalar ve çukurlar olu ur 
(yakla ık Richter magnitüdü: 5,7).

VIII. derece: Özel olarak dizayn edilmi  iyi yapılmı  yapılarda hasar yok, 
orta kaliteli binalarda az hasar, kötü in a edilmi  binalarda orta 
hasarlar olu abilir. Bacalar, sütunlar, anıtlar ve duvarlar yıkılabilir. 
Otomobil kullananlar rahatsız olurlar. Kuyularda yeraltı su 
seviyesinde de i imler ve sıvıla ma ile zemin yüzeyine az miktarda 
kum fı kırmaları ile çamur akmaları görülebilir. Sıvıla ma ile zemin 
ta ıma gücünü tamamen kaybedip üzerindeki yapılar zemin içerisine 
do ru batabilir, yan yatabilir veya devrilebilir, gev ek kayalar 
dü ebilir, çatlaklar ve heyelânlar olu abilir (yakla ık Richter 
magnitüdü: 6,4).

IX. derece:  artnamelere ve projeye uygun yapılarda hasar olu maz, 
orta kaliteli yapılarda orta hasar ve kısmi göçükler olu abilir. Kötü, 
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standart dı ı yapılmı  yapıların ço u yıkılır. Yeryüzünde yarık, çatlak 
ve kırıklar olu tu u gözlenir, yer altındaki borular kopabilir. Kumlu 
zeminlerde sıvıla ma olur (yakla ık Richter magnitüdü: 7).

X. derece:  yi yapılarda hasar olu maz, ancak artnamelere tam uygun 
yapılmamı  betonarme yapıların ço unlu unda az ya da orta hasar 
veya kırılma ba langıcı görülür. artnamelere uyulmadan yapılmı
olan yapıların tümü yıkılır. Zeminde büyük çatlak ve yarıklar olu ur, 
sıvıla ma görülür, demiryolu rayları bükülür, ırmak kenarlarında, dik 
yamaçlarda heyelânlar olu ur. Kum ve çamur akmaları görülür. Baraj 
ve bentlerde önemli hasarlar gözlenebilir (yakla ık Richter magnitüdü: 
7,4).

XI. derece:  Afet depremler olup  günümüz yeni artnamelerine tam 
uygun yapılmı  binalar dı ında, çok az bina ayakta kalabilir. 
Yeryüzünde büyük çatlaklar olu ur. Köprülerde ve barajlarda yıkılma, 
demiryolu raylarında ileri derecede bükülmeler, yüzeyde kaymalar, 
faylar ve büyük heyelânlar olu abilir. Yer altı hatlarının ço u, devre 
dı ı kalabilir (yakla ık Richter magnitüdü: 8,2).

XII. derece:  Büyük afet depremlerdir. Depremin olu tu u yer ve yere çok 
yakın çevresindeki çok özel olarak dizayn edilmi  binalar orta-a ır 
hasar görür. Bu çok özel artları sa lamayan bütün binalar yıkılır, 
insan eli ile yapılmı  eserlerin ço u harap olur, e yalar havaya fırlar, 
yeryüzünde deprem dalgalarının ilerleyi i görülür, büyük atımlı faylar 
meydana gelir. Yeni göller ve yeni sıcak su kaynakları olu ur. 
Yeryüzü biçimi de i ir. Ufuk ve yataylık kavramı kaybolur. vme 980 
cm/sn2 den büyüktür (yakla ık Richter magnitüdü: ≥ 8,9).  

Yukarıdaki ifâdelerden de anla ıldı ı üzere depremde olu an fayın 
yüzey kırı ı ço unlukla magnitüdü 6 ve üzerinde oldu unda görülmektedir. 
Magnitüdü 6 ise yeryüzünde olu acak fayın uzunlu u yakla ık 50 km; 7’de   
150 km; 7,5’da 250 km; 8’de 350 km; magnitüd 8,5’da ise 550 km civarındadır. 

8.3. Sismik Dalgalar 

Enerjinin yerin içinde bir noktadan di er bir noktaya transfer olması 
sismik dalga (seismic wave) olarak tanımlanır. Bir deprem dalgasının hızı 
sabit olmayıp, pek çok faktöre ba lı olarak de i ir ve hız büyük ölçüde 
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derinli e ve kaya/zemin türüne ba lı olarak de i ir. Sert, som kayaların sismik 
dalga hızları yüksek, ortam yo unlu unun giderek azaldı ı yumu ak zemin ve 
gev ek tutturulmu  çökellerin sismik dalga hızları dü üktür. 

Deprem sırasında olu an ve farklı hız ve yayılma karakterine sahip olan 
sismik dalgalar vardır. Bu dalgalara “P (primer) dalgaları”, “S (sekonder)

dalgaları” ve “yüzey dalgaları” adları verilir. Her üç dalga da yerküreyi farklı 
hızlarda ve derinliklerde kat ederler. Cisim dalgaları olarak adlandırılan P ve S 
dalgalarının yayılma hızları geçtikleri jeolojik birimlerin özellikleri ile katman 
kalınlı ı, süreksizlikler, porozite vb. yakından ili kilidirler. P ve S dalgaları 
derinde yayılırken, yüzey dalgaları ise yüzeyde yayılarak ilerler. S dalgalarının 
hızı, içerisinden geçtikleri cismin rijidite ve yo unlu una ba lıdır; bu bakımdan 
pratik olarak sıvı özelli i gösteren ortamlarda meydana gelemediklerinden, 
dünyanın çekirde inden geçemezler. Bu olay, yeryüzünden 2.891 km 
derinlikte meydana gelir ve bu derinlik de manto çekirdek sınırını olu turur. 
Deprem esnasında da, sıvıla an zeminde tekrarlı yüklemeler altında zeminin 
kayma gerilmesini büyük ölçüde kaybetmesi olgusu, yıkıcı özellik ta ıyan S 
dalgaları yayılamayaca ından dolayı bu tür zeminlerin üzerine in a edilen 
binalarda yapısal hasar çok alt düzeyde kalacak, ancak binalarda zemin 
ta ıma kapasitesinin kaybından kaynaklanan oturma ve yana yatma gibi 
deformasyonlar gözlenecektir (Arıo lu, Yılmaz, 2006). Yayılım hızları farklı 
olan her üç dalga da sismograflara farklı zamanlarda ula ırlar. Bu zaman farkı, 
deprem merkezinin yakınlarında saniye mertebesinde iken, yerkürenin uzak 
mesafelerinde ise dakika mertebesine kadar ula abilir. Bu dalgalardan daha 
hızlı olan ve sismografa ula arak kaydedilen ilk dalga P dalgasıdır. P 
dalgasının hemen ardından S dalgası ve en son olarak da yüzey dalgası 
sismografa ula arak kaydedilir.  

Deprem dalgalarının yayılımı, ölçme, yöntem ve kayıtların 
de erlendirilmesi ve yer hareketlerini inceleyen jeofizik (geophysics) bilim 
dalına sismoloji (seismology) veya deprem bilimi; depremlerin büyüklü ünü, 
süresini, merkezini, olu tu u zamanı ve di er sismik dalgaları kaydeden 
aletlere sismograf (seismograph) veya sismometre (seismometer), 
sismometre üzerinde deprem dalgalarının ya da di er yer hareketlerinin 
zamana ba lı olarak üç yönde (x, y ve z) kâ ıt üzerindeki grafiksel gösterimine 
sismogram  (seismogram) denir ( ekil 8.10 A ve B). 
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ekil 8.10.A) Yerkürenin yakla ık olarak 8.000 km’lik bir bölümünü, farklı hız ve yayılma 
karakterine ba lı olarak kateden sismik dalgaların, sismograf tarafından kaydedilmi  izleri 
(Press vd., 2004).  

ekil 8.10.B) Bir deprem sonrası geli mi  sismik dalgaların sismogramı (grafik çıkı ı). 

P dalgaları (boyuna dalgalar, sıkı ma dalgaları), katı, sıvı ve gaz hâlindeki 
maddeler içinde yayılabilen, kayıt merkezlerine ilk gelen (primer)  dalgalardır. 
Havada hareket eden ses dalgalarını andırırlar ve ses dalgaları gibi 
kompresyonel (sıkı tırıcı) dalgalardır. Her türlü ortamda yayılabilen bu dalgalar, 
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yayılma sırasında kayaları ileri-geri itip-çekerek dalgaların ilerleyi  yönüne 
paralel hareket yaparlar. P dalgaları, bir çe it itme çekme hareketi 
yapmalarından dolayı, geçtikleri ortamları hacimce de i tirirler. Yayılma hızları 
ise yer kabu unda 6 km/sn - 8,1 km/sn arasında de i mekte, ancak derinlere 
inildikçe artmakta ve manto/dı  çekirdek sınırına kadar en yüksek de erine 
(13,6 km/sn) ula maktadır. Manto ile sıvı karakterdeki dı  çekirdek sınırını 
olu turan 2.891 km derinlikten itibaren (Gutenberg Süreksizli i) P dalgası hızları 
anîden 8,1 km/sn’ye dü üp, yerin içine do ru tekrar düzenli bir artı
göstererek, katı iç çekirdekte hızları 10 km/sn - 11,2 km/sn’ye yükselmektedir. 
Bu dalgalar ilerlerken, yer kabu undaki taneciklerin titre im do rultusu 
dalganın yayılma do rultusu ile aynıdır ve ses dalgası gibi taneler üzerinde 
Akordeon’un açılıp kapanması gibi hareket ederek sıkı ma-germe etkisi 
yaratarak ilerlerler. Di er bir ifâdeyle tıpkı bir ucu sabit olan bir spiral yayı gerip 
de bıraktı ımızdaki salınım gibi hareket ederler. P dalgalarının yıkım etkisi yok 
denecek kadar azdır. 

S dalgaları, deprem istasyonuna ikinci sırada ula an dalgalar olup 
taneler üzerinde makaslama benzeri bir hareket yaratır, titre im hareketleri 
yayılma do rultusuna dik düzlem üzerinde a a ıya-yukarıya ve sa a-sola 
do rudur, bu bakımdan bunlara enine dalgalar denir. Yayılma özelliklerinden 
dolayı bir çe it burulma hareketi yaptı ından geçtikleri ortamda ekil 
bozuklu una yol açarlar ve kesme kuvvetlerine kar ı direnci olmayan yani sıvı 
ve gazlar içerisinde yayılamazlar. S dalgaları kayaçlar içinde ilerlerken, 
kayaçları a a ı-yukarı, sa a-sola do ru hareket ettiren dalgalardır. 

 P ve S dalgalarının farklı yayılım ekilleri, sadece dalga yayılım hızlarını 
de il, aynı zamanda dalganın katı-sıvı malzeme içerisindeki hareket niteli ini 
de etkiler. P dalgaları, içerisinden geçtikleri cisimlerin zerrelerini birbirlerine 
yakla tırıp uzakla tırdıklarından, bu hareketler nedeniyle sıvı ortam içerisinden 
de geçebilirken, S dalgaları ise sadece katı ortamlarda ilerleyebilmekte, kayma 
direnci olmayan gaz ve sıvı ortamlardan belirgin ve büyük ölçüde (viskozitesine 

ba lı olarak) geçememektedirler. S dalgalarının hızı, yer kabu unda 3-4,5 km/sn 
iken, manto/çekirdek sınırında en büyük de erini  (7 km/sn) alır. S dalgalarının 
*frekansları daha dü ük, buna kar ın genlikleri (=**amplitüd) P dalgasına 
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kıyasla daha büyüktür. Bu yüzden S dalgalarının etkime süresi daha uzun, 
yıkım etkisi yüksek ve di er dalgalar arasında tahripkâr olanıdır.  

* [Frekans: Belli bir noktadan bir saniyede geçen tam dalgaların titre im sayısı.  

**Amplitüd: Dalgaların dikey büyüklü ünün ölçüsü: Bir dalga tepesi ile dalga çukuru 
arasındaki uzaklı ın yarısı]. 

Yüzey dalgaları (Love ve Rayleigh dalgaları), di er dalgaların (P ve S)

yüzeye yakla tıkça birle meleriyle meydana gelen ve en yava  ilerleyen 
deprem dalgalarıdır. En çok bilinen yüzey dalgaları Love ve Rayleigh 
Dalgaları’dır. Love dalgaları; yüzey dalgalarının en hızlısı olup yeri sadece 
yatay düzlemde hareket ettirir. Rayleigh Dalgası; bir göl veya denizin 
üzerinde yayılan dalgalar gibi yerin yüzeyi boyunca yuvarlanarak ilerleyen 
dalgalardır. Rayleigh dalgaları yeryüzü boyunca yayılırken bir çe it yuvarlanma 
hareketi yaptıklarından, geçtikleri ortam içinde bulunan tanecikler, yayılma 
do rultusu boyunca ters bir elips hareketi çizerler. Bu hareket derinlere do ru 
küçülerek etkisini kaybeder. Deprem sırasında hissedilen sallantıların ço u, 
di er dalgalardan çok daha büyük genlikli olan bu dalgalardan 
kaynaklanmaktadır. Yüzey dalgalarının hızları 1,5 km/sn ilâ 2,4 km/sn 
arasında de i ir. Kayıt merkezlerine en son gelirler fakat sismogramlar 
üzerinde en iddetli hareketleri yansıtırlar. P ve S dalgalarına nazaran hızları 
daha az, *periyotları daha büyük ve genlikleri daha uzundur. Genlikleri 
derinlikle azalır. Bu nedenle derin odaklı depremlerde kaydedilmezler. Bu 
dalgalar, yeryüzünün hemen altında ilerledi inden dolayı etkileri yüzeyde 
fazladır ve yer içine do ru kısa bir mesafe ilerlendi inde, sudaki dalga hareketi 
benzeri, hemen zayıflayıp yok olurlar ( ekil 8.11). Yüzey dalgalarının yıkım 
etkisi yüksektir ve hasara neden olurlar; zira bu dalgaların di er dalgalara 
nazaran etki etme süresi daha fazla olması nedeniyle zemin yüzeyinde daha 
fazla yer hareketi olu maktadır. 

*[Periyot: bir tam dalganın üretilmesi için geçen süre].
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ekil 8.11. P, S ve Yüzey Dalgalarının yayılım ekilleri (Press vd., 2004). 

Her üç dalganın hareketlerini daha iyi anlayabilmek için depreme mâruz 
kalan bir bahçe çitini ele almak mümkündür ( ekil 8.12). Söz konusu çit, 
depremin ardından yayılan P dalgaları sırasındaki sıkı ma-germe i lemi 
nedeniyle gerildi i noktalarda kopar. Aynı çit, S dalgasının makaslama etkisi 
sonrasında yanal yönde ötelenece i için zikzak bir yapı kazanır. Yüzey 
dalgasının yayılımı sırasında ise çitteki dalgalanma hareketi yukarı-a a ı 
yönde olacaktır ( ekil 8.12). Bu etkilere mâruz kalan ve yeterli mühendislik 
önlemlerinin alınmadı ı yapılarda ise önemli düzeyde yıkımlar meydana gelir.  
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ekil 8.12. P, S ve Yüzey Dalgalarının bir bahçe çiti üzerindeki farklı etkileri (Hamblin ve 
Christiansen, 2004).  

Deprem dalgaları yayılırken kayalık alanlarda hareketleri 
büyütülmemekte, ancak depremden oldukça uzak bölgelerde yer alan gev ek 
tutturulmu  ya da tutturulmamı  zemin ortamlarında, zemin; deprem hareketini 
(ivmesini) büyütmektedir. Di er bir deyi le; kalın, yumu ak/gev ek zemin 
tabakaları içinde hareket eden deprem titre imlerinin genliklerinde ortaya çıkan 
artı zemin büyütmesi (soil amplification) olarak nitelendirilebilir. Zemin 
tabakalarının dü ük kayma dalgası hızına sahip olması, taban kayasından 
gelecek olan deprem dalga kuvvetinin zemin yüzeyinde büyümesine neden 
olacaktır. Bir ba ka deyi le; sert ana kayadan (bedrock)  yumu ak zemin 
tabakalarına geçen deprem dalgalarının genli i büyümektedir. Bu; tıpkı sahile 
yakla an deniz dalgalarının genliklerinin artması gibidir ve kıyıdan uzakta 
önemli bir dalga genli i görülmezken, aynı dalga sahile yakla tıkça hızı 
yava lar ve buna ba la olarak da genli i büyür. Bu yüzden, göl ve deniz kıyı 
düzlükleri, dere yatakları ile ovaları olu turan gev ek tutturulmu  ya da 
tutturulmamı  alüvyal sahalarda ve “zemin kaya dokanaklarında” küçük ve 
büyük depremlerde, depremin iddeti oldukça büyük de erlere ula aca ından, 
bu tür yerlerde artnamelere uygun yapılmayan binalarda çok a ır hasarlar 
meydana gelebilecektir. Ancak yüksek ivme de erlerine ula an çok büyük 
depremlerde, kaya üzerinde yer alan yumu ak ve gev ek zeminler depremin 
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ivmesini (hızlanma hızını) büyütmek yerine kısmen azaltaca ı da 
unutulmamalıdır ( ekil 8.13.A ve B). 

ekil 8.13.A) ABD’de meydana gelmi  önemli depremlerin yarattı ı hasarlar (McGeary vd., 
2004). A) 1906 San Fransisco Depremi sonrası; B) 1989 Loma Prieta Depremi sonrası 
Oakland’daki iki katlı yol; C) 1964 Alaska Depremi sonrası olu an tsunami ile karaya vuran 
gemiler; D) 1994 Güney Kaliforniya Depremi sonrası; E) 2001 Nisqualy Depremi sonrası 
Seettle.   
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ekil 8.13.B) Yerel zemin ko ullarının deprem ivmesine etkisi (Idriss, 1990). 

Kaya ortamında olu an deprem ivmesinin büyüklü üne ba lı olarak 
zemin yüzeyinde olu acak ivmenin de i imi ekil 8.13.B’de görülmektedir. 
Burada yatay eksen kayadaki ivme; dü ey eksen ise yumu ak zemindeki ivme 
de erlerini göstermektedir ve sa lam kaya ortamında ivme de i imi olmaz 
iken, zemin ortamında ise ivmeler büyütmeye u ramakta (=zemin büyütmesi)

veya küçülmektedir (Idriss, 1990). 

8.4.  YEREL ZEM N KO ULLARININ YAPI DAVRANI I ÜZER NDEK
ETK S   

Yerel zemin ko ullarının bina davranı ına ve deprem hasarına etkisinin 
de iyi belirlenmesi gerekmektedir. 

Depremlerin yapılarda yol açtı ı hasarların, arazi zemin profili, topo rafik 
özellikler ve yerel zemin ortamı ko ullarının de i ik etkileri altında kaldı ı 
bilinmektedir. Bu nedenle, yapıların in aasından önce yapılan, temel zemini 
etütlerinde; arazideki temel zeminini olu turan tabakaların muhtemel bir 
deprem sırasında gösterece i davranı ın da incelenmesi gerekli olmaktadır. 
Depremler sırasında gözlenen yapısal hasar, zemin yüzünde büyük 
deplâsmanlara yol açan toptan zemin göçmelerinin sonucu olu mu sa, 
meydana gelen yapısal hasar ile yerel zemin ko ulları arasındaki ili ki açık 
olarak görülebilir. Örnek olarak gev ek yerle imli taneli (=dâneli) zeminler, yer 
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sarsıntıları sonucu sıkı arak zemin yüzünde toplam ve farklı oturmalara ve 
böylece ta ıdıkları yapılarda büyük yapısal hasarlara yol açabilmektedirler. 
Gev ek yerle imli dâneli zemin tabakalarının suya doygun olması hâlinde ise 
titre imlerin yol açtı ı sıkı ma sonucu bo luk suyundaki (pore water)
hidrostatik basınç artı ı, zeminin sıvıla masına ve üzerindeki yapıların 
oturmasına, yatmasına veya zeminin içine batmasına neden olabilmektedir. 
Depremler sırasında olu an dinamik gerilmeler ve bo luk suyu basıncı 
artı larının, yumu ak kil ve kum tabakalarında büyük toprak kaymalarına ve 
ev göçmelerine de yol açtıkları gözlenmi tir.  

Depremlerde gözlenen yapısal hasara, zemin ko ullarının etkisi 
yönünden daha az açık olan bir etki de; zeminde hiçbir göçme olmadı ı hâlde, 
zemin ko ullarının yapılara etkiyen sarsıntı iddetine ve dolayısı ile üzerindeki 
yapıların görece i hasara yaptı ı etkidir. Yerel zemin ko ulları, deprem 
sırasında yapılara etkiyen yer ivmesinin genli ini, frekans özelliklerini ve buna 
ba lı olarak da atalet kuvvetlerini büyük ölçüde etkilemektedir.  

SONUÇ OLARAK: 

Zemin tabakaları, deprem hareketinin özelliklerini de i tirmeleri yanında, 
depremlerin yol açtı ı tekrarlı (çevrimli) gerilmelerden olumsuz etkilenebilirler: 

a) Titre imli yükler, zeminlerin gerilme- ekil de i tirme özelliklerinde 
yumu amaya (rijitlik azalmasına) yol açarlar, 

b) Titre imli yükler, zeminlerde bo luk suyu basıncı artı larına ve artık 
bo luk suyu basıncı birikimlerine neden olurlar, 

c) Yumu ama ve artık bo luk suyu basıncı birikimleri kayma 
mukavemeti azalmasına neden olabilir. Killi zeminlerde drenajsız kayma 
mukavemetinde (undrained shear strength) azalma; kumlu zeminlerde ise 
sıvıla ma durumu ortaya çıkabilir. Ve sıvıla ma sonucu temel zemininde yanal 
akmalar ve temel altının bo alması meydana gelebilir. Bu durum ise temelin 
ta ıma gücünü kaybetmesine ve göçmeye yol açabilir. 

Ayrıca depremler sırasında ve sonrasında bina temelleri altında ilâve 
oturmalar meydana gelebilir. Bunlar: 

a) Rijitlik azalması, anî oturmalara ve 
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b) Gev ek kumlarda titre imler, hacimsel ekil de i tirmelere yol 
açabilmekte, 

c) Titre imlerin etkisi ile meydana gelen bo luk suyu basınçları ilâve 
konsolidasyon (consolidation) oturmalarına da neden olabilmektedir. 

Depremde ayrıca yer yer ev kaymaları da görülmektedir. ev üzerinde 
yer alan binalarda, depremin tetikleyece i zemin hareketleri ve kaymalar, 
temel zemininde dü ey ve yanal yer de i tirmelere yol açabilmekte, bu tür yer 
de i tirmeler, üst yapıda a ırı zorlanmalara neden olmaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı yapıların yer seçiminde ve tasarımında, in aat 
alanının zemin ko ullarının göz önüne alınmasını gerektirmektedir. Güvenli ve 
ekonomik yapıla ma için: 

a) Yapılara etkiyecek deprem kuvvetlerinin daha az olaca ı, 
b) Muhtemel bir deprem sırasında yapı temelleri altında, ta ıma gücü 

kaybı ve a ırı yer de i tirmelerin ortaya çıkmayaca ı zemin ko ullarına sahip 
araziler tercih edilmelidir. 

8.5. ZEM NLERDE SIVILA MA 

Genellikle, suya doygun bir kum tabakası, deprem titre imlerine u radı ı 
zaman sıkı maya ve hacmini azaltmaya e ilim göstermekte, fakat e er drenaj 
mümkün de ilse, hacim azalması e ilimi bo luk suyu basıncının artması 
sonucunu do urmaktadır. Bo luk suyu basıncındaki bu artı  ortalama çevre 
basıncının da artmasına neden olmaktadır. Bo luk suyu basıncındaki bu artı
ortalama çevre basıncına e it olacak mertebeye ula tı ı zaman efektif (etkin)

gerilmeler sıfır olmakta, kohezyonsuz zemin (örn. kum) tabakası mukavemetini 
tamamen kaybetmekte ve sıvıla mı  bir duruma gelmektedir. 

Suya doygun kohezyonsuz (cohesionless, non-cohesive) zeminlerde, 
dinamik yüklerin etkisiyle kayma mukavemetinin kaybolması ve zeminin bir sıvı 
gibi davranması olayına Sıvıla ma (liquefaction) adı verilir. Zeminin 
mukavemetini kısmen veya tamamen kaybetme sebebi, derinlik boyunca 
bo luk suyu basıncındaki artı a ko ut olarak taneler (dâneler) arasındaki temas 
olarak tanımlanabilecek mevcut efektif gerilme de erinin azalmasıdır. 
Sıvıla ma, deprem sırasında ve/veya akabinde görülebilen ve sonuçları son 
derece hasar verici olabilen bir zemin problemidir. lk olarak 1906 yılında San 
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Fransisco depreminde dikkati çeken ve özellikle 1964 Niigata ve Alaska
depremlerinin ardından ara tırmacıların ilgi oda ı hâline gelen bu olay, daha 
sonraki yıllarda da 1971 San Fernando, 1989 Loma Prieta, 1994 Los Angeles 
Northridge, 1995 Kobe ve 1999 Gölcük (Marmara) depremi gibi birçok 
depremde gözlenmi tir. 

8.5.1. Sıvıla mayı etkileyen faktörler 

Bir zeminin sıvıla masına etki eden faktörleri zeminin yapısından ve dı
etkenlerden kaynaklanan faktörler olarak iki grupta toplayabiliriz.   

8.5.1.1. Zemin yapısı 

Yapılan gözlemler ve deneyler neticesinde kohezyonsuz zeminlerdeki 
sıvıla manın; zeminin sıkılık derecesi, tane özellikleri, kil zemin içeri i ve 
arazideki drenaj artları gibi faktörlerden etkilendi i tespit edilmi tir. 

Sıkılık derecesi: Kohezyonsuz zeminlerde sıkılık derecesinin yüksek 
olması sıvıla ma riskini azaltan bir etkendir. Sıkılık derecesi % 35’ten küçük 
olan taneli zeminler gev ek zeminler olarak kabul edilir ve suya doygun 
olmaları hâlinde, sıvıla maya kar ı son derece hassas bir yapıya sahiptirler.  

Tane özellikleri: Tane (=dâne) özellikleri olarak bilinen, tane boyu, tane 
ekli ve tane çapı da ılımı sıvıla ma açısından önemlidir. Tane boyutunun 

küçülmesi, kırıntılı zeminlerde sıvıla ma riskini arttırmaktadır. Tane ekli 
açısından bakıldı ında ise yuvarlak tanelere sahip zeminlerin kö eli tanelere 
sahip zeminlere göre daha fazla sıvıla ma tehlikesi ta ıdı ı dü ünülmektedir. 
Tane çapı da ılımının da sıvıla ma durumu üzerinde etkili oldu u 
bilinmektedir. Meselâ, hemen hemen her çap aralı ında belirli bir miktar tane 
bulunduran iyi derecelenmi  bir zeminde, deprem etkisiyle birlikte daha küçük 
çaplı taneler, büyük çaplı taneler arasındaki bo luklara girmeye çalı aca ı için 
bo luk suyu basıncı artı ları daha sınırlı kalacaktır. Buna göre, uniform kumlar 
sıvıla maya kar ı oldukça hassas bir yapıya sahiptir. Ancak kum taneleri 
içinde bol fosil kavkıları bulunması sıvıla mayı azaltıcı yönde etki yapmaktadır. 

Kil içeri i: Kil içeri inin artması, kohezyonsuz zeminde sıvıla ma 
tehlikesini azaltan bir etkendir (Tablo 8.1).  
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Tablo 8.1. Kil içeri i kriterleri (Andrew ve Martin, 2000). 

Likit Limit< % 32 Likit Limit≥ % 32 

Kil içeri i < % 10 Sıvıla ma olur 
Daha fazla ara tırma 

gerekli 

Kil içeri i ≥ % 10 
Daha fazla ara tırma 

gerekli 
Sıvıla ma olmaz 

Drenaj artları: Arazide sıvıla ma olu umu drenaj artlarıyla yakından 
ili kilidir. Sıvıla maya neden olan etken, suyun drene olamaması nedeniyle 
bo luk suyu basıncında olu an artı lardır.  

Sismik geçmi : Geçmi te sıvıla maya mâruz kalmı  zeminlerin, yeni 
depremler ile birlikte tekrar sıvıla ma gösterme ihtimalînin büyük oldu u, hem 
laboratuar çalı malarından hem de arazi gözlemlerinden bilinmektedir (Ansal 
ve Ö ünç, 1981). Bu nedenle, herhangi bir mühendislik yapısının in aasından 
evvel, arazinin sismik geçmi ine bakarak sıvıla ma tehlikesi açısından bir ön 
bilgi elde edilmelidir. Mikro-bölgeleme yöntemi ile üretilen haritalar bu konuda 
oldukça yol gösterici bir rehberdir.  

8.5.1.2. Sıvıla maya neden olan dı  etkenler 

Arazide sıvıla maya neden olan etken ço unlukla deprem hareketidir. 
Bu nedenle, sıvıla ma potansiyeli incelenirken, olası depremler ile ilgili 
özellikler mutlaka göz önünde tutulmalıdır.  

Sıvıla maya sebep olacak yüklemenin iddeti: Sıvıla ma, statik veya 
dinamik yüklerin (deprem, trafik, patlatma vb.) etkisi altında meydana gelebilir. 
Arazide kar ıla ılan durum, sıvıla manın genellikle deprem etkisiyle olu tu u 
eklindedir. Bu nedenle, sıvıla manın meydana gelmesinde depremin 
iddetinin önemli bir rol oynadı ı açıktır. Depremin iddetinin yüksek olması, 

bir ba ka deyi le maksimum ivmesinin büyük olması, sıvıla ma tehlikesini 
arttıran bir etkendir. Bununla birlikte magnitüdü (deprem sırasında açı a çıkan 

enerjinin büyüklü ü) büyük olmayan bir deprem hareketinin yüzeye do ru 
ilerlerken, zemin tarafından büyütülebildi i bilinmektedir. Bu nedenle, bu 
durumun sıvıla maya yol açabilece i de ihtimal dâhilindedir.  
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Yükleme süresi: Depremin süresinin uzaması tekrarlı gerilmelerin 
zemine uygulanma süresini uzataca ından, sıvıla ma tehlikesini önemli ölçüde 
arttıran bir etkendir.  

8.5.2. Sıvıla manın yol açtı ı zemin problemleri 

Sıvıla ma nedeniyle arazide kar ıla ılan ba lıca zemin problemleri 
arasında, yanal akma (lateral spreading), akma göçmesi (flow failure), zemin 
yüzeyinde çökme-ayrılma, istinat yapılarında stabilite sorunları, ev kaymaları, 
ta ıma gücü kaybı, kum kaynaması (sand boils) sayılabilir.  

Yanal akma: Yanal akma olayı genellikle bir su kütlesi yakınında 
bulunan dü ük e imli arazilerde, yüzeye yakın bulunan bir zemin tabakasının, 
altında yer alan tabakanın sıvıla ması sonucunda, sıvıla an zemin üzerinde 
yapaca ı hareket olarak tanımlanabilir. Bu hareket birkaç metre ile sınırlı 
kalabilece i gibi onlarca metre de olabilir ( ekil 8.14).  

ekil 8.14. Bir yanal akma örne i (http://earthquake.usgs.gov/). 

Akma göçmesi: Akma göçmesi daha çok bir su kütlesi yakınında 
bulunan e ik yüzeyli zeminlerdeki sıvıla mı  zemin kütlesinin, daha çok kendi 
a ırlı ının etkisiyle a a ı do ru âdeta bir sıvı gibi hareket etmesi olayıdır.  
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Zemin yüzünde çökme-ayrılma: Özellikle düz yüzeyli arazilerde, altta 
yer alan bir tabakanın sıvıla maya mâruz kalmasıyla yüzeyde gözlenen 
çatlaklar, yarıklar, blok eklinde çökmeler bu kapsamda de erlendirilir ( ekil 
8.15). 

ekil 8.15. Sıvıla ma etkisiyle zemin yüzünde meydana gelen bir çökme örne i 
(www.earthscape.org/r1/uac01/uac01.html). 

Ta ıma gücü kaybı: Zemin tabakası sıvıla tı ı zaman ta ıma gücünü 
tamamen kaybeder ve üzerindeki yapılar zemin içerisine do ru, oldu u gibi 
batabilir, yan yatabilir veya devrilebilir ( ekil 8.16, 8.17). 

ekil 8.16. Sıvıla ma nedeniyle olu an ta ıma gücü kaybının sonuçlarına bir örnek (Niigata-
1964, USGS). 
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ekil 8.17. 1999 Marmara (Gölcük) Depremi nedeniyle olu an sıvıla manın yol açtı ı ta ıma 
gücü kaybının Adapazarı’nda bir binaya etkisi (Selçuk, 1999). 

stinat yapılarında stabilite bozuklukları: stinat duvarı arka dolgusu 
olarak kullanılan malzemenin sıvıla ması nedeniyle projelendirmede dikkate 
alınmayan ilâve yanal yükler, istinat duvarlarına (retaining wall) etkiyerek 
yıkılmasına sebep olabilir ( ekil 8.18). 

ekil 8.18. stanbul, Harami Dere yoku u E-5 Karayolu yakınında yıkılmı  bir istinat duvarı 
(03.09.2006). 
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Kum kaynaması ve yüzeyde kum öbekleri olu umu: Sıvıla ma 
sırasında çok sık rastlanılan di er bir olay, yüzeyde su ve kum birikintisinin 
olu masıdır. Deprem sırasında ve/veya sonrasında olu an yüksek artık bo luk 
suyu basınçları, zemin içerisinde hidrolik e ime neden olur ve su enerjisi 
yüksek olan noktadan dü ük olan noktaya do ru hareket eder. Su, bu hareketi 
sırasında, sıvıla mı  bölgeden ta ıdı ı malzemeyle birlikte olu an çatlaklar 
arasından yüzeye çıkar. Yüzeyde görülen “çamurlu sular” bu mekanizmanın 
sonucunda olu makta ve yüzeyde kum öbekleri gözlemlenmektedir ( ekil 
8.19). 

ekil 8.19. Sıvıla ma nedeniyle olu an kum öbe ine (konisine) bir örnek (www.tfhrc.gov). 

8.6. Liman Dalgaları (Tsunamiler) 

Denizlerde olu an rüzgâr kökenli dalga hareketleri, denizin sadece üst 
tabakasında ve kısa mesafelerde bir etki yaratır. Ancak deniz tabanındaki aktif 
tektonik olaylar sonucu bir yer de i tirme, sadece deniz yüzeyini de il, tüm su 
kolonunu etkileyece inden, bu tür bir hareket sonucu suda olu an dinamik 
güç, çok daha büyük bir hareketi do uracaktır. Buna ba lı olarak kıyılara 
do ru da deniz tabanının sı la ması ile olu acak ve giderek yükselecek olan 
dalgaların etkisi de, çok daha büyük ve yıkıcı olacaktır. Japonca’da “Liman 
Dalgası” anlamına gelen tsunami (tsunami) sahil kıyılarında çok büyük 
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hasarlara neden olan uzun periyotlu dev yıkıcı deniz dalgalarıdır. Tsunami’ler, 
denizlerin ya da daha çok yakla ık % 90 oranında okyanusların tabanında, 
levhaların (plâkaların) bir araya geldi i dalma-batma zonlarında, anî kırılmalar 
(ters faylar) nedeniyle olu urlar. Magnitüdü 7’den büyük depremler ile volkan 
patlaması/çökmesi veya deniz içinde ya da yüksek e imli sahil eritlerinde 
olu an heyelân ve di er tür kütle hareketleri de tsunamileri olu turmaktadır. 

Okyanus veya denizlerde olu an bir depremin tsunami olu turabilmesi 
için; a) Magnitüdü 7’den büyük, b) Hiposantr’ı yani, ters fayın kırılmanın 
ba ladı ı odak noktası, deniz dibinde kara tarafına dalan batma zonunda 
olması, c) büyük bir su sütununun harekete geçebilmesi için de deniz 
tabanında, dü ey atımın (göçme) olması gerekmektedir. Bu göçme ve fayın ters 
atımı ile birlikte, büyük su kütlesi önce insanların kaçabilece i bir zaman süreci 
içinde sahillerden çekilmekte ve çekilen su daha sonra jet uça ı süratine yakın 
bir hızla önce kıyıya ula ıp sonra sahil eridini de a arak kara tarafı iç 
kısımlarını olu turan yerle im alanlarına do ru ilerleyerek tsunamiyi 
olu turmaktadır. 

Tsunami’ler, uzun periyotlu olduklarından kıyı yerle imleri üzerinde yıkıcı 
etkisi çok büyük olan âfetlerin ba ında gelir. Dalma-batma kökenli bir 
tsunaminin olu abilmesi için deniz tabanında bir yer de i tirme yaratabilecek 
en önemli kaynak, ters fay hareketleridir. Deniz tabanında plâkaların sınırını 
olu turan dalma-batma zonunda yüzlerce km uzunlu unda olu an bir kırılma 
ile harekete geçen ters bir fayın anî gerilme bo alması nedeniyle olu an 
deprem sonucu, çok büyük bir su kolonu da etkilenerek deniz tabanında göçen 
kesime hareket ederek yer de i tirir. ( ekil 8.20). Ortaya çıkan deprem 
enerjisi, tüm su kolonu boyunca çepeçevre iletilir. Tsunaminin yarattı ı 
dalgalar, rüzgârlarla olu an yüzeysel deniz dalgalarından farklı olarak sadece 
deniz yüzeyi ile kalmayıp, tüm su sütunu (derinli i) boyunca olu makta ve bu 
enerji iletilmektedir. Tsunamide, deprem hareketinin olu turdu u dalga oku, 
5.000 m gibi bir derinli e sahip denizin yüzeyinde dalga yüksekli i birkaç 
desimetreyi geçmeksizin kendini hissettirmeden, saatte 800 km süratle su 
sütunu boyunca yan sütunlara enerjiyi aktarır. Bu, tıpkı kalın bir halının 
silkelenmesi esnasında, halı üzerinde olu up ilerleyen kıvrımlara benzetilebilir. 
Dalga oku büyük mesafeler (20.000 km)  katederek yol alır ( ekil 8.21).  
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ekil 8.20. Deniz tabanında meydana gelen bir depremi olu turan fayın, deniz tabanında 
yarattı ı yükselim/alçalımın denizde olu turaca ı tsunami (McGeary vd., 2004).    

ekil 8.21. Tsunami geli imi. 1960 yılında Pasifik Okyanusu’ndaki bir deprem sonrası 
meydana gelen tsunami ve okyanus boyunca zaman içerisindeki geli imi (Hamblin ve 

Cristiansen, 2004). 

Tsunami, 7.000 m derinli inde olan bir okyanusta olu mu  ise sürati 
saatte 943 km, dalga boyu 282 km’dir. Okyanus veya deniz sı la arak 200 m 
derinli e ula tı ında sürati saatte 159 km, dalga boyu 49 km’ye; 50 m 
derinlikte 79 km/saat, dalga boyu 23 km; kıyıda, sahilde 10 m gibi sı lıklara 
ula tı ında sürat 36 km/saat, dalga boyu ise 10,6 km’ye dü mektedir. Di er bir 
ifâde ile deniz derinli i kıyılara do ru azaldıkça dalga boyu da azalır, dalga 
yüksekli i (=amplitüd=genlik) ise hızla artar. Dalga sı  bir ortama ula tı ında tüm 
dalgalar gibi denizin sı la ması nedeniyle hızı yava lar, ancak arkasında uçak 
süratine yakın hızdaki su kütlesi, sahilde yava layan su kesimini arkadan hızla 
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itmesi sonucu, önünde biriken deniz dalgalarının daha da a ırı büyümesine yol 
açar ve dalgalar, normal rüzgâr kökenli kıyıda yüzeyde olu an dalgalar ile 
kıyaslanamayacak miktarda yükselerek kıyıya art arda çarparlar. Dalgalar, 
arkalarındaki hızı yüksek itici gücün devam etmesi nedeniyle sel baskını 
benzeri ekilde karaya do ru, özellikle vâdiler ve alçak düzlük alanlar boyunca 
kilometrelerce ilerler ve büyük bir yıkıma neden olurlar. Tsunami nedeniyle 
sahillerde olu an ortalama dalga yükseklikleri genellikle 10 m civarındadır. 
Ancak depremin büyüklü üne yani kırılan levha parçasının uzunlu una, 
geometrisine, yönüne ve olu  süresine ba lı olarak dalga yüksekli i birkaç 
metre olabilece i gibi 24 Nisan 1971’de Japonya’da Ishigaki adasında 
görüldü ü üzere deprem sonucu meydana gelen tsunamide dalga yüksekli i 
85 m yüksekli e ula abilmi tir. Deprem olmadan ya da depremin tetikledi i 
heyelânlar nedeniyle de büyük Tsunamiler (Megatsunami) olabilmektedir. Örnek 
olarak Alaska’da bir fiyord olan “T” biçimli ve 3 km geni li inde 10 km 
uzunlu unda, 220 m derinli indeki Lituya Körfezi’nde, 9 Temmuz 1958 
tarihinde olu an magnitüdü Mw= 8,3 büyüklü ündeki deprem sonrası olu an 
heyelân sonucu körfeze dü en kaya ve buzullar nedeniyle deniz suyu anîden 
ta mı  ve bölgenin dar ve dik morfolojik yapısı nedeniyle de maksimum 530 m 
dalga yüksekli ine ula an ve modern zamanın en büyük megatsunamisini 
olu turmu tur.  

Genellikle kuzey Amerika ve skandinavya kıyılarında görülen ve jeolojik 
bir olu um olan Fiyord; nehir vâdilerinde yataklarında buzul a ındırması 
sonucunda olu mu , iki tarafı dik sarp kayalıklarla çevrili uzun “U” veya “T” 
biçimli ve denizlere ula arak deniz suyu ile dolmu  dar, derin, dik kenarlı 
koylar ya da eski buzul vâdileridir. Karalar üzerindeki dünyanın en kalın buzul 
tabakaları Antarktika karası üzerinde  4.776 m ile birinci sırada, % 81’i buzlarla 
kaplı Grönland Adası’nda ise 3.400 m ile ikinci sırada yer almaktadır. Örnek 
olarak Grönland Adası’nın do u kıyısında bulunan “Scoresby sund” Fiyordu; 
büyük buzul a ındırmalarıyla 1.000 m – 2.000 m arası yüksekliklere ula an 
çok dik bazalt kayaları yamaçları koridorlarını olu turmu tur. Scoresby sund
fiyordu, batıdan do uya do ru alçalarak uzanıp Grönland Denizine birle en, 
tıpkı bir çınar a acının gövdesi ve dalları benzeri yapıda geli mi , toplam 350 
km uzunlu unda ve denize birle ti i ana gövde kesiminde su derinli inin  400 
m ilâ 600 m arasında oldu u, dünyanın en büyük fiyordudur. Bu gibi 
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bölgelerde deprem sonrası dik vâdi yamaçlarında olu abilecek büyük 
heyelânlar, dar vâdilerde su seviyesinin anîden yüzlerce metre yükselmesi ile 
çok büyük tsunamilere neden olacaktır. 

Tsunami’ye di er bir örnek olarak Aralık 2004’de Endonezya’ya ait 
Sumatra Adaları batısında, Hint Okyanusu’nda dalma-batma zonunda artan 
gerilme sonucu bu zonun 1.200 km’yi a kın uzunlukta bir kesiminin kırılarak 
saniyeler içinde ve anîden 15 m’lik dü ey bir atımla meydana getirdi i ters 
fayın olu turdu u Mw= 9,1-9,3 büyüklü ündeki deprem gösterilebilir. Depremin 
ardından olu an tsunami; Sumatra (Banda-Aceh) kıyılarından Hindistan’a kadar 
uzanan çok geni  bir bölgede sadece kıyı eridi boyunca de il, kilometreler 
mertebesinde bir mesafe katederek, karaların iç kısımlarına do ru ilerlemi  ve 
bu bölgelerde çok büyük boyutlu yıkımlar yanında, yakla ık 231.000 insanın 
ölmesine neden olmu tur ( ekil 8.22). Fayların olu turdukları depremler 
yanında, deniz veya okyanus kıyılarında, aktif volkanlar ya da olu abilecek 
büyük kütle hareketleri de zaman zaman büyük tsunamilerin olu masına 
neden olmaktadır.  

ekil 8.22. Tsunaminin olu turdu u yıkımlar. Aralık 2004’de meydana gelen deprem sonrası 
olu an tsunaminin Banda-Aceh (Sumatra) kıyılarında meydana getirdi i yıkıma ait uydu 
görüntüleri. 



319

Deniz tabanında tsunami olu turacak denizaltı kütle hareketlerine di er 
bir örnek ise yine 1964 yılında Alaska’da olu mu  olan M=9,2 büyüklü ündeki 
depremdir. Bu depremin kıyıda olu turdu u heyelân sonucu, bölgede büyük 
yıkıma neden olan bir tsunami meydana gelmi tir ( ekil 8.23).  

ekil 8.23. Tsunamiden etkilenen tesisler. Alaska’da 1964 yılında meydana gelen 9,2 
büyüklü ündeki (Mw=9,2) deprem sonrası kıyıda meydana gelen denizaltı heyelânı 
tarafından olu turulan tsunamiden etkilenen petrol dolum tesislerinin (a) tsunami öncesi 
ematik kesiti ve (b) hava foto rafı ile (c) tsunami sonrası yıkılan tesislerin hava foto rafı 

(Hampton vd., 2002).   

8.7. Kuzey Anadolu Fayı, 17 A ustos 1999 Marmara Depremi ve 
Marmara Fayları 

Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), Anadolu’nun do usunda Arap-Afrika 
ve Avrasya Levhaları arasındaki çarpı ma sonucu sıkı arak yılda yakla ık 20 
mm batıya kaçan Anadolu Blo u’nun, bu hareketi sırasında geli mi  olan iki 
önemli faydan biridir. Anadolu’yu, yakla ık olarak Karadeniz kıyılarına paralel 
olarak kateden, sa  yanal do rultu atımlı bu fay (Ketin, 1948; Barka ve 
Kadinsky-Cade, 1988; ekil 8.24), dünyadaki en aktif faylardan biri olarak 
bilinir ve büyük depremler üretir. Barka (1996) ve bazı di er ara tırmacılar, 
1939 yılında Erzincan depremi ile ba layan ve 1967 yılına kadar devam eden 
büyük depremleri dikkate alarak KAFZ üzerindeki depremlerin fay boyunca 
sistematik olarak do udan batıya do ru göç etmekte oldu u sonucuna 
vardıklarını belirtmi lerdir ( ekil 8.25). Bilindi i gibi Marmara Bölgesi’nin do u 
bölümünde 17 A ustos 1999 tarihinde zmit Körfezi’nde (Gölcük); 12 Kasım 
1999 tarihinde Düzce’de önemli hasarlara neden olan iki büyük deprem 



320

meydana gelmi tir. 17 A ustos 1999 tarihinde zmit Körfezi’nde olu an deprem 
20.000’e yakın can kaybına neden olmu tur. Büyüklükleri Mw=7,4-7,5 ( zmit, 

Gölcük ya da Marmara Depremi) ve Mw=7,1 (Düzce Depremi) olarak belirlenen bu 
depremler sırasında KAFZ’nda Düzce- zmit arasında toplam 193 km yüzey 
kırılması gerçekle mi tir (Emre ve Awata, 2003; ekil 8.26). Fayın yüzey kırı ı 
ve yapılar üzerinde olu turdu u hasar, deprem sonrası Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlü ü (MTA) tarafından yapılan çalı malarda belirlenmi tir 
( ekil 8.27, 8.28, Barka vd., 2002; Awata vd., 2003).  

ekil 8.24. Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü ünün (MTA) Aktif fay haritası. 
Kırmızı çizgiler diri (aktif) fay yerlerini göstermektedir ( aro lu vd., 1992).  

ekil 8.25. Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde son 100 yılda meydana gelmi  olan önemli 
depremlerin olu umu sırasında kırılan fay bölümleri (Barka, 1996; Barka vd., 2002).  
(Birinci yazarın notu: Kuzey Anadolu Fayı üzerinde olu an tüm deprem tarihleri ve yerleri dikkate 
alındı ında önemli depremler, do udan-batıya do ru sistematik bir ekilde kesiksiz ve düzenli olarak 
devam eder  kuralına her zaman uymamaktadır). 
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ekil 8.26. 17 A ustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremleri sırasında kırılan faylar (Emre ve 
Awata, 2003).  

ekil 8.27. Yanal atım. 17 A ustos 1999 zmit Depremi sırasında olu an yüzey kırıkları (a ve 
b); bu kırık tarafından yanal yönde 2,8 m ötelenmi  (c) a açlar (Awata vd., 2003). Yer mevkiî 
(=bulduru) haritasında yer alan oklar, bakı  yönünü yakla ık olarak göstermektedir.  
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ekil 8.28. Depremin neden oldu u hasarlar. 17 A ustos 1999 Marmara (=Gölcük veya zmit 
Depremi) Depremi sırasında yıkılan binalar (Awata vd., 2003).  

Fayın, körfezin içerisinde yaratmı  oldu u kırık, Dz.K.K. Seyir, Hidrografi 
ve O inografi Dairesi Ba kanlı ı’na (Dz.K.K., SHODB) ba lı TCG Çubuklu, 
MTA’ya ba lı Sismik-1 ve stanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve letmecili i 
Enstitüsü’ne ( .Ü., DEB EN) R/V Arar ara tırma gemilerince deprem sonrası 
toplanmı  olan sismik ve çok ı ınlı batimetrik veriler yardımıyla belirlenmi tir 
( ekil 8.29). 17 A ustos 1999 zmit depremi ardından, depremlerin KAFZ 
boyunca batıya do ru göç ediyor oldu u fikri daha da a ırlık kazanmı  ve bu 
nedenle, gelecekte KAFZ üzerinde gerçekle ecek olan büyük depremin 
Marmara Denizi içerisinde olaca ı ve özellikle stanbul ehri’nin bundan 
önemli düzeyde etkilenebilece i sonucuna varılmı tır (Barka, 1999). Bunun 
ardından MTA, Dz. K.K. SHODB ve Üniversiteler, Marmara Denizi tabanını 
incelemeye ba lamı tır. Bu incelemelerde, MTA’ya ba lı Sismik-1, SHODB’na 
ba lı TCG Çubuklu ve TCG Çe me ve stanbul Üniversitesi DEB EN’e ba lı 
R/V Arar ara tırma gemileri tarafından toplanan sismik ve çok ı ınlı batimetrik 
verilerin de erlendirilmesi sonucunda, Marmara Denizi’nde öngörülenden 
daha uzun ve genç bir fayın varlı ı, 1942 yılında yapılmı  fay haritasına (Pınar, 
1942) oldukça yakın bir geometri ile belirlenmi tir ( mren vd., 2001; Gazio lu 
vd., 2002; Göka an vd., 2003). Daha sonra aynı bölgelerde çalı ma yapan 
Türk-Fransız- talyan ara tırma grubu da benzer sonuçlara ula mı lardır (Le 
Pichon vd., 2001; Armijo vd., 2002).  
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ekil 8.29. KAF Zonunun zmit Körfezi içerisinde olu turdu u kırık zonun sismik ve batimetrik 
veriler üzerindeki görünümü (Göka an vd., 2001; Dolu vd., 2007).  

Günümüz itibarıyla Saros Körfezi içerisinden geçen ve Kuzey Anadolu 
Fay Zonunun (KAFZ) batı parçasını olu turan Ganos Fayı’nın Gaziköy ile 
Küçükçekmece Gölü açıkları arasında Marmara Denizi’ni katediyor oldu u, 
bilim adamları arasında genel hatlarıyla önemli sayılabilecek bir ittifakla kabul 
edilmektedir ( ekil 8.30.A, 8.31). KAFZ’nin zmit Körfezi’ne kadar olan 
bölümünde de yapılan çalı malar benzer karakterde bir fayın varlı ını ( zmit 

Fayı) i aret etmektedir ( ekil 8.30.B, 8.31). Günümüzde yapılan ara tırmalar 
a ırlıklı olarak zmit ve Ganos faylarının arsındaki ili kinin belirlenmesi 
üzerinde yo unla maktadır.  

Bu bölümün, “Örnek, Uygulama ve Yorumlar” kısmında, kitabın birinci 
yazarı tarafından Mart 2011 tarihinde örnek te kil etmesi açısından çizilmi  bir 
“Türkiye yeni Aktif (Diri) Fay Haritası” ekil 8.33’de; T.C. Bayındırlık ve skân 
Bakanlı ı tarafından 1996 yılında hazırlanmı  ve günümüzde geçerli “Türkiye 
Deprem Bölgeleri Haritası”, ekil 8.34’de verilmektedir. ekil 34’ yer alan 
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası üzerine ise tavsiye edilen “1. Derece 
Deprem Bölgeleri” olması gereken muhtemel ilâve alanlar, ekil 8.35’de 
kırmızı çizgilerle taranarak taslak olarak gösterilmi tir (Yıldırım, 2011, YTÜ-yarbis). 
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ekil 8.30.A) Marmara Denizi batısı, Tekirda  Havzası içerisinde KAF Zonunun kuzey 
kolunun (Ganos Fayı) sismik ve batimetrik veriler üzerindeki görüntüsü (Göka an vd., 2003). 
GD=Ganos Da ı, TH=Tekirda  Havzası.

ekil 8.30.B) Marmara Denizi do usu, Çınarcık Havzası içerisinde KAF Zonunun kuzey 
kolunun ( zmit Fayı) sismik ve batimetrik veriler üzerindeki görüntüsü (Göka an vd., 2003). 
B= stanbul Bo azı, PA=Prens Adaları, ÇH=Çınarcık Havzası, K =Kuzey elfi, K= zmit 

Körfezi, AY=Armutlu Yarımadası. 
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ekil 8.31. Kuzey Anadolu Fay Zonunun Marmara ve Ege Denizleri içerisinde kalan deniz altı 
bölümündeki aktif faylar. 

8.8. ÖRNEK, UYGULAMA ve YORUMLAR:  

8.8.1) YORUM: Türkiye Yeni Aktif (Diri) Fay Haritası, Deprem Bölgeleri ve Aktif 
Fay - Dalma/Batma Zonu li kisi  

1992 yılından beri günümüzde de geçerli ve kabul gören ve en son 2012 yılında 
yenilenerek geli tirilmi  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü ü’ne ait  (MTA) Türkiye Aktif 
(diri) Fay Haritasının daha da revize edilmesi gerekti i dü ünülmektedir. ekil 8.32 A’da 1992 
yılında, B’de ise 2012 yılında MTA tarafından hazırlanmı , ilâve fayların da yer aldı ı yeni 
geli tirilmi  daha do ru Türkiye Aktif (diri) Fay Haritası görülmektedir. Kitabın birinci yazarı 
tarafından Mart 2011 tarihinde revize edilmi , aktif fay uzantı ve eksikliklerin muhtemelen 
büyük bir bölümünün giderilerek çizildi ine ve gelecekte örnek te kil edece ine inandı ı, 
tavsiye edilen yeni bir aktif fay haritası ile muhtemel ilâve 1. Derece Deprem Bölgeleri 
Haritası hazırlanmı , ekil 8.33 ve ekil 8.35’de sunulmu tur (Yıldırım, 2011, YTÜ yarbis).  

Fayların aktifli in belirlenmesinde, en önemli unsurların ba ında, yersel ve bölgesel 
arazi çalı maları yanında, hava foto rafları (ortofoto) incelemeleri, zamana ba lı a ınmaya 
fırsat bulamamı  ve çizgisellikleri kaybolmamı  güncel morfolojik yapılar, tabiî akarsu a ı ve 
drenajının anî kesikliklere u ramaları, ana vâdilere birle en olgun evreye ula mamı  çengel 
biçimli dere yatakları, ahit tepeler ve di er aktif tektonizma ürünü veriler, aktif fayların 
varlı ının tespitinde dikkat edilecek hususların ba lıcalarıdır. Aktif fayların varlı ı, arazi 
çalı maları ile di er jeolojik, yapısal verilerle de denetlendi inde ve dikkate alındı ında ekil 
8.33’deki gibi ortaya yeni bir aktif fay haritası çıkaca ı dü ünülmektedir. Ayrıca mevcut en 
son 1996 yılında yapılmı  “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası”nda, Deprem Bölgeleri 
sınırlarının da yeni aktif fay ve uzantılarının dikkate alınarak revize edilmesi gerekti i, büyük 
önem ta ıyan 1. derece deprem bölgelerinin yeniden belirlenerek daha  geni  alanları 
kaplaması gerekti ine inanılmaktadır. Zira in aat mühendisli i açısından  can ve mal 
emniyetinin sa lanması, deprem bölgeleri esas alınarak yapılan in aatlarda yapılan 
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hesapların do rulu u, büyük ölçüde do ru derecelendirilmi  deprem bölgeleri haritalarına 
ba lı olmaktadır. ekil 8.33’de verilen 1. derece deprem bölgelerinin, yeni aktif fay haritası 
üzerinde gösterilen aktif faylara yakınlıkları da göz önüne alınıp yeniden hazırlanması 
durumunda; ekil 8.34’de yer alan ve günümüzde kabul gören Türkiye Deprem Bölgeleri 
Haritasının de i ebilece i, ekil 35’de yer alan haritada birinci derece deprem bölgelerinin 
muhtemelen daha geni  alanları kaplayabilece i görülecektir. Kitabın birinci yazarı tarafından 
1. derece deprem bölgelerinin daha geni  yer kaplayaca ı ilâve alanlar (yerle im alanları ve 
ehirler ile birlikte) ve Akdeniz sahil eridinin tümünü de kapsayacak ekilde, taramalarla 

yakla ık olarak ekil 35’de gösterilmi tir. Aktif fay haritası ve deprem bölgeleri haritası üst 
üste çakı tırılıp her iki harita birlikte de erlendirildi inde ise ortaya Türkiye’nin yeni 
“sismotektonik haritası” çıkaca ı  görülecektir. Bu nedenle, detaylı sonuçların elde 
edilebilmesi için yapılması gerekli detaylı arazi çalı maları yanında sismik veriler, sismometre 
a ının ve erken uyarı sistemlerinin yaygınla tırılması gerekti i açıktır. MTA’nın günümüzde 
aktif fay haritalarına yönelik yeni ilâve yapaca ı çalı malarda, ekil 8.33’de yer alan yeni aktif 
fay haritasının yardımcı kaynak olabilece i dü ünülmektedir. 

 Günümüzde resmî kabul gören ekil 8.34’deki Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 
incelendi inde, Türkiye'nin güney Akdeniz yakın sahil eridi boyunca 1. deprem bölgesi 
haricinde 2, 3, 4 hattâ 5. Derece Deprem Bölgeleri’nin yer aldı ı görülmektedir. 1. Derece 
Deprem Bölgesi içinde yer alması gerekli, ancak 4. veya 5. Derece Deprem Bölgesi içinde 
gösterilen alanlarda mevcut kabul edilen deprem bölgeleri ve bu bölgelere uygun 
artnameler esas alınarak in a edilmi , mevcut yapıların, deprem artnamelerine uygun 

yapılmı  olsalar dahi, deprem bölgesi derecesinin farklılık göstermesi durumunda, 
mühendislik hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılacaktır. Di er bir ifâde ile 
Türkiye’nin güney Akdeniz yakın sahil eridi boyunca 1. Derece Deprem Bölgesi haricinde 2, 
3, 4 hattâ 5. Derece Deprem Bölgeleri olarak belirtilen alanların, hesaplamalarda do ru 
olarak kabul edilmesi, muhtemelen çizilmemi  veya farkına varılmamı , ancak var oldu u 
dü ünülen aktif fayların eksikli i (Beurlen, 1975) veya yerle im yerlerinin aktif faylara olan 
uzaklıklarının henüz belirlenmemi  olması durumunda, mühendislik hesaplarında da do ru 
de erlendirmelerin yapılabilmesi mümkün olamayacaktır. Ayrıca Türkiye’nin Akdeniz güney 
yakın sahil eridi 1. Derece Deprem Bölgesi içinde yer almak zorunda oldu u ve yapıların 
tasarımında da 1. derece deprem bölgesi olarak kabul edilmesi gerekti i dü ünülmektedir. 
Türkiye güneyi Akdeniz sahil eridinde de tek bir aktif fay olmadı ı varsayılsa bile bu sahil 
eridinin tamamı, dalma-batma zonuna bakan aktif kıta kenarında (çarpı an kıta) yer alması 

nedeniyle yine 1. Derece Deprem Bölgesi içinde yer alma ihtimalî çok yüksek olmalıdır ( ekil 
35, Yıldırım, 2011). Zira buna neden olan mekanizmanın, faylardan daha etkili olan ve yılda 
yakla ık 4 santim kuzeye do ru ilerleyen Afrika Kıtası Levha’sının Akdeniz’in derin deniz 
tabanını olu turan dalma batma zonunun, Akdeniz sahil eridine yakın ve deniz dibinde bu 
sahil eridine paralel olarak uzanmasından kaynaklanaca ı dü ünülmektedir ( ekil 36). 
Dalma batma zonu aynı zamanda, Türkiye güney sahil kıyı eridinden itibaren güneye 
Akdeniz’e do ru, deniz dibi topo rafyasının ço u yerde sahilden birkaç km ilâ birkaç on 
kilometre arası gibi açıkta anîden derinle erek, deniz dibi dik yamaçlarının olu malarına 
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neden olmu tur ve olmaktadır. Dalma batma zonunun olu turdu u deniz dibi 
çukurluklarından en derini ise Akdeniz’de Rodos Adası güneyinde 4.900 metreye kadar 
ula abilmektedir. Akdeniz sahil eridi güney yakınında ve sahil eridine yakla ık paralel 
uzanan yüzlerce km uzunlu unda yer alan mevcut aktif dalma batma zonu, dünyada di er 
örneklerinde de görüldü ü gibi yanal atımlı faylardan çok daha yüksek  büyüklükte  deprem 
üreten aktif büyük kırık zonları olup ekil 8.36’da bu aktifli i olu turan sınırlar görülmektedir 
ve seyrek de olsa, 500 yıl gibi bir sürede dalma batma zonunun 450 km’yi a an bir kesimi 
kırıldı ında, olu acak büyük depremler, tsunami olu turaca ından, büyük hasarlara neden 
olacaklardır (Yıldırım, 2011). Türkiye Akdeniz sahil eridine çok yakın yer alan bu dalma 
batma zonu, deprem bölgeleri haritalarında, depremleri derecelendirmede öncelikle dikkate 
alınması ve göz ardı edilmemesi gerekti i dü ünülmektedir.  

Dünyada di er dalma batma zonlarına bakan sahil eritlerine örnek olarak 
Endonezya’nın Sumatra Adaları güneybatısı ( ekil 8.37),  Japonya do usu ( ekil 8.38) ve 
Güney Amerika batı sahil eritleri gösterilebilir ( ekil 8.39). Tıpkı tüm Akdeniz kuzey 
sahillerinde (Türkiye güney sahilleri) görüldü ü gibi dalma batma zonu tarafında yer alan bu 
sahil eritlerinin yerle im alanlarının tamamında, deprem artnamelerine uygun yapılmamı
yapılarda, dalma batma zonunun kırılma uzunlu una ba lı olarak büyük hasarlar meydana 
gelebildi i görülmektedir. Örnek olarak tüm zamanların Richter Skalası’yla ölçülmü  en 
büyük depremi 22 Mayıs 1960 tarihinde MW= 9,5 büyüklü ünde meydana gelen Büyük ili 
Depremi’dir ( ekil 8.39). Yakın tarihte olu an yıkıcı depremlerde vardır. Bunlardan biri; 26 
Aralık 2004’de, Endonezya Sumatra Adası güney batısında Hint Okyanusu’nda dalma-batma 
zonunda meydana gelen depremdir. 9,1-9,3 (MW) büyüklü ündeki bu depremde, deprem 
sonrası 30 m yüksekli e ula an tsunami dalgaları, sahile yakın bölgelerde bulunan 230.000 
insanın bo ularak ölmesine neden olmu tur. Güncel di er bir örnek ise 11 Mart 2011 
tarihinde Japonya’nın Pasifik Okyanusu’na bakan dalma-batma zonunun da yer aldı ı do u 
sahilinde, dalma-batma zonunda olu an 750 km uzunlu undaki bir kırık, 9,0 (Mw)  
büyüklü ünde bir depremi olu turmu tur.  Dalma-batma zonunda okyanus dibinde olu an 
kırı ın neden oldu u deprem, Japonya’nın do u sahil eridinde yer alan Sendai, Fuku ima 
bölgesinde olu turdu u 17 m yüksekli e ula an tsunami, yakla ık 20.000 insanın bo ularak 
hayatlarını kaybetmelerine neden olmu tur. Görüldü ü üzere, magnitüdü büyük depremler, 
dalma batma zonuna bakan sahil eritlerinde seyrek ama çok etkili ve büyük hasarlar 
yanında tsunamiden dolayı da büyük can kayıplarına neden olmaktadır. 

Sonuç olarak dalma batma zonları yakınında yer alan ve bu zonlara bakan sahil 
eritlerinin tamamında ve Türkiye'de dalma batma zonuna bakan Akdeniz sahil eridinde 

de, deprem haritasında gösterilen 2, 3, 4  hattâ 5. derece gibi deprem bölgelerinin do ru 
derecelendirilmi  oldu u pek mümkün görülmemektedir. Bu sebeplerden dolayı, seyrek de 
olsa, dalma batma zonunun olu turaca ı mega (=devasa) bir deprem, bilhassa deprem 
olmayaca ı varsayılan yerlerde dâhil olmak üzere, tüm Türkiye Akdeniz sahil eridi boyunca 
daima  kayıplara ve hasarlara neden olabilece i varsayılarak, gerekli mühendislik 
önlemlerinin de alınması tavsiye edilmektedir (Yıldırım, 2011). 
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ekil 8.32.  Maden Tetkik Arama Enstitüsüne (MTA) ait A) 1992 yılı ve  B) 2012 yılı Türkiye Aktif (diri)
Fay Haritası. Harita üzerindeki kırmızı çizgiler Aktif (diri) Fayları göstermektedir.  

  A           B 
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8. Bölümün Özeti 

Litosfer ile manto arasındaki dinamikten kaynaklanan levha tektoni i 
sistemi, yerkürenin kırılgan litosfer katındaki de i im ve geli imini (tekâmül, 

evrim) kontrol eden en önemli faktörlerden birisidir. Günümüzde de etkin olan 
ve aktif tektonik olarak adlandırılan bu dinamik, yeryüzündeki büyük ve yıkıcı 
depremlerin de en önemli kayna ını olu turmaktadır. Yer sarsıntısı olarak 
adlandırılan depremler, bir bölgede kırılgan litosfer katmanı üzerinde etkili olan 
gerilmenin, zaman içerisinde kayacın mukavemetini yenerek onu anîden 
kırması (fay) ile meydana gelirler.  

Depremin büyüklü ü ve iddeti farklı kavramlardır. Deprem büyüklü ü 
(magnitüd), yer kabu unda deprem sırasında açı a çıkan tüm enerjinin düzeyini 
belirten bir ölçüdür ve aletsel bir büyüklüktür. Bu yöntem ilk olarak Charles 
Richter tarafından bulundu u için, ölçe e de Richter ölçe i denmi  olup bu 
ölçek logaritmiktir.  iddet ise deprem büyüklü ünün do urdu u bir sonuçtur. 
Di er bir ifâdeyle deprem iddeti, yer hareketinin yeryüzünün belirli bir 
noktasında yapılar ve insanlar üzerinde bıraktı ı etkinin derecesidir ve Mercalli

iddet Skalası’na göre belirlenir. Depremlerin olu ması sırasında iki farklı 
özelli e sahip dalga açı a çıkar. Bu dalgalardan titre im hareketi yayılma 
do rultusunda olan ve kayıt merkezine ilk gelen P (primer) dalgaları, içerisinden 
geçtikleri cisimlerin partiküllerini birbirine yakla tırır veya uzakla tırırlar. Hızları 
P dalgalarına kıyasla daha az olan ve bu nedenle kayıt merkezlerine ikincil 
olarak gelen S (sekonder) dalgaları ise içerisinden geçtikleri cisimlerin 
partiküllerini kendi yayılma do rultusuna dik yönlerde hareket ettirirler. Yer 
kabu unun nispeten üst kesimlerinde etkili olan, kayıt merkezine en son gelen, 
P ve S dalgalarına kıyasla da hızları daha az, periyotları daha büyük olan ve P 
ve S dalgalarının bile iminden olu an yüzey dalgaları ise kayaçların taneleri 
üzerinde su dalgasına benzer bir etki yaratır. S ve yüzey dalgalarının yıkım 
etkisi yüksektir.  

Depremlerde gözlenen yapısal hasara sebep olan önemli bir etki de 
zeminde hiçbir göçme olmadı ı hâlde, zemin ko ullarının yapılara etkiyen 
sarsıntı iddetine ve dolayısı ile üzerindeki yapıların görece i hasara yaptı ı 
etkidir. Yerel zemin ko ulları, deprem sırasında yapılara etkiyen yer ivmesinin 
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genli ini, frekans özelliklerini ve buna ba lı olarak da atalet kuvvetlerini büyük 
ölçüde etkilemektedir.  

Depremlerin zeminde yarattı ı en önemli tehlikelerden biri sıvıla madır. 
Sıvıla ma, depremin yarattı ı etki ile bo luk suyu basıncındaki anî artı a 
paralel olarak kohezyonsuz zeminlerde mukavemetin kaybolması ve zeminin 
bir sıvı gibi davranmasıdır. Sıvıla ma, sıkılık derecesi, tane özellikleri, kil içeri i 
ve drenaj artları gibi zeminin yapısı ile ilgili özelliklere ve ayrıca olu an 
yüklemenin (deprem) iddeti ve süresi gibi dı  etkenlerin özelliklerine ba lı 
olarak meydana gelir. Sıvıla ma, yapıların deprem sırasında zemine 
gömülmelerine, devrilmelerine, dü eyden saparak yana e ilmelerine yol açan 
ta ıma gücü kaybı gibi neticeler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle yerel zemin 
ko ullarının yapı davranı ına ve deprem hasarına etkisi iyi belirlenmelidir. 
Yapıların in aasından önce yapılan temel zemini etütlerinde; arazideki temel 
zeminini olu turan tabakaların muhtemel bir deprem sırasında gösterece i 
davranı  incelenmelidir. Depremler sırasında gözlenen yapısal hasar, zemin 
yüzünde büyük deplâsmanlara yol açan toptan zemin göçmelerinin sonucu 
olu mu sa, meydana gelen yapısal hasar ile yerel zemin ko ulları arasındaki 
ili ki açık olarak görülebilir. Yani gev ek yerle imli taneli zeminler, yer 
sarsıntıları sonucu sıkı arak zemin yüzünde toplam ve farklı oturmalara ve 
böylece ta ıdıkları yapılarda büyük yapısal hasarların olu masına yol 
açabilmektedirler. Gev ek yerle imli dâneli zemin tabakalarının suya doygun 
olması hâlinde ise titre imlerin yol açtı ı sıkı ma sonucu bo luk suyundaki 
hidrostatik basınç artı ı, zeminin sıvıla masına ve üzerindeki yapıların 
oturması, yatması veya zeminin içine batması gibi son derece olumsuz 
sonuçlara neden olabilmektedir. Ayrıca depremler sırasında olu an dinamik 
gerilmeler ve bo luk suyu basıncı artı ları, yumu ak kil ve kum tabakalarında 
büyük toprak kaymalarına ve ev göçmelerine yol açabilmektedirler.  

Depremler sonucu geli en bir ba ka yıkıcı olay ise kıyılarda ve kıyı 
gerilerindeki dü ük kotlardaki alanlarda etkili olan tsunamilerdir. Liman dalgası 
anlamına gelen tsunami, sahil kıyılarında çok büyük hasarlara neden olan 
uzun periyotlu deniz dalgalarıdır. Deniz tabanında fay veya denizaltı 
heyelânları tarafından tetiklenen tsunamiler, rüzgâr etkisiyle kısa mesafede 
yüzeyde olu an dalgaların aksine, tüm su kolonu boyunca etkilidir. Bu durum 
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tsunaminin, rüzgâr dalgalarına göre kıyılarda çok daha yıkıcı bir etkisinin 
olmasına neden olmaktadır.  

Ülkemizdeki en yıkıcı depremleri olu turan fay, Anadolu’yu kuzey 
kıyılarına paralel olarak ba tan ba a kateden sa  yanal do rultu atımlı Kuzey 
Anadolu Fay Zonu’dur (KAFZ). Bu fayın son yüzyılda meydana getirmi  oldu u 
büyük depremler, aktivitesinin ekseriyetle do udan-batıya do ru geli iyor 
oldu u yönünde bir genel kanaat ta ımaktadır. Fayın 1999 yılında yaratmı
oldu u son iki büyük depremin ardından yapılan çalı malar, gelecekte olacak 
depremin de muhtemelen Marmara Denizi içerisinde gerçekle ece i 
yönündedir. Marmara Denizi içerisinde yapılan çalı malar KAF’ın bu alanda, 
batıda Saros Körfezi ile Küçükçekmece açıklarına kadar uzanan Ganos Fayı 
ile do uda zmit Körfezi ile stanbul Bo azı açıklarına kadar uzanan zmit 
Fayı’ndan olu tu unu i aret etmektedir. Bu fayların Marmara Denizi 
içerisindeki ili kilerinin belirlenmesi çalı maları devam etmektedir. 

Türkiye’deki aktif faylar ve bu fayların olu turdu u depremlerde 
olu abilecek her türlü maddî ve manevî zararlardan korkulmaması için in aat 
mühendisleri denetiminde, jeolojik, jeofizik ve geoteknik incelemeleri yapılmı , 
depreme dayanıklı (earthquake-resistant), mühendislik önlemleri alınmı , di er 
bir ifâdeyle mevcut “Deprem artnameleri”ne uygun ve i lerlikli bir denetim 
mekanizmasının da geçerli oldu u bir ortamda yapılar in a edilmelidir.  
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9. BÖLÜM: KÜTLE HAREKETLER

9.1. Giri

Kütle hareketleri (mass movement), bir arazi üzerinde, yamaçlarda 
görülen her türlü yer de i tirme hareketine verilen genel isimdir. Kütle 
hareketleri, yeryüzünün az veya çok e imli yüzeylerini olu turan yamaçlarda 
ya da insanlar tarafından açılan kazı evlerinde görülür. Ayrıca yeraltı 
bo luklarında görülen çökmeler de zemin yüzeyinde bu tür hareketlere neden 
olabilir. Kütle hareketleri, yamaç e imi, jeolojik ve tektonik yapı ile kayaçların 
zemin özellikleri, kimyasal bile im, ayrı ma derecesi ba ta olmak üzere su, 
iklim ko ulları, bitki örtüsü, titre imler, yamaçların a ırı yüklenmesi ve yer 
çekimi kuvvetine ba lı olarak olu abilmekte, in a edilen yapıların konumunu 
eklini de i tirip, insanlara zarar verebilmektedir.  

Yukarıda da de inildi i üzere kütle hareketleri; yamaç e iminin 
de i mesi, ya ı , suya doygunluk, litolojik özellikler, bitki örtüsünün olmaması, 
donma ve çözülme, deprem ve erozyon gibi 'do al nedenler'den
olu abilece i gibi 'yapay nedenler'den yani insan müdâhalesi (be erî) ile yol 
yamaçlarında olu turulan evlerde, tünel, baraj ve kanal yapımı nedeniyle 
yapılan kazılarda, ortama uygun ev geometrisi veya istenilen geometriyi 
olu turmada yeterli mühendislik önlemlerinin alınmadı ı durumlarda da 
olu maktadır. Bu nedenle, yamaç veya evlerin duraylılı ının (denge, stabilite)

sa lanması mühendislik çalı maları sırasında büyük önem kazanmakta, 
jeoloji, in aat, çevre ve harita mühendislerini de yakından ilgilendirmektedir. 
Bu tür olaylar, olayın meydana geldi i yere, hareket eden malzemenin türüne, 
hızına ve ekline, kayma yüzeyinin olup olmamasına ya da hareket yüzeyinin 
ekline göre özel isimler alır. Bu parametrelere göre kütle hareketleri genel 

olarak 1) Dü me 2) Devrilme 3) Akma 4) Kayma [düzlemsel ve e ri yüzeyli 

(heyelân) kayma] 5) Çökme ve oturma 6) Karma ık kütle hareketleri vb. 
isimlerle anılırlar ( ekil 9.1). 
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Kütle hareketlerinin kayaçların jeolojik yapı ve özelliklerine, suya kar ı 
olan davranı larına, süreksizliklerine ve yamacın e imine ba lı olarak 
geli imleri ekil 9.2’de görülmektedir. Zemin veya kayalardan olu an yamaç 
ve evlerin özelliklerinin birbirlerinden çok farklı olması nedeniyle bunların 
mühendislik jeolojisi açısından dikkatlice incelenmesi gerekir. Ayrıca kütle 
hareketleri incelemelerinde, yüzey ve yeraltı jeolojisini içeren jeolojik 
ara tırmalar yanında mühendislik jeolojisi çalı maları içinde yer alan ara tırma 
çukuru (trial pit), yarma (cut), sondaj (drill) ve laboratuar çalı maları yapılmalı, 
jeofizik çalı malar ile de desteklenerek geoteknik çalı malar 
gerçekle tirilmelidir. 

ekil 9.1. Kütle hareketlerinin türlerine ait bazı örnekler (McGeary vd., 2004). 
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ekil 9.2. Do ada meydana gelebilecek bazı kütle hareketi türleri ve bu hareketlerin 
olu umunu kontrol eden faktörler (Press vd., 2004). 

9.2. Kütle Hareketlerinin Türleri ve Sınıflandırılmaları 

Do al yollarla meydana gelen kütle hareketleri, kayan malzemenin 
türüne, kaymanın hızına, kayma yüzeyine ve kayma yüzeyinin olup olmaması 
gibi farklı özelliklere ba lı olarak tanımlanırlar. Bu tanımlar genel olarak 
hareketin türü, miktarı ve hızı, hareket eden malzemenin cinsi, dizili i, ekli, su 
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miktarı ile malzemenin kayma mukavemeti parametrelerine ba lı olarak de i ir 
(Tablo 9.1).  

Tablo 9.1. Kütle hareketlerinin genel sınıflandırılması.

HAREKET TÜRÜ 
HAREKET N OLDU U K TLE TÜRÜ 

KAYALAR 
ZEM NLER

ri Dâneli nce Dâneli

DÜ ME Kaya Dü mesi 
Moloz 
Dü mesi 

Toprak 
Dökülmesi 

DEVR LME Kaya Devrilmesi 
Gev ek Çimentolu 
Zeminlerde Devrilme 

AKMA 
Yava Kaya Kripi 

Moloz  
Kripi 

Toprak  
Kripi 

Hızlı Çok Parçalı Kaya Akması 
Moloz akması 
(Debris flow) 

Toprak 
Akması 

KAYMA 
Düzlemsel Blok Kayması,  

Kama Kayması 
Yanal Geni leyerek Yayılma 

E ri Yüzeyli
(Dönel, Dairesel) 

Çok Sık Çatlaklı Kayada 
Heyelân 

De i ik Türde Zemin 
Heyelânları 

ÇÖKME ve OTURMA Kaya Çökmesi Zemin Oturma ve Çökmeleri 
KARMA IK  Hareket ve Malzeme Türü Karı ık 

9.2.1. Dü me 

Dü me (fall); de i ik büyüklükteki zemin ya da kaya parçalarının, dik 
yamaçlardan (yar, uçurum) ya da da  doruklarından a a ıya dü mesi olarak 
tanımlanır. Dü me, dik yamaçlarda birbirleriyle tekrarlanan ve dü eye yakın 
çatlak takımlarını içeren kayalarda veya zemin-kaya ardalanmalı (tekrarlanmalı)

ortamlarda daha sık görülür.  
Dü menin esas nedeni, dik yamacı olu turan kayaçta, çatlak ve 

kırıklarda birbirini izleyen donma ve erime olayları, yamaç topu u oyulmaları, 
yapı ma direncinin azalması, bo luk suyu basıncının artması ve yer çekimidir. 
Dü en malzemenin türüne göre, olaya kaya dü mesi, blok dü mesi ya da 
toprak dü mesi gibi adlar verilir. Örnek olarak Antalya sahil eridinde yer alan 
traverten kompleksinin olu turdukları dik falezlerde görülen devrilmeler ve 
kaya çökmeleri yanında meydana gelebilen kaya dü meleri; kaya ve blok 
dü melerine iyi bir örnek te kil etmektedir ( ekil 9.3.A, B).  
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ekil 9.3.A) Kaya dü mesine örnek. Zion Ulusal Parkı-Utah (Press vd., 2004). 

POTANS YEL DÜ ME 
TEHL KES OLU TURAN 

B R KAYA BLO U

19.11.2010

KONYA ALTI PLAJI (ANTALYA)

ANTALYA FALEZLER

ekil 9.3.B) Kaya dü mesine Türkiye’den bir örnek.  Antalya falezleri (19.11.2010). 

9.2.2. Devrilme 

Süreksizlik içeren kayaların orijinal konumlarının bozularak a a ı do ru 
dönerek yıkılmalarına devrilme (topple) denir. Devrilme çe itleri; blok 
devrilmesi, bükülme devrilmesi ya da her ikisinin karı ımı olan blok-bükülme 
devrilmesi eklinde olu abilir ( ekil 9.4 ve 9.5).  
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ekil 9.4. Do ada gözlenen devrilme türleri. 

ekil 9.5.A) Devrilme ve Dü meler. Kapadokya Bölgesi, Aksaray li sınırları içinde yer alan 
Ihlara Vâdisi’nde düzenli çatlak takımları ile olu mu  sütunsal yapılı volkanik kayalarda 
görülen devrilme ve dü meler. Lâvlar, olu um a amalarında so umaları sırasında farklı 
yönlerde so uma çatlakları geli tirirler. Zamanla fiziksel ayrı ma etkisi ile sütunsal yapılı 
kayaların çatlak açıklıkları artar ve dü ey çatlak açıklıkları boyunca devrilme türü kütle 
hareketleri meydana gelir (11.05.2007). 

DEVR LME 
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ekil 9.5.B) Mardin eski yerle im alanından kuzeye, Mardin Kalesi’nin üzerinde yer aldı ı dik 
yamaçları olu turan kireçta larına bakı . Midyat Kireçta ı olarak adlandırılan killi 
kireçta larının olu turdu u tabiî dik uçurumda görülen devrilmeler ve dü meler (31.05.2011). 

MARD N KALES ’nden güneye bakı

MARD N

N SAN 2007’de BÜYÜK 

BOYUTTA B R KAYANIN 

DEVR LMES SONUCU 

YIKILAN B NALAR

Z NC R YE SULTAN SA MEDRESES

FOTO : 31-05-2011

ekil 9.5.C) Mardin Kalesi’nden güneye, kaya dü me ve devrilmelerinden zarar gören eski 
(tarihî) Mardin’e bakı . Nisan 2007 tarihinde büyük bir blo un devrilip dü mesi sonucu yıkılan 
binalarda olu an hasarlar (31.05.2011). 
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Devrilme türü kütle hareketinde, e ik yüzey boyunca kayma söz konusu 
de ildir. Burada önemli olan blok a ırlık vektörünün, blo un e ik yüzey 
üzerindeki dayanma alanı ile olan ili kisidir.  A ırlık vektörü, dayanma alanı 
içinde kalıyorsa blok duraylı (stabil, stable), dı ına çakıyorsa blok duraysızdır 
(instabil, unstable). Dayanma sınırından geçiyor ise blok limit dengededir. 
Buradaki hareket bir dönme hareketidir. Dönme; blo un e im a a ısındaki 
kenarı boyunca olmaktadır. Kaya blo unun dengesi, blo un eni, yüksekli i, 
üzerinde durdu u e ik yüzeyin yatayla yaptı ı açıya ve blokla e ik yüzey 
arasındaki sürtünme açısına (φ)  ba lıdır ( ekil 9.6). Devrilme mekanizması, 
yamacı olu turan tek bir kaya için de il, tüm kaya blokları için birlikte 
dü ünülmelidir. Devrilme mekanizması çözümü için e ik yüzeyin düz, pürüzlü 
ya da basamaklı olması, analizi yapılan blo un, e im a a ı ve e im 
yukarısında yer alan blokların etkileri gibi verilerin de erlendirmede dikkate 
alınması gerekir. 

ekil 9.6. Çatlaklı kayalarda tek bir blok için devrilme ve kayma ko ulları 
(Önalp ve Arel 2004). 

9.2.3. Akma 

Yamaçlarda kayaçların ayrı ması sonucu olu mu  kumlu (arenaceous), 
killi (argillaceous) zeminlerde, toprak ya da ta -toprak karı ımından olu an 
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tutturulmamı  ya da gev ek tutturulmu  yüzeysel örtünün, su miktarının 
artması sonucunda bazen çok hızlı bazen de yava , yamaç a a ı hareketine 
akma (flow) denir. Akan malzeme, su içeri i artı ıyla bazen bir sıvı gibi akar 
( ekil 9.7) bazen de çok yava  fakat sürekli olarak yer de i tirir. 

Soliflüksiyon (solifluction), yava  geli en bir tür yava  akma/krip 
(creep) çe ididir. Geni  bir alanda çok so uk iklimlere sahip (periglasiyal= buzula 

ait, süreçlerle geli en, periglacial) ülkelerde zemin alt kesiminde zeminde uzun 
süre devam eden donmanın, üst kesimlerinin iklimsel nedenlerle erime ve 
kabarması sonucu, zemin yüzüne yakın askıda erime zonunda yer alan buzul 
döneminde olu mu   suya doygun ince kum, silt ve kil gibi daha çok ince taneli 
gereçten olu an tutturulmamı  gev ek kayaç parçacıklarının (eski yamaç molozu)

daimî donmu (< -20°C) olarak kalan bir alt geçirimsiz zemin üzerinde,  yamaç 
a a ı donma/erime tekrarlanması ile senede 0,15 cm ilâ 15 cm arasında 
hareket ederek olu turdukları yava  geli en bir (krip) toprak akmasıdır. 
çlerinde yer alan ta  parçacıkları ise yamaca paralel ve birbirleri üzerine 

preslenmi  bir görünümdedirler. So uk iklime sahip ülkelerde ve donma-erime 
süreçlerine ba lı suya doygun e imli arazilerde geli en soliflüksiyon; 2° gibi 
çok dü ük e imli yamaçlarda da olu abilir. Bu tür akma, çok geni  bir alanda 
ve dil benzeri bir morfolojik yapı olu turur.

ekil 9.7. Suyun kütle hareketleri üzerindeki etkisi (Press vd., 2004). 

 Akma hareketi hızlı oldu u zaman, akan malzemenin türüne göre moloz 
(döküntü) akması, kum akması,  toprak akması çamur akması (mudflow) vb. 
isimler alır. Akmanın hiçbir türünde, malzeme ister viskoz veya isterse plâstik 
olsun, belirli bir akma düzlemi bulunmaz.  
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Yava  akma (krip): Zemin, ayrı mı /çatlaklı kaya veya yüzey molozu 
gibi yamacın yüzeysel kısmının,  yamaçtan a a ıya do ru sürekli, fakat çok 
yava  ve gözle fark edilemeyecek bir hızda (senede yakla ık 1 cm - 3 cm) yer 
de i tirme hareketine yava  akma veya krip (creep) adı verilir. Az e imli 
yamaçlarda da (3-5 derece) meydana gelebilen kripin do adaki belirtileri;  bitki 
örtüsünün ve köklerinin e ilmesi, a açların dü eyden sapması, kara-
demiryolu, direk, çit, duvar gibi yapıların yer de i tirmesi, tabaka uçlarının 
kıvrılması ve yamaç a a ı sıralanması, topo rafya yüzeyinin küçük basamaklı 
ya da dalgalı bir yapı kazanması gibi görüntülerdir. Krip; ba ta yer çekimi 
olmak üzere, yüzeysel kısımdaki malzemenin birbiri ardı sıra ıslanma-
kuruması, ıslak olması hâlinde içerdi i suyun donup erimesi, yeraltı ve yerüstü 
sularının etkisi, bitki (flora, flora: Bitki örtüsü) köklerinin büyümesi ve oyucu 
hayvanların (fauna, fauna: Do al bir ya am alanında bulunan hayvan türlerinin tümü)

etkisi gibi nedenlerden meydana gelir. Krip; akan malzemenin türüne göre, 
toprak kripi, kaya kripi, yamaç molozu (örn. talus=taluviyum) kripi gibi adlar alır.  

'Toprak kripi'nde (soil creep);  zeminin birbiri ardı sıra ıslanma-kuruma 
i lemi ile taneler, aralarındaki çatlak ve bo luklara su alıp i erek çap araları 
büyür ve küçülür. Tane çap aralarının büyümeleri sırasında, merkezlerinin yer 
de i tirmesi ve küçülmelerinin ardından, yeni merkez kadar ( X) bir ilerleme 
gerçekle tirmelerine neden olur. Bu ilerlemede tanelerin zamanla yamaç a a ı 
yer de i tirmesinde en büyük etkenin, yer çekimi yanında, ıslanma-kuruma ile 
tanelerin birbirlerini iterek uzakla ıp-yakınla ması eklinde oldu udur. Kripin 
her çe idi, bilhassa sık rastlanan toprak kripi mühendislik açısından önemlidir 
ve bu tür alanlarda hareket eden yüzeysel örtü, mühendislik önlemleri 
alınmadı ı takdirde yüzeysel bina temelleri in aası için duraysızdır ( ekil 
9.8.A/b ve 9.8.B/b). Yamaçlarda yer alan farklı yönlerde geli mi  bol ve sık 
düzenli çatlak takımları içeren ana kayanın, yüzeyde veya yüzeye yakın 
kesimlerinde, yamaç dı ına do ru e imli küçük çatlak düzlemleri üzerinde, 
e im a a ıya do ru kıvrımlanarak çok yava  hareketine  Kaya kripi (rock 
creep) denir. ( ekil 9.8.A/a ve 9.8.B/a). Kaya kripinde hareketin nedenleri, 
iklim ko ullarına ba lı olarak çok sık süreksizlik takımlarını içermeleri, ayrı ma, 
süreksizliklerdeki suyun donma-erimesi, genle me-büzülme, bitki köklerinin 
büyümesi ve yamaç e imidir. Ayrıca tabakalı kayaçlarda ince killi ara 
tabakaların ya da çatlaklar arası kil dolgularının bulunması durumunda, suyun 
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da etkisiyle, killi düzeyler, kayada krip hareketinin olu masında önemli rol 
oynarlar. 

ekil 9.8.A)   a)  Kaya kripi geli imi ve etkileri, b) Toprak kripi olu um mekanizması: E imli 
arazide, Islanma-kuruma i lemleri sırasında tanelerin bo luk ve çatlakları boyunca birbirlerini 
itip çekmelerine ba lı olarak tanelerin merkezlerinden e im a a ı do ru “ X” kadar hareket 
etmeleri.   

ekil 9.8.B) Kaya (a) ve Toprak (b) kripi. 
a) stanbul, Eyüp Ta  Ocakları Haliç Çamuru Depolama Sahasında dik yamaçları olu turan 
ayrı mamı , üç yönde sistematik ve sık çatlak takımlarını içeren mavi grovak kayalarında 
görülen kaya kripi (Aralık 1996),   
b) Yüzeyi tamamen ayrı arak kahverengi kile dönü mü  grovak kökenli zeminde görülen 
toprak kripi. 

Yamaç molozu kripi (taluviyum ve kolüvyonlar): Tektonik, kısmen de 
erozyon nedeniyle ana kayadan kopup ta ınarak, genellikle faylar tarafından 
kesilen dik kayalıkların ete inde, 26°-42° arası yüksek e imli yamaçlarda 
biriken, gev ek, tutturulmamı  ve organik toprak (humus) içermeyen, dâne 
boyutları (particle size) genelde kum boyutundan, 8-10 m gibi çaplara 
ula abilen farklı irilikte kaya blokları (boulder) içeren ve büyük hacimli 
bo lukları da içerebilen ve katman kalınlıkları 10’larca metreye ula abilen, 
yelpaze biçimli ufak, iri ve çok iri kaya parçaları yı ınından olu an yamaç 
molozuna taluviyum (=talus, talus-scree), olu turdu u yüksek e imli 
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topo rafyaya moloz rampası, olu turdukları ekle de moloz konisi ya da 
birikinti konisi denir (örn. Isparta, E irdir Da  Komando E itim Merkezi, da  yamaçları).  

Kolüvyon (koluviyum, colluvium); genellikle erozyon sonucu olu an killi, 
ya da karbonatlı bir hamurla çok gev ek tutturulmu , içinde çok az da olsa 
organik tabakaları içerebilen yamaç molozudur ve genellikle dü ük, bazen de 
dik e imli yamaçlarda da geli ebilen tabakalı istif görünümlü güncel bir kayaç 
olu umudur. Ilıman iklimlerde koluviyumun, yamaç eteklerinde ço unlukla 
alüvyonla (alluvium) giri imli (girik) oldu u görülmektedir. ( ekil 9.9.A-B-C).
Ancak mühendislik açısından gerek yamaç molozu, gerekse kolüvyon, her ikisi 
de bilhassa a ırı ya murlu dönemlerde yamaç ve evlerde stabilite sorunları 
yaratırlar. Bunlardan; yamaç molozlarında, a ırı ya ı larda moloz akması 
(debris flow); daha dü ük e imli yamaçlarda yer alan kolüvyonda ise genellikle 
heyelânların geli ti i gözlenmektedir. Kısaca: Yamaç molozlarından; 
taluviyumda (talus) akma (yamaç molozu akması, debris flow); kolüvyonda ise 
genel olarak kayma (heyelân) türü kütle hareketleri olu maktadır. Yamaç 
molozlarında (scree) krip hareketine de rastlanılmaktadır. Yamaç molozu 
kripinde etkili olan faktör, ana kayadan kopararak yamaçta birikmi  molozu 
olu turan iri çakıl ve blok boyutundaki kaya parçaları arasındaki suyun donup-
erimesidir. Bu nedenle yamaç molozu kripi (moloz kripi)  so uk bölgelerde daha 
çok meydana gelir. Sıcak bölgelerde olu an hareketin nedeni ise gece gündüz 
arasındaki ısı farkından dolayı molozu olu turan elemanların genle ip-
büzülmeleridir. 

ekil 9.9.A) Kolüvyon ve yakından görünü ü (Mu la, Turgut Reis, A ustos 2006). 

Volkanik Kayalar

Kolüvyon 

Volkanik Kaya

Kolüvyon
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ekil 9.9.B)  Yamaç molozları (=taluviyum ve kolüvyonlar). Datça yöresinde grabeni 
olu turan ve kireçta larını kesen dü eye yakın aktif normal bir fayın görüntüsü ve fayın 
önünde dü en blok üzerinde geli en Taluviyum  ve Kolüvyon (01.06.2008). 

ekil 9.9.C) Yamaç Molozları: Taluviyum’un yakından görünü ü (01.06.2008). 
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Hızlı akma: Yukarıda açıklanan krip olayının olu tu u toprak ve 
kayalarda su miktarı azdır. Su miktarının artması ve darbe-titre im (deprem gibi)

etkisi sonucu bo luk suyu basıncının artması, zeminin duraylılı ı üzerinde 
olumsuz bir etkiye neden olur. Bu durumda, birikmi  olan malzeme gözle 
görülebilecek ekilde büyük bir hızla ve âdeta bir sıvı niteli inde yamaç a a ı 
akı a geçer ( ekil 9.10). Hızlı akma, akan malzemenin niteli ine göre;  moloz 
akması (iri çakıl ve bloklar, debris flow); kum akması, toprak akması ve çamur 
akması gibi adlar alır. Akan malzemenin % 50’sinden fazlası kum boyutundan 
büyükse moloz akması (debris flow), kum boyutunda ise kum akması; ayet 
% 50’sinden fazlası kum, silt, kil boyutlarında ise toprak akması (earth flow)
adını alır. Akan malzeme siltli killi, ancak kil oranı daha fazla ise (hassas killer)

ve su miktarının da çok fazla artması hâlinde çamur akması meydana gelir.  

Su etkisiyle olu an akmalar (sulu akmalar) dı ında, kuru veya kuruya yakın 
akma örnekleri de vardır. ri çakıl ve blokların olu turdu u yamaç molozundan 
olu an stabilitesi kritik durumdaki bir yamaçta volkanik faaliyet ya da yer 
sarsıntıları nedeniyle kaya-blok akması gibi suyun etken olmadı ı kuru 
akmalar da olu abilmektedir. 

ekil 9.10. Hızlı akma türlerine örnekler (Press vd., 2004).



353

9.2.4. Kayma  

Kayaçların yamaç a a ı, bir yüzey boyunca hissedilebilir bir ekilde 
hareket etmesine kayma adı verilir. Kaymalar, kayma yüzeylerinin ekline 
göre kaya kaymaları (ötelenmeli kaymalar) olarak da adlandırılan düzlemsel 
kaymalar ile genellikle zeminlerde görülen e ri yüzeyli kaymalar (heyelânlar, 
circular failure) olmak üzere iki ana grupta toplanırlar.  

9.2.4.1. Düzlemsel kaymalar 

Yerli kayaların zayıflık zon veya düzlemlerinden olu an tabaka, çatlak, 
istozite gibi süreksizlikler üzerinde ya da fay yüzeyleri boyunca sınırlı bir 
ekilde a a ı do ru hareket etmelerine “düzlemsel kaymalar” denir. Kayma tek 

bir süreksizlik düzlemi ya da bir fay düzlemi üzerinde (düzlemsel kayma, 
plane failure) olabilece i gibi kesi en iki süreksizlik düzleminin meydana 
getirdi i bir kama kütlesinin (baklava dilimi biçimli), bu iki düzlem üzerinde ve 
kesi me hattı boyunca a a ı hareket etmesiyle kama tipi kayma (wedge 
failure) olu ur. Bu tür kaymalar kayalarda görüldü ünden, kaymayı; kayadaki  
süreksizlik (çatlak) takımları ve olu turdukları kaya elemanı boyutları ile 
süreksizliklerin türü, konumu, çatlak aralı ı, çatlak sıklı ı, pürüzlülü ü, 
süreksizlikler arasında yer alan dolgu malzemesi, dolgu kalınlı ı gibi özellikler 
kontrol eder. Kayma i lemi; yamaç a a ı e imli tabakaların veya 
süreksizliklerin üzerinde asılı vaziyette olan kütlenin, yamaç topuklarında 
akarsuyun olu turdu u a ındırmalar ile veya yüzey ve yeraltı suları, ayrı ma, 
hidratasyon olayı, farklı litolojileri içeren kayaç ardalanmaları ve yer çekimi gibi 
do al nedenler ile olu ur. Ayrıca yamaç topuklarında yapılan kazılar 
(excavations), yamaçlara fazla ek yük konması gibi yapay nedenler sonucunda, 
a ırlı ın da etkisiyle zayıflık zonlarını olu turan süreksizlikler kayma 
düzlemlerini olu turmakta ve bu zayıflık yüzeyi üzerinde yer alan kütlenin hızla 
yamaç a a ı bir kızak gibi hareket etmesiyle kayma gerçekle mektedir ( ekil 
9.11, 9.12, 9.13).  

Di er bir ifâdeyle kayma; zayıflık düzlemindeki kohezyon, içsel sürtünme 
ve gerilme özelliklerinin de i mesiyle kaydırıcı kuvvetlerin, kaymaya kar ı 
koyan tutucu kuvvetlerden fazla olması durumunda meydana gelmektedir. 



354

ekil 9.11. Kaya kaymasına bir örnek (Press vd., 2004). 

ekil 9.12. Kaya kayması: Düzlemsel kayma (Aydın li, Söke-Sazlıköy; 30.08.2006). 
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                  a                                                           b 

ekil 9.13.a) Düzlemsel kaymanın  
blok diyagramda görünümü (tek düzlemde). 

b) Kama tipi kaymanın blok  
diyagramda görünümü (kesi en iki düzlemde). 

ekil 9.13.a.1) Düzlemsel kaymaya örnek. stanbul, Eyüp-Haliç, Ye ilpınar Mahallesi, Ta
Ocakları yamaçlarında kahverengi grovaklarda görülen süreksizlikler boyunca art arda 
birbirine paralel geli mekte olan düzlemsel kaymalar  (29.08.1997). 
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ekil 9.13.b.1) Kama tipi kaymaya örnek. stanbul, Eyüp-Haliç, Ye ilpınar Mah. Ta  Ocakları 
yamaçlarında kahverengi grovak kayalarında, farklı yönlerde geli mi  kesi en iki süreksizlik 
takımının denetledi i, art arda, e zamanda ve birlikte geli mekte olan “kama tipi” kaymaların 
ba langıç safhası (14.05.1997). 

9.2.4.2. Heyelânlar (e ri yüzeyli kaymalar) 

Toprak, kil, silt, kum, kaya karı ımından olu an ayrı mı  ya da az 
tutturulmu  zeminler ile a ırı sık çatlaklı, bloklu, parçalı zeminle mi  kayaların,  
e ri bir yüzey üzerinde, a a ıya ve dı arıya do ru hissedilebilir bir ekilde 
hareket etmesine heyelân (landslide) adı verilir ( ekil 9.14, 9.15, 9.16). 
Hareketin hızı, yamaç e imi ve su miktarı ile do ru orantılıdır. Heyelânlar; 
hareketin hızına, olu ekline ve malzemenin türüne göre sınıflara ayrılır ve 
özel isimler alırlar. Heyelânlarda hareketin olu tu u ana kayma yüzeyi (slip 
surface) genellikle “ka ık” benzeri içbükey bir geometri arz eder ve bir veya 
daha fazla yenilme yüzeyleri vardır. Ana kayma yüzeyi, dayanımın en az 
oldu u noktalar boyunca e risel geli ir. Zira zeminde, kaya ortamındaki gibi 
kaymayı kolayla tırıcı zayıflık zonlarını olu turan belirgin süreksizlikler ço u 
kez geli memi tir. Bu yüzden heyelânlarda kayma, dayanımın en az oldu u 
noktalar boyunca olu ur ve kayan malzeme içbükey olu an (dairesel, dairesel-

düzlemsel hiperbol ya da silindir) bir kayma yüzeyi üzerinde dönerek yer de i tirir. 
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( ekil 9.14, 9.15.A-(B) ve 9.15.B). Kayan malzemenin, yerindeki hacme göre 
kayma ile olu an gev eme sonucu hacmi % 30 oranında artar. Kohezyonlu 
(cohesive) zeminlerde kayma ekli yüzeyde hilâl ya da yarım ekilli bir 
görünümdedir. Genelde bu tür kayma hareketlerinde, ço u birbirine paralel 
birden fazla kayma yüzeyi görülebilir. Bu tür heyelânların dı ında, ana kayma 
yüzeyinin dairesel ba ladı ı bir heyelânda, e ri kayma yüzeyinin derinlerde 
düzlemsel, e im a a ı konumlu ayrı mamı  sert bir kaya yüzeyi üzerine 
rastlaması durumunda kayma; hareketini bu yüzey üzerinde ve bu yüzeye 
paralel devam ettirebilir. Bu tip heyelânlar, dairesel-düzlemsel heyelânlar
olarak adlandırılırlar. Tipik bir heyelânda yer alan karakteristik kısımlar ekil 
9.14’de tanımlanmı tır.  

ekil 9.14. Bir heyelâna ait bölümlerin blok diyagramda görünü ü. 

Heyelân esnasında, üst kısımlar a a ı do ru hareket ederken alt 
kısımlarda çökme, kabarma ve yamaç e iminin devam etmesi durumunda da 
ilâveten akma bölgeleri meydana gelir. Heyelânlar, tek bir hareket eklinde 
meydana gelebildikleri gibi, küçük ölçekli birden fazla heyelân, aynı anda 
hareket ederek büyük ölçekli bir heyelân hareketini de meydana 
getirebilmektedir (Özmen, 2008). 

 Heyelânın ba langıcı olarak adlandırılan taç (alın, crown); heyelânın 
ana aynanın üzerinde hareketsiz kalmı  en üst kısmıdır ve bu kesimde 
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karakteristik olarak çekme (tansiyon) çatlakları gözlenir. Tepe (heyelân üstü); 
hareket eden kütle ile ana aynanın kesi ti i yerin en üst noktasıdır. Ana (esas)

ayna;  tepe ile taç arasında hareket eden malzemenin yol açtı ı dik kısımdır. 
Ana ayna üstünde kayan bölge içinde hareket eden malzemenin a a ıya 
do ru ilerlemesi ile desteksiz kalan taç kısmında olu an çekme çatlakları 
(tension cracks) zamanla geriye do ru geli en yeni heyelânları meydana 
getirebilir. Tüm kütleyi harekete geçiren heyelânın gerçekle ti i kayma yüzeyi 
ise ana kayma yüzeyi (surface of sliding),  bu yüzeyin üzerinde yer alan 
kütleye kayan kütle adı verilir. Esas aynanın önünde kayan bölgede birçok 
kayma kaması ve tâli aynalar (ikincil aynalar) meydana gelir. Heyelânların orta 
kısımlarında çökme bölgesi ve alt kısımlarında ise kabarma bölgesi (heyelân 

topu u) olu ur. Heyelân topu unun zemin yüzeyini olu turan üst kısmında 
kabarma bölgesinde görülen enine ve çapraz çatlaklar, heyelânın akma 
bölgesini olu turan alt kısımlarında da sıkça gözlenir. Kayan malzemede ço u 
zaman dönme hareketi görüldü ünden çökme bölgesinde ya ı  ve kaynak 
suları birikerek heyelân gölleri olu abilir. Kayan kütleye ait üst topuk bölgesi 
(kabarma bölgesi, heel), kayan malzemenin enerjisini kaybederek birikti i ve bu 
açıdan da gerisindeki kayan kütlenin önünde yer alan ve kaymayı kısmen 
önleyici bölümdür. Heyelânın üst topuk bölgesinde, yamaç e imi devam ediyor 
ise sızan suların da etkisiyle ayrık ve heyelân malzemesinin bir kısmı daha 
a a ı kesimlere do ru akar ve 'akma bölgesi'ni olu turan bu bölüm, heyelânı 
sınırlayan akma topu u (toe) ile son bulur.  

Heyelânlar, olu turdukları heyelân geometrilerinin, yani hareket ettikleri 
taç ve topuk arası düzlemlerinin dı ında; büyüyerek ya da art arda geli ip yeni 
heyelânları da olu turabilirler. ayet kayma; hareket do rultusunda topuk 
bölgesinden a a ıya do ru geli meye devam ediyor ise “ilerleyen”, hareket 
do rultusuna zıt yönde, taç kısmının yukarısına do ru geli meye devam ediyor 
ise “gerileyen”, geli im hem ilerliyor hem de geriliyor ise bu tip heyelânlar 
“büyüyen heyelânlar”  olarak tanımlanmaktadır.  

Bir heyelânda, gerekli mühendislik önlemleri alınmadan, heyelân 
topu unun yerinden kaldırılması, kayma i leminin tetiklenip yeniden 
ba lamasına neden olabilir. Heyelânlar, özellikle kontrolsuz yapay dolgular 
(artificial fill) ve dik yamaçları olu turan fiziksel-kimyasal olarak çok ayrı mı
zemin niteli i ta ıyan kayalar ile zemin ve yamaç molozlarında bilhassa a ırı 
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ya ı lardan sonra çok sık meydana gelmektedir. Bu tür güzergâhlarda kazı ve 
in aat yapılmadan önce gerekli jeolojik ve geoteknik çalı maların eksiksiz 
yapılması gerekmektedir.   

ekil 9.15.A) Akma ve heyelân. 
(A) Kayma yüzeyi tam geli tirememi  bulamaç malzemenin (debris) akması, toprak akması, 
(B) Kayma yüzeyi geli tirmi (Dönel=rotasyonal=e ri yüzeyli) heyelân (McGeary vd., 2004) . 

ekil 9.15.B)  E ri yüzeyli (=dönel=rotasyonal) heyelân örne i (McGeary vd., 2004). 
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9.2.5. Çökme ve oturma 

Jeolojik anlamda; kayaçların yataya yakın bir arazide herhangi bir 
düzleme ba lı olmadan, dü ey ya da dü eye yakın bir ekilde hareket 
etmesine çökme (subsidans, subsidence), yük ve çe itli kuvvetler etkisi ile 
kayaçların dolayısı ile üzerindeki yapının a a ıya do ru hareket etmesine de 
oturma adı verilir. Oturmada hareket genellikle yava tır. Çökme tarifi, bazı 
ara tırmacılar tarafından, oturma ile aynı anlamda da kullanılmaktadır. Çökme 
ve oturmalar sonucunda zemin yüzeyinde binalar, yollar ve borular çatlar, 
akarsu yatakları ve yeraltı su akiferlerinin durumu de i ir, sonuçta mal ve can 
kaybı gibi zararlar meydana gelir. Bu nedenle bu tür hareketlerin olması 
muhtemel ya da hareketlerin görüldü ü sahalarda devamlı ve hassas 
ölçümlerin yapılması gerekir. Ölçümlerle hareketin yönü, miktarı, zamana ba lı 
olarak saptanır ve grafiklerle gösterilir. 

Çökmenin do al ve yapay olmak üzere iki tür nedeni vardır. Yer altında 
bulunan ve suya hassas jips, tuz, kireçta ı gibi kayaçların sular tarafından 
eritilip mevcut alandan uzakla tırılması ile olu an çökmeler (örn. dolin, obruk vb.)

ve oturmalar 'do al nedenler'i; yer altından su alınması, bataklık sahaların 
kurutulması, sularının drene edilmesi, maden çıkarılması, tünel yapımı için yer 
altında yapılan kazılar ya da zeminin yüklenmesi gibi insanlar tarafından 
gerçekle tirilen çe itli faaliyetler 'yapay nedenler'i olu tururlar (Örnek, Uygulama 

ve Yorumlar: 9.6.4). Yeraltı ocaklarında ya da tünel açma çalı malarında 
olu abilen göçüklerin (çöküntü, yıkıntı) yeryüzüne yansıması, oturmalar eklinde 
aksetmektedir. Di er bir ifâde ile altları bo altılan yeryüzü katmanlarının 
göçmesi sonucu, alçalma hareketinin yeryüzünde gözlenmesine, di er bir 
deyi le yeryüzeyinde meydana gelen çöküntüye yüzey çökmesi, tasman ya da 
subsidans (arazi çökmesi, subsidence; Senkung) denmektedir. 

ekil 9.16’da görüldü ü gibi yerin altında açılan bir tünelde zemin 
yüzeyinde beklenen çökme büyüklükleri ile zemin yüzeyine akseden (yansıyan)

sa  ve soldan etkile im zonu sınırları görülmektedir. Bunun için basit bir 
ekilde tünelin kenar yüzünden ve tünelin tam orta seviyesinden itibaren 

dü eyle 45- ( /2) açı yapacak ekilde zemin yüzeyine kadar çıkıldı ında 
etkile im zonu sınırları bulunmaktadır. Örnek olarak 29 Ekim 2013 yılında 
hizmete girmesi plânlanan Marmaray Projesi raylı sistem kapsamında, 
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Yedikule-Yenikapı arasındaki in a edilmekte olan metro güzergâhında, tünelin 
güzergâh derinli ine (∼20 m - 30 m) ba lı olarak zemin yüzeyinde olu an çökme 
etki zonunun geni li i 50 m ilâ 75 m arasında de i mektedir.  

Mevcut artnameler; zeminlerdeki toplam oturma miktarlarını, tarihi 
yapıların bulundu u sahalar için 10 mm, betonarme yapıların bulundu u 
sahalar için  tekil temel olması durumunda 25 mm’ye, radye temeller olması 
durumu için ise 100 mm’ye kadar izin verilebilir olarak kabul etmektedir. 

ekil 9.16. Tünellerde kazı faaliyetleri sonucu olu an tasman büyüklükleri (Arıo lu, 2009). 

9.2.5.1. N AAT MÜHEND SL AÇISINDAN OTURMA KAVRAMI 
  
Zeminler bo luklu bir malzeme oldukları için hacimsel sıkı abilme 

özelli ine sahiptirler. Yeni yapılan dolgular gibi zemin kütleleri kendi a ırlıkları 
altında sıkı abildi i gibi, bütün zeminlerde uygulanan dı  yükler altında 
sıkı ma meydana gelebilmektedir. Bir proje sahasında yüzeyden itibaren yer 
alan zemin tabakalarının toplam sıkı ması sonucu zemin yüzünde veya temel 
altında meydana gelen dü ey yer de i tirme toplam oturma, de i ik noktalar 
arasında olu an oturma miktarları arasındaki farklar ise farklı oturma olarak 
bilinmektedir. Bu nedenle zemine oturan bina, köprü aya ı, baraj vb. bütün 
mühendislik yapılarının tasarımında temel zeminine aktaracakları gerilmeler 
etkisi altında meydana gelecek oturmaların da dikkate alınması gerekmektedir. 
Yapılar altında olu an oturmalar ve özellikle farklı oturmalar yapısal davranı
üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Meydana gelecek oturmaların 
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miktarı zemin özellikleri ve sıkı abilir tabaka kalınlı ı yanında, yüklenen alanın 
boyutlarına ve yapıdan zemine aktarılacak gerilmelerin iddetine ba lı 
olmaktadır. 

Zeminlerde meydana gelen oturmaların bir kısmı yükün uygulanması ile 
birlikte ortaya çıkarken (anî oturmalar), önemli bir kısmı ise zamana ba lı olarak 
geli mekte (konsolidasyon oturmaları) ve oturmaların meydana gelme hızı 
zeminin geçirgenli ine ba lı olmaktadır. Kumlu zeminlerde oturmalar in aat 
süresi içinde büyük oranda tamamlanırken, kalın kil tabakalarında oturmaların 
gittikçe yava layan bir hızda uzun yıllar boyunca devam edebildi i 
gözlenmektedir. 

Yapılar için izin verilebilir (allowable) toplam ve farklı oturma 
miktarlarının yapının türü, i levi, ta ıyıcı sistem özellikleri ve temel sistemine 
ba lı olarak de erlendirilmesi gerekmektedir. Genel olarak tekil temeller 
altında meydana gelecek oturma miktarının 25 mm de erini a maması tavsiye 
edilirken, killi zemin tabakalarına oturan radye temeller altında 100 mm
de erine kadar toplam oturmalara izin verilebilmektedir. Yapısal davranı
yönünden daha önemli olan farklı oturmalar açısından ise herhangi iki nokta 
arasında oturma miktarı farkının (δ) aralarındaki uzaklı a oranı (L) yapısal 
dönme olarak dikkate alınmakta ve (δδδδ/L) oranı için izin verilebilir de erler 
olarak yapının türü ve i levine göre, 1/150 ilâ 1/750 arasında de erler tavsiye 
edilmektedir.  

Özet olarak oturmaların miktar ve hızlarının gerçe e yakın olarak 
tahmini bütün mühendislik yapıları için çok önemlidir. Yapıların tasarımında 
temel sisteminin güvenli ta ıma gücüne sahip olacak ekilde boyutlandırılması 
yanında, meydana gelecek toplam ve farklı oturmaların izin verilebilir sınırları 
a mamasının güvence altına alınması gerekmektedir. Bunun sa lanamaması 
durumunda de i ik oranlarda yapısal hasarlar yanında (sıvaların ve camların 
çatlaması türü hafif hasarlardan, yapı güvenli ini tehlikeye dü ürecek düzeylerde ta ıyıcı 
sistem hasarlarına kadar) yapı i levini yerine getirmesine zarar verebilecek 
hasarlar (toprak barajlar ve katı atık depolama sahaları geçirimsiz taban iltesi sızıntıları, 

yol kaplaması çatlamaları, endüstriyel makinalarda imâlat hataları vb.) ortaya 
çıkabilmektedir. 
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9.2.6. Karma ık kütle hareketleri 

Do ada meydana gelen kütle hareketlerinin bazılarında, kütle hareketi 
türlerinin birkaçı bir arada olu abilir. Birden fazla türde meydana gelip, birbiri 
ardı sıra bir arada görülen kütle hareketlerine karma ık kütle hareketi
(complex and compound mass movement) adı verilir. Meselâ devrilme türü bir 
hareket kaya dü mesine, daha sonra da kaya akmasına, kaya kayması ise 
kaya dü mesine dönü ebilir. Siltli killerde meydana gelen bir heyelân, topuktan 
itibaren daha a a ısında çamur akmasına dönü ebilir (Örnek, Uygulama ve 

Yorumlar: 9.6.1).  

Kütle hareketleri incelenirken, litoloji, süreksizlikler, ayrı ma derecesi, 
jeolojik yapı, hareketin ekli, hareket eden malzemenin türü, kütle büyüklü ü 
ve su içerikleri gibi belirlenmesi gerekli özellikler dikkate alınarak mühendislik 
önlemleri alınmalıdır. 

9.3. Kütle Hareketlerinin Nedenleri 

Kütle hareketlerinin olu umundaki temel faktör yer çekimi etkisinin 
kayma yönündeki bile enidir ( ekil 9.17). Buna ilâveten, kayacın litolojisi, 
kimyasal özelli i, bünyesinde yer alan süreksizlikler, yeraltı suyu, dı  yükler ve 
gerilme da ılımları kütle hareketinin olu umunu kontrol eden temel faktörler 
içerisinde yer alır ( ekil 9.18). Bu etki, malzemenin a ırlı ının kayma düzlemi 
üzerine izdü ümü ile olu an kayma kuvvetini do urur. Bu kuvvete kar ılık 
taneler arası çekim kuvveti, pürüzlülük vb. faktörlerin bir bile kesi olarak ortaya 
çıkan kaymaya kar ı direnç kuvveti ise malzemenin kaymasını engelleyici 
yönde etki yapar. Kütle hareketlerinin olu ması için bu temel denge 
durumunun bozularak, kaymaya veya devrilmeye neden olan kuvvetler 
bile eninin, tutucu yönde etki eden kuvvetlerin bile kesinden daha büyük 
miktarda bir etkiye sahip olması gerekir. Bu açıdan ortamdaki denge 
durumunu bozacak nitelikteki do al ve yapay nedenler, kütle hareketlerinin 
olu umunu tetikler veya boyutlarının büyümesine neden olur.   
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ekil 9.17. Yamaç e iminin kaydırıcı kuvvetler üzerindeki etkisi (McGeary vd., 2004). 

ekil 9.18. Kütle hareketlerine neden olan faktörler (Tarhan, 2002). 
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9.3.1. Do al nedenler  

Kütle hareketlerini olu turan do al nedenler; dı  ve iç nedenler olmak 
üzere iki kısımda incelenir. Do al dı  nedenler genellikle kütle hareketinin 
meydana geldi i yamaçtaki kayacın jeolojik özelliklerinden kaynaklanırlar. 
Özellikle kayaçlarda yer alan süreksizliklerin açıları ile yamaç e imi arasında, 
kütle hareketlerinin olu ması açısından önemli bir ili ki vardır. Bunların dı ında 
depremlerin olu turdu u titre imler, heyelânları tetikleyen önemli do al 
nedenlerin bir di erini olu turmaktadır. Yamaç ya da ev yüzeyine yakın 
kesimlerde ezik zon veya fay var ise özellikle ya mur sularının bu ezik zon ve 
fay hatlarına ula ması, ev topu unun sular tarafından oyulması, mevcut 
evde bir kütle hareketinin ba lamasına çok önemli bir etken olabilir (Yıldırım, 

2000, 2007). 
 Kütle hareketleri, aktif fay zonları boyunca daha sık görülmekte ve 

tekrarlanmaktadır. Küresel ölçekte bakıldı ında, aktif fay alanlarında ters fay 
ve bindirme zonları veya normal, yanal atımlı fay hattı bulunması durumlarına 
göre, heyelân riski açısından çok daha büyük ve olumsuz etkiye sahiptir. klim 
ko ulları da, potansiyel kayabilecek kütleler üzerinde ayrı ma ve buna ba lı 
olarak çözülmeleri kontrol eder. Akarsular, olu turdukları erozyonal etkiler 
açısından, alt bölümlerini oydukları yamaçların e imlerini arttırmak suretiyle bu 
alanlarda duraysızlık yaratan en önemli faktörlerden biridir ( ekil 9.19). Sular 
ayrıca çatlak ve fissürlere dolarak kütle hareketlerinin olu ması yönünde etkide 
bulunurlar. Bunların dı ında, yamacın morfolojik yapısı yanında, kayaçların 
ayrı ması, kayacın ayrı an ve ayrı mayan bölümleri arasında kaymayı 
kolayla tırıcı bir zayıflık yüzeyini olu turması ya da meydana getirmesi, kütle 
hareketlerini olu turan di er nedenler arasında yer alır.  

Kütle hareketlerini meydana getiren iç nedenler, bo luk suyu basıncının 
artması ve ev malzemesi kohezyonunun azalmasıdır. Kar ve ya murun a ırı 
ya ı ı, yeraltı su seviyesini de i tirerek ev malzemesini kısmen veya 
tamamen suya doygun hâle getirir. Bu durum bo luk suyu basıncının 
artmasına ve içsel sürtünme açısının (angle of internal friction) azalmasına 
neden olur. Bu nedenle, do al sebeplerden olu mu  büyük heyelânlar, 
genelde iddetli ya ı lardan sonra meydana gelmektedir.  
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ekil 9.19. Kütle hareketlerinin olu masında su etkisi (Press vd., 2004). 

9.3.2. Yapay nedenler 

Kütle hareketlerinin tetiklenmesindeki en önemli katkılardan bir di eri de 
denge hâlinde olan do aya insan eliyle yapılan müdâhalelerdir. Bu etkiler 
genel olarak ba ta bitki örtüsünün yok edilmesi, topuktan yük kaldırma, ev 
üzerine veya yüzeyine yük koyma ve ev açısının (angle of slope) arttırılması 
olarak kar ımıza çıkmaktadır ( ekil 9.20). Pek çok projede in aat alanı açmak 
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amacıyla; bitki örtüsünün kaldırılması, yamaç açısının dikle tirilmesi, yamacın 
alt bölümlerindeki malzemenin kaldırılması veya yamacın üst bölümlerine 
önlem alınmaksızın yük konulması, ilksel durumda dengede olan yamacın 
do al dengesinin yapay etkiler sonucu bozulmasına ve kütle hareketlerinin 
olu masına neden olur ( ekil 9.21). Ayrıca yamaçtaki malzemenin içerisindeki 
süreksizliklerin açısını ve di er özelliklerini dikkate almadan olu turulan yanlı
ev açıları, iyi projelendirilmemi  yetersiz dayanma yapıları ve yapay 

patlatmalar da yamaçların duraylılı ını bozan yapay etkenler arasında yer 
alırlar ( ekil 9.22).   

ekil 9.20. Bir evin duraylılı ını bozabilecek yapay etkenler (McGeary vd., 2004). 

ekil 9.21. Kayalarda, süreksizlik yönü ve açısı dikkate alınmadan önlemsiz geçilen bir yol 
yarmasının kütle hareketini tetikleyici yöndeki etkisi (McGeary vd., 2004). 
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ekil 9.22. Drenaj önlemleri, süreksizlik yönü/açısı dikkate alınmamı , iyi projelendirilmemi
dayanma yapılarıyla desteklenmi evde olu an heyelân ve akma (Press vd., 2004).  

9.4. Kütle Hareketlerinin Önlenmesi 

Kütle hareketlerine kar ı alınacak önlemlerin en ba ında, bu olayları 
meydana getirecek sebepleri ortadan kaldırmak gelmektedir. Bunun için 
temelde yapılması gereken, kaydırıcı kuvvetleri (driving forces) azaltmak ve 
kaymaya kar ı koyan kuvvetleri (resisting forces) arttırmaktır. Bu konuda 
dikkat edilecek ilk husus,  kütle hareketinin olu masını önleyici nitelikte 
kapsamlı geoteknik etütlerin yapılması ve yapıların plânlamasının buna göre 
gerçekle tirilmesidir. Yamaç ve evlerde stabiliteyi sa layıcı çözümlerin 
ba ında, yamaç e iminin, ev yüksekli inin ve yükün azaltılması, 
kademelendirme yapılması (*palye), topu a yük konulması veya dayanma 
yapılarının (istinat duvarları, palplan lar) in aası, drenaj ve e ik yüzeylerin 
püskürtme beton ile sıvanması gibi önlemler sayılabilir.  

Örnek olarak bir otoyol yapımında tabiî yamaçlarda yapılacak yol 
yarmalarına verilmesi gerekli e imler kayacın jeolojik ve mühendislik özellikleri 
öncelikle dikkate alınmak kaydıyla heyelânlı bölgelerde 5 yatay-1 dü eye 
kadar dü ürülebilir. Yakla ık olarak dolgularda, alüvyal zeminlerde, organik 
içerikli killerde (örn. Pliyosen-Miyosen killeri) 3 yatay-1 dü ey (∼18°); gev ek 
tutturulmu  kil-kum ardalanması, killi kum, kumlu, çakıllı kil (Pliyosen-Miyosen 

çökelleri) 2 yatay-1 dü ey (∼27°); ayrı mı (W4) kayalar ile kil-kum-marn ara 
katmanlı veya ardalanmalı killi kireçta larında, fli lerde, istlerde, 
serpantinle mi , çok çatlaklı kayalarda 3 yatay-2 dü ey (∼34°); orta ayrı mı
ve orta çatlaklı kayalarda (W3, örn. kahverengi grovak, aglomera, bazalt, mermer- ist 

ardalanması vb.) 1 yatay-1 dü ey (45°); sa lam, sistematik çatlak takımları 
içermeyen az çatlaklı kayalarda (W2, örn. mavi grovak aglomera, arkozik kumta ı, 
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kireçta ı) 2 yatay-3 dü ey (∼56°); sa lam kayalarda, (W1=1B), örn. ayrı mamı  mavi 
grovak, az ve düzensiz çatlaklı kireçta ı- dolomit-mermer, arkoz, kuvarsit, granit, siyenit

bazalt vb.) 1 yatay-2 dü ey (∼63°);  sistematik çatlak takımlarını içermeyen ve 1 
m’deki çatlak adedi sayısı <1 olan masif kayalarda (W1=1A; som: granit, mermer, 

kuvarsit, bazalt, arkoz, dolomit vb.) 1 yatay-3 dü ey (∼72°) ilâ 90° arası olarak ev 
e imi düzenlenebilir. Ancak yamaçlardaki yüzey ve yeraltı suyu da iyi drene 
edilmelidir ( ekil 9.23). 
*[Palye, (bench) : Yarma ve dolgularda ev stabilitesi için düzenlenen kademe; Palye 
yüksekli i en ba ta kayacın tüm özellikleri (litoloji, yeraltı suyu, ayrı ma, süreksizlik yönü vb.) 
dikkate alınmak artıyla,  zeminlerde genellikle 6 m-7 m; kayalarda ise yakla ık 10 m’dir. 

Püskürtme beton, (shotcrete) : Çimento, agrega ve suyun karı tırılarak dayanıklı lastik 
borularla basınçlı hava ile istenilen yüzeye püskürtülebilen beton].  

ekil 9.23. Su basıncının etkisi. A) Yamaç stabilitesinin sa lanması amacıyla yapılan istinat 
duvarı arkasında yer alan topra a gelen suyun olu turdu u basınç  
B) Su basıncının azaltılması için gerçekle tirilen drenaj uygulamaları. ekil B’de, istinat 
duvarları arkasında toplanan suyun isalesi (=akıtma) amacıyla yapılan ve barbakan (weep-
hole) olarak adlandırılan delikler görülmektedir. 

Kütle hareketlerinin olu umunu do al yolla engelleyen faktörlerin 
ba ında; bölgedeki bitki örtüsünün varlı ı yer alır. Bitki örtüsü sı  kütle 
hareketlerinde, özellikle krip veya hızlı akmalarda yüzey suyunu kontrol 
ederek, toprak tabakasını bir arada tutması açısından zeminin duraylılı ını 
arttırmaktadır. Bu nedenle bitki örtüsünün bozulmaması stabiliteyi arttırıcı bir 
ba ka önlemdir. Bununla birlikte yapılacak in aatların do al dengeyi bozma 
ihtimalînin kuvvetli olması durumlarında ise yamaçta, muhtemel (olası) kütle 
hareketlerini engelleyici müdâhalelerin gerçekle tirilmesi gerekir. Kayma riski 
bulunan yamaçlarda gerçekle tirilebilecek müdâhaleler, kayalarda dü me ve 
yuvarlanmaları engellemek amacıyla yamaca serilen çelik a lar (steel wire 
mesh), yamacın stabilitesini arttırmak amacıyla yamaç boyunca 
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gerçekle tirilen kaya bulonu (rock-bolt), ankraj (anchor, tie-back) uygulamaları 
ve yamacın önüne yapılacak olan a ırlıklı veya ankrajlı istinat duvarları, 
palplan lar (sheet pile), kazıklar ve topukta yapılacak olan ek desteklemeler 
eklinde özetlenebilir. Ankraj: Derin kazıların güvenle açılması ve in aat 

sırasında emniyetli olarak durması için yüksek ev duvarlarının 
desteklenmesinde kullanılan destek elemanıdır. Ankraj; üzerine uygulanan 
gerilme kuvvetini elveri li zemine ileten yapısal bir parça olup risk olu turacak 
yanal yük, ankraj ile sa lam tabaka tarafından ta ıtılması sa lanmaktadır 
( ekil 9.24, 9.25). 

ekil 9.24. Kütle hareketlerinin engellenmesinde kullanılan yöntemler (Fookes ve Sweeney, 
1976). 

ekil 9.25. Yamaç duraylılı ını sa lamak amacıyla kayada gerçekle tirilmi  bulonlama. Kazı 
ile birlikte geli en gerilme bo almalarının denetlenmesi, çatlaklı kayanın çekme gerilmelerini 
alabilmesini sa lamaya ve bozulan gerilme durumunu yeniden kurmaya yönelik önlemler, 
bulonlar (bolt) ve ankrajlar (anchor) ile sa lanmaktadır. 
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9.5. Deniz Altı Kütle Hareketleri 

Kütle hareketleri denizel alanlarda da sıklıkla geli mektedir. Denizlerde 
kütle hareketleri en çok kıta yamaçları ve kıta eteklerinde gerçekle mektedir. 
Bu hareketleri denizlerde tetikleyen unsurların ba ında, sediment yükündeki 
artı , büyük kentlerin denize do ru mühendislik önlemleri alınmadan geli mesi, 
depremler ve yamaç e imi gibi kısmen kara alanlarındakilere benzer nedenler 
gelir. Bununla birlikte deniz tabanlarında, sediment içerisinde donmu  hâlde 
bulunan gazın (gaz hidrat/metan), ortam ko ullarının de i imine (ısınma) ba lı 
olarak gaz hâline geçerek sedimentin içerisinden ayrılarak yukarı, deniz 
yüzeyine do ru yükselmesi sırasında sedimentler üzerinde yarattı ı 
duraysızlıklar da deniz altı heyelânlarının önemli nedenleri arasında yer 
almaktadır. Deniz altında kütle hareketleri boyutu birkaç yüz metreden 
yüzlerce km’ye varan büyüklüklere ula abilmekte, sı  ve derin sularda birkaç 
derece gibi dü ük e imlerde olu abilmekte ve büyük tsunamilere de neden 
olabilmektedir. Deniz altı kütle hareketleri; deniz altı kaya dü mesi, deniz altı 
heyelânı, deniz altı moloz veya çamur akması eklinde görülebilmektedir ( ekil 
9.26). 

ekil 9.26. Deniz altında olu an kütle hareketleri (Önalp ve Arel, 2004). 
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Deniz altı heyelânları; limanlar-rıhtımlar, deniz altı boru ve enerji hatları, 
petrol-gaz plâtformları, su altı tünellerine ciddî hasarlar verirler. Deniz altı 
zemin hareketlerinde, çökellerin kayma direncinin çok dü ük olması, bo luk 
suyu ve gaz basınçlarının geostatik gerilmelere yakın düzeylere çıkması 
duraysızlı ı çok büyük alanlarda olu turabilmektedir. Su altı yamaçlarında 
duraysızlı ı; deprem, dalga etkisi, gelgit, çökelme hızı, gaz etkileri ve 
a ınmalar gerilmeyi artırarak direnci dü ürmektedir (Önalp ve Arel, 2004). 

 Heyelânlar, deniz altında da kayma yüzeyleri olu turup bu yüzeyler 
boyunca hareket edebilirler. Bu tür hareketler, yamaçta büyük çanakların 
olu masına ve yamaç boyunca meydana gelen türbiditik akmalar ise kıta 
yamaçlarında kanyon olu umlarına neden olurlar ( ekil 9.27). 

ekil 9.27. Los Angeles açıklarında kıta yamacında meydana gelmi  olan bir deniz altı 
heyelânına ait sayısal arazi modeli (Normark vd., 2004). 

Deniz altı heyelânlarına ait benzer izler, ülkemizin gerek nüfus ve 
gerekse sanayi bakımından en yo un bölgesi olan Marmara Denizi kıyı 
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yamaçları boyunca da gözlenmektedir ( ekil 9.28; Gazio lu vd., 2002; 2005; 
Göka an vd., 2003; Ku çu vd., 2005). Deniz Kuvvetleri Komutanlı ı Seyir, 
Hidrografi ve O inografi Dairesi Ba kanlı ı’na (SHODB) ba lı TCG Çubuklu ve 
TCG Çe me gemileri ile Fransız-IFREMER Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne ba lı 
R/V Le Suroit gemisi tarafından yapılan hassas batimetrik ölçümlerin 
de erlendirilmesi sonucunda, Marmara Denizi yamaçlarında elfin dı
kenarından abisal düzlü e do ru olan pek çok sediment hareketlerine ait izler 
belirlenmi tir. Bu sediment hareketlerinin bir bölümü yamaç boyunca sediment 
yo unluk akıntısı (türbiditik akıntılar) eklinde olmakta ve yamaçlar üzerinde pek 
çok kanyonun geli mesine sebebiyet vermektedir. Bunun dı ında Çınarcık 
Havzası kuzey yamacında geli mi  bir rotasyonal kayma ve Tekirda  Havzası 
güney yamacında geli mi  olan bir çamur akıntısı gibi kütle hareketlerini de 
Marmara Denizi içerisinde gözlemek mümkündür. Bu durum, tektonik açıdan 
aktif olan Marmara Denizi içerisinde bu aktivitenin tetikleyece i heyelânların 
olu abilece ini ve bu heyelânlara ba lı bazı tsunami olu umlarını da mümkün 
kılabilece ini gündeme getirmektedir (Yalçıner vd., 2002).  

ekil 9.28. Marmara Denizi içinde, kıyı yamaçlarında olu mu  heyelânlar. Mikro-batimetri 
haritası üzerinde (Rangin vd., 2001) Çınarcık Havzası (ÇH) kuzey yamacındaki rotasyonal 
kayma ve Tekirda  Havzası (TH) güney yamacındaki çamur akıntısı (Gazio lu vd., 2002, 
2005). 
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stanbul Bo azı içerisinde de bazı kütle hareketine rastlanmaktadır 
(Göka an vd., 2005, 2006). Bu hareketlerden bir bölümü akma türü yapılar 
olmakla birlikte bo azın Anadolu yakasında yer alan Umuryeri açıklarında Dz. 
K.K. SHODB tarafından toplanmı  olan sismik ve batimetrik veriler, bu alanda 
önemli bir deniz altı heyelânının varlı ına i aret etmektedir ( ekil 9.29). Bu 
verilerden yararlanarak Umuryeri kıyılarındaki içbükey ekillenmenin de söz 
konusu heyelânın çana ı olması gerekti i sonucuna varılmı tır (Göka an vd., 
2006; ekil 9.29). 

ekil 9.29. Deniz altı heyelânın izleri. stanbul Bo azı Umuryeri açıklarında meydana gelmi
deniz altı heyelânının Dz. K.K. Seyir, Hidrografi ve O inografi Dairesi Ba kanlı ınca bu 
alanda toplanmı  olan sismik ve mikro-batimetrik veriler üzerindeki izleri (Göka an vd., 2006) 
DH=Deniz altı Heyelân Malzemesi.   
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9.6. ÖRNEK, UYGULAMA ve YORUMLAR: 

9.6.1. Kuzulu Heyelânı/Akması: Do al nedenlerle olu an karma ık 
kütle hareketlerine bir örnek,  (Gökçeo lu vd., 2005). 

Sivas ehri kuzeyinde yer alan Koyulhisar’ın batısında, Kuzulu 
kasabasında 17 Mart 2005 tarihinde anî kar erimesi sonucu heyelân ile 
ba layıp, daha sonra akma eklinde devam eden bir karma ık kütle hareketi 
meydana gelmi tir. Gökçeo lu vd. (2005) tarafından yapılan çalı malarda, 
kayan ve akan malzemenin, 1.800 m’den fazla bir mesafe katetti i 
belirlenmi tir (9.6.1).  

  9.6.1. Kuzulu Heyelânı. 

9.6.2. Manisa/Soma Heyelânı: Yapay nedenlerle olu an kütle 
hareketlerine uygulamalı bir örnek, (Yıldırım, 2005).

25.07.2005 tarihinde Manisa li, Soma lçesi’ndeki bir kömür açık 
i letmesinde, foto rafı ve zemin kesiti, örnek ekil “9.6.2” de verilmi  olan, 
yakla ık 5 milyon metreküp malzeme, açık i letmenin yamacı boyunca 
kaymı tır. Heyelânın ana nedeni, kabul edilebilir bir güvenlik için izin 
verilebilecek de erlerden daha dik kazı evlerinin te kil edilmi  olması, taç 
bölgesinde yamaca paralel uzanan bir fayın ve heyelânın taç bölgesine 
birle en kuru dere yata ının dikkate alınmamı  olmasıdır:  
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9.6.2. Manisa/Soma Heyelânı. Heyelân alanını ve heyelân mekanizmasını gösterir zemin 
kesiti (Yıldırım, 2005). 
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9.6.3.  stanbul “Kemerburgaz Düzenli Katı Atık Depolama Sahası”nda 
(Odayeri Deponi Alanı) olu an heyelânın önlenmesine yönelik örnek 
uygulama: 

Kemerburgaz Deponi Alanında katı atıkların depolanması için, 1993 yılı 
ba ında kullanıma hazır hâle getirilen deponi alanında 02.06.1995 tarihinde bir 
heyelân olu mu tur. Bu alanda yapılan jeolojik ve geoteknik çalı malar sonucu, 
deponi alanında limit denge durumundaki arazi yamacında hazır hâle getirilen ve 
deponi tabanı için olu turulan dü ük e imli evde, 1993 yılından itibaren çalı malara 
iki yıl ara verilen deponi alanındaki stabilite bozukluklarının, sondajlarda 
öngörülenden daha çok fazla kalınlıklara ula an kontrolsuz yapay dolgu zeminden ve 
ara verilen süre içinde drenaj eksikli inden kaynaklandı ı görülmü tür (Yıldırım, 
1997). 

 Dolgu zemininde olu an heyelânı harekete geçiren en büyük etkenin, 
yüzeysel ve yüzey altı (yer altı) drenaj eksikli i oldu u saptanmı tır ( ekil: 9.6.3. A-J 
arası). Ya murların olu turdu u sızıntı suları, birkaç yıl öncesinden itibaren gereken 
yerlerde drenajların yapılmamı  olması nedeniyle yamaçlarda dolgu zemininin hızla 
yumu amasına, kayma mukavemetinin tahmin edilenden daha az olmasına ve dolgu 
stabilitesinin bozulmasına neden olmu tur. Gerekli önlemlerin alınmasıyla (9.6.3.F-J), 
duraylı ve çevre ile uyumlu duruma getirilen bu deponi alanı örne i, deponi 
alanlarının projelendirilmesine baz te kil edecek esas kriterlerin, geoteknik çalı malar 
yanında jeoloji ve mühendislik jeolojisi ko ullarıyla da ne denli uyumlu olması 
gerekti ini göstermektedir. Gereken önlemlerin alınmasıyla, Kemerburgaz-Odayeri 
Katı Atık Tesisleri; günümüzde en modern ve tam anlamıyla çevre dostu, örnek 
gösterilecek tesisler arasında yer almı tır ( ekil: 9.6.3. K ve L). 

 9.6.3.A) Kemerburgaz Deponi Alanında (düzenli katı atık depolama sahası) katı atık dökümü 
için hazırlanmı  BA-Ι  Hücresi (Aralık1993). 

BA-I Hücresi
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9.6.3.B)  Kemerburgaz Deponi Alanında çöp dökümüne hazır BA-Ι hücresi. Deponi alanı 
çalı malarına iki yıl ara verildikten sonra ilk katı atıkların (çöplerin) dökülmesi (12.01.1995). 

9.6.3.C) Deponi Alanında olu an heyelân. Katı atıkların depolanması için kullanıma hazır 
hâle getirildi i dü ünülen, ancak 1993 yılı ba ında yeterli drenaj önlemlerinin alınmadı ı ve 
kontrolsuz yapay dolgu üzerinde yer alan ilk BA-Ι hücresinde ba layan heyelân (02.06.1995). 

BA-I Hücresi

BA-I Hücresi
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9.6.3.D) Heyelânın BA-1 ve yanında henüz çöp dökümü için hazırlanmamı  BA-ΙΙΙ hücresine 
do ru giderek büyümesi (08.07.1995). 

9.6.3.E) Vâdi tabanında heyelân topu unda yer alan betonarme çöp sızıntı suyu havuzunun 
heyelândan etkilenmesi (08.07.1995). 

BA-I Hücresi

BA-III Hücresi
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9.6.3.F) Kemerburgaz Katı Atık Depolama Alanının (solid waste disposal area) mühendislik 
jeolojisi haritası ve kayma mekanizmasını gösterir zemin kesitleri. Heyelânı önlemek için; 
YTÜ, n aat Fak., n . Müh. Bölümü, Geoteknik Anabilim Dalı tarafından yapılan saha 
çalı malarında, heyelânlı bölge üzerine yerle tirilen 12 adet gözlem noktasındaki topo rafik 
ölçümlerle, kayma düzlemini olu turan zemin hareketlerinin esas (ana) aynadaki iddeti ve 
do rultusu belirlenmi tir. Yüzeysel drenaj için önerilen en uygun kafa hende i (top trench) ve 
yeraltı drenajı için önerilen drenler ile kılçık dren (deep drainage trench) yerleri, derinlikleri ve 
kutu menfeze (box culvert) ba lantı yerleri üstte yer alan mühendislik jeolojisi haritasında 
gösterilmektedir. eklin alt kesiminde gösterilen Kesit 2-2/ üzerinde yapılan stabilite analizleri 
heyelânın; esas aynasının yine dolgu sınırı içinde kaldı ı, dolgu içinde olu an di er dairesel 
kaymalarla birbirini takip eder ve eklenir ekilde birle ti i (ileri ve geriye do ru geli en 
heyelân/progressive and retrogressive landslide) ve dere talveginde son buldu u 
anla ılmaktadır (Yıldırım, 1997). 
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9.6.3.G) Yer altı (yüzey altı) drenaj hende i yapım çalı ması (1995). 

9.6.3.H) Drenaj hende i kesiti ve kutu menfez. YTÜ, n . Fak., Geoteknik Anabilim Dalı 
tarafından heyelânlı bölge için önerilen yer altı drenaj hende i kesiti ve vâdi tabanında dere 
yata ı boyunca uzanan *kutu menfeze ba lantısı (1995).  
*[Kutu Menfez: Drenaj sırasında, dolgunun bir tarafında biriken veya bir taraftan gelen 
akarsuyu, kontrol  altında di er bir tarafa iletmek üzere kullanılan kare veya dikdörtgen kesitli 
betonarme su geçidi]. 
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9.6.3. ) Kemerburgaz Deponi Alanında olu an heyelânda belirlenen zemin hareketleri. 
Topo rafik ölçümlerde 08.07.1995 tarihli maksimum yatay yer de i tirme 183 cm, dü ey 
yönde ise 181 cm’dir. Drenaj önlemlerinin 10.07.1995 tarihinden itibaren gerçekle tirilmesine 
paralel olarak zemin hareketleri, iki ayrı gözlem noktasında da (2 ve 4 No’lu gözlem noktası)
görüldü ü gibi Temmuz 1995 ortalarından itibaren yava lamaya ba lamı  ve 9 A ustos 
tarihinde ise tamamen durmu tur (Yıldırım, 1997). 
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9.6.3.J) Heyelânın iyile tirme çalı malarıyla önlenip stabil ve hazır hâle getirilmesiyle yeniden 
kullanıma açılan Kemerburgaz Deponi Alanı (Odayeri). BA-I Hücresi ile kil kaplaması (30cmx2)
hazırlanmakta olan BA-II Hücresi. Ön tarafta kaplama kili olarak kullanılmak üzere alınan ve 
en alt kotta açılan tabiî zemin çukuru görülmekte. Depolama hücrelerinin altında yer alan 
tabiî zeminin kalın bir ye il renkli geçirimsiz a ırı konsolide killerden olu ması  ve yeraltı suyu 
içermemesi dolayısıyla yapay dolgu içinde sınırlı kalan heyelânda, katı atıklardan 
kaynaklanan herhangi bir çevre kirlili i olu mamı tır  (13.09.1995).  

9.6.3.K)  stanbul Avrupa Yakası Katı Atık Tesisleri Giri i  (Ocak 2013). 

BA-I Hücresi

BA-II Hücresi

BA-III Hücresi
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Bugün stanbul Büyük ehir Belediyesi’nin bir kurulu u olan STAÇ A. . 
( stanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A. .) tarafından yönetilen Kemerburgaz 
(Odayeri) Düzenli Katı Atık Depolama Sahasında (deponi alanı), 1995 yılından itibaren 
stanbul Avrupa Yakasının tüm katı ve tıbbî atıkları kontrollü olarak çevreyi ve yeraltı 

sularını kirletmeyen bu sahada depolanmakta, 2001 yılından itibaren de çöpten 
gübre üretimi (kompost gübre üretimi) sa lanmaktadır.  

9.6.3.L)  Katı atık gazından elektrik üreten santral. Kemerburgaz Deponi alanında katı 
atıklardan (çöp) elde edilen metan gazının  toplanıp (yakla ık 20-25 yıl süre boyunca) 
yakılmasıyla enerji üreten elektrik santrali tesisi (Ocak 2013). 
    Modern ve emniyetli Kemerburgaz Deponi Alanı Tesisinde 60 Hektar alandan toplanan 
gaz saatte 20 MW elektrik üretmekte, fazla gelen gaz, depolama tanklarında biriktirilmekte, 
elektrik santralinde 600°C sıcaklı a ula an bacalardaki ısıdan da faydalanılarak yapılan 
ısıtma sistemiyle, bitki yeti tirmek üzere seralarda kullanılmaktadır. Ayrıca, nihai kota 
ula mı  katı atık tepe ve tepe düzlükleri geçirimsiz kil ile kaplanarak üzerleri bitkilerle 
ye illendirilmeye ba lanmı tır. Ortado unun en büyük “Düzenli Katı Atık Tesisleri Depolama 
Sahası”nı olu turan Avrupa Yakası, Kemerburgaz-Odayeri Deponi Alanı, çevre dostu ve 
çalı an mühendis ve teknik elemanlarıyla birlikte örnek bir tesistir. 

9.6.4. stanbul Topkapı Sarayı, slâm Bilim ve Teknoloji Müzesi Binası ile 
Sur-i Sultanî Duvarlarında meydana gelen deformasyonların nedenleri:   

Yataya yakın bir topo rafyada yer alan Topkapı Sarayı’na ait Gülhane Parkı içindeki, 
Zemin+1 Normal Kattan olu an müze binası ve yakın çevresinde yapılan sondaj verilerine 
göre zemin yüzünden itibaren 14 m kalınlı a ula an yapay bir dolgu, yapay dolgunun altında 
8 m kalınlı ında killi silt ve plâj kumundan olu an güncel alüvyal çökeller yer almaktadır. 
Daha altta ise zemin yüzünden 40 m ilâ 47 m’ler arasındaki derinliklerden geçen yan yana iki 
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adet TBM ile açılan Marmaray Tünel Güzergâhının da içinden geçti i grovak kayaları 
(Paleozoyik ya lı) bulunmaktadır. Grovaklar (kumta ı), siltta ı ve kilta larıyla ardalanmalı 
(=tekrarlanmalı) olup inceleme konusu alanı ve çevresinde do u batı do rultuda uzanan 
birbirlerine paralel, birkaç adet ve yakla ık dü eye yakın (70°) ezik kırık zonlarını 
içermektedir.  

Sarayburnu-Yenikapı arasında Marmaray Projesi kapsamında raylı sistemi olu turan 
ve batırma tüp tünele birle en yeraltı delme tünelleri tam kesit yöntemiyle (TBM: Tünel Açma 
Makinası/Köstebek, tunnel boring machine)  gerçekle tirilmi tir. Gülhane Parkı içinde yer 
alan iki katlı mütemadi temel sistemine sahip çelik yapı olarak in a edilmi  “ slâm Bilim ve 
Teknoloji Müzesi” binası altında, zemin yüzünden itibaren 40 m ilâ 50 m derinlikler arasında 
grovak kayaları içinden geçen 1. tünel güzergâhında 10 Ekim 2010 tarihinde TBM’in geçi i 
sırasında zemin yüzünde te kil edilen okuma noktalarında tünelin açılması sırasında ve 
sonrasında dü ey zemin yer de i tirmeler ölçülmü  ve Müze Binası ile Sur Duvarlarında da 
ayrılmalar, çatlaklar tespit edilmi tir. En yakın okuma noktalarında yapılan ölçümlerde, tünel 
kazısının ba laması ile birlikte dü ey zemin deplâsmanlarının olu maya ba ladı ı tespit 
edilmi , yakla ık 7 gün sonra deplâsmanların 60 mm - 70 mm de erine ula tı ı, daha sonra 
gittikçe yava ladı ı ve yakla ık 40 gün içinde 10 mm civarında ilâve deplâsman olu tu u 
gözlenmi tir. Açılan 7,85 m çaplı 1. tünelin zemin yüzünden derinli i göz önüne alındı ında, 
ölçülen yüzey zemin deplâsmanlarının (=yer de i tirme) beklenilenden oldukça fazla oldu u 
görülmü tür. Bunun nedenleri arasında üst yapay dolgu tabakasının tünel makinasından 
(TBM) kaynaklanan titre imlerle sıkı ması en yüksek ihtimal (olabilirlik, olasılık) olarak 
öngörülmü tür. Bunun yanında, tünel açılması ve/veya ba ka nedenlerle yeraltı su seviyesi 
de i imleri ve tünel güzergâhında rastlanılan kırık zonların oturmalara yol açmı  oldu u, bu 
nedenlerle de muhtemelen 2011 yılının ilk aylarında 1. tünele 68,6 m’lik yatay bir mesafede 
açılacak 2. tünelin açılması sırasında da titre imler mümkün oldu unca dü ük düzeylerde 
tutulması, yeraltı su seviyesinde de i imler olu maması için azamî dikkat gösterilmesi, ezik 
zonların önlem alınarak geçilmesi, aynı zamanda yüzey zemin hareketlerinin ölçümüne itina 
ile devam edilmesinin uygun olaca ı belirtilmi , müze binasının, mevcut durumda dikkate 
de er bir tehlike arz etmedi i saptanmı tır.  

A a ıda yer alan Örnek ekil “9.6.4.A”da; Marmaray Projesi-Japon Ortak Giri im 
Firmaları ekibi tarafından hazırlanmı  Gülhane Parkı-Sarayburnu arası zemin kesiti ve 
Marmaray Tünel Güzergâhı, 9.6.4.B’de; slâm Bilim ve Teknoloji Müzesi ve yakın çevresinde 
zeminde gözlenen oturmalar, 9.6.4.C’de; “ slâm Bilim ve Teknoloji Müzesi” Binası’na biti ik 
Tarihî Sur Duvarı’nda (Sur-i Sultanî Suru) olu an çatlak ve çatla ın zamana ba lı hareketini 
izlemek amacıyla, çatlak üzerine yerle tirilmi  yüzey ekstansometreleri, 9.6.4.D ve 9.6.4.E’de 
de bu yüzey ekstansometrelerinin yakından görünü ü yer almaktadır. ekil 9.6.4.D’deki 
ekstansometre, çatla ın ilerleme yönünü ve miktarını göstermekte olup “Çatlak Ölçer”, 
9.6.4.E’deki ekstansometre ise çatla ın hareket miktarını ölçmekte olup “Deplâsman Ölçer” 
olarak adlandırılmaktadır. 9.6.4.1’de ise ilgili onarım-iyile tirme önerilerine yer verilmektedir.  
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9.6.4.A) Gülhane Parkı-Sarayburnu arası zemin kesiti ve Marmaray Tünel Güzergâhı; Ekim 
2010. 

9.6.4.B) Zemin oturması. Gülhane Parkı, slâm Bilim ve Teknoloji Müzesi Binası ve yakın 
çevresinde Marmaray Projesi, tünel açma çalı maları sırasında 11 Ekim - 15 Kasım 2010 
tarihleri arası, zeminde gözlenen oturmalar. 

9.6.4.C) Yüzey ekstansometreleri. Gülhane Parkı slâm Bilim ve Teknoloji Müzesi Binasının 
bulundu u alanda, zemin yüzeyinin 40 m altından, TBM Makinası’nın Ekim 2010 tarihinde 
geçi i sırasında müze binasına biti ik, tarihî “Sur-i Sultanî Suru” duvarında olu an bir çatlak 
ve bu çatla ın ilerleme yönünü ve geni li ini zamana ba lı olarak de i imlerinin ölçülmesi 
için çatlak üzerine yerle tirilmi  yüzey ekstansometreleri  (03.11.2010). 
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9.6.4.D) Çatlak ve Çatlak Ölçer. C’de Sur-i Sultanî Suru duvarında görülen çatla ın yakından 
görünü ü ve çatla ın zaman içinde, ilerleme yönünü ve geni li ini gösteren Çatlak Ölçer 
(crack meter)    (03.11.2010). 

9.6.4.E) C’de yer alan Sur-i Sultanî Suru duvarındaki çatla a sabitlenmi , çatla ın zamanla 
de i en geni li ini ölçen Deplâsman Ölçer (03.11.2010). 
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9.6.4.1) Tarihî “Sur-i Sultanî” Sur duvarında görülen çatlaklara ili kin tavsiye edilen 
onarım ve iyile tirme önerileri : 

Osmanlı mparatorlu u’nun 7. Sultanı, 29 Mayıs 1453’de stanbul’u fetheden Fatih Sultan 
Mehmed Han (II. Mehmed, 1432-1481) tarafından stanbul Sarayburnunda 1478 tarihinde yaptırılan 
Topkapı Sarayı’nın kara tarafını koruyan yakla ık 1400 m’lik Sur-i Sultanî Surlarında (Sur-u Sultanî veya 
Topkapı Sarayı Surları) yer alan tonoz yüzeyindeki çatlama ve ayrılma görülen kısımlardaki ta lar, ilgili 
kısım askıya alındıktan sonra de i tirilmesi önerilmi tir. Ayrıca tonoz tu laları arasında ortaya çıkan 
çatlaklara, özellikleri belirtilen ba layıcı malzeme enjekte edilmesi, duvarlarda görülen çatlaklar için, 
izleyen onarım yöntemi benimsenmesi, e er oturmalar tamamlanmı sa yapının ta ıyıcı sisteminde 
sistem iyile tirme ve onarım önerilerinin yapılması uygun olaca ı tavsiye edilmi tir. Duvarlardaki 1 
cm’den geni  çatlaklar doldurulabildi i kadarıyla Horasan Harcı ile doldurulması (C, D ve E), doldurma 
i lemi tamamlandıktan sonra da bazı bo luklar kalmı  olaca ı, ancak Horasan Harcı’nın basınçla 
enjeksiyonu mümkün olmadı ından geni li i 1 cm’den fazla olan çatlaklar, Horasan Harcı ile 
doldurulduktan sonra bu çatlaklara a a ıda sözü geçen puzolanik esaslı (Do al Puzolan: Ö ütülerek 
su ve kireçle karı tırılınca çimentolama gücü kazanan Trakitik Tüf) kireç enjeksiyonu yapılması tavsiye 
edilmi tir. Horasan Harcı’nın uygulanmasını zorla tıran, geni likleri 1 cm veya daha dar olan çatlaklar, 
Horasan Harcı’nın özelliklerini benzer özellikler gösteren puzolanik esaslı kireç enjeksiyon harcı 
enjekte edilmesi önerilmi tir (Kocatürk, Yıldırım, Özaydın, 2010).   

Horasan Harcı özelliklerine dair kısa bilgiler, a a ıda verilmektedir: 
Osmanlı mparatorlu u (Osmanisches oder Türkisches Reich) döneminde in a edilen yapılarda; 

Türkler tarafından bulunan; ö ütülmü  pi mi  tu la, kiremit gibi pi irilmi  kil malzemelerin tokmakla 
dövülüp toz hâline getirilmesinden sonra elekten geçirilerek elde edilen ince tozun veya ta  tozunun 
kireç ve su ile karı tırılmasından olu turulan harca “Horasan Harcı” denilmektedir. Horasan harcında 
kilin pi irilme sıcaklı ı, harçta en önemli etkenlerden biridir (Ulukaya vd. 2012). Bu harç (mortar), 
ba layıcı olarak özel geli tirilmi  puzolanik malzeme ve agregaları da içermekte, kireç ile pi mi  kil 
malzemeye, tu la tozu, gere inde ek olarak da yer yer yumurta akı ve reçine de katılmaktadır. Kırılmı
tu la, kirece katıldı ında serbest kirecin açı a çıkarak sıva veya duvar yüzeyinde çiçeklenme 
olu masını (kalsiyum karbonat) engellemektedir [günümüzde; sertle mi  beton içindeki, çimento harcındaki 
bile enlerin çözünüp dı arı sızması ve yüzeyde kristalle ip birikmesi sonucu olu an lekeler de “çiçeklenme” 
olarak tanımlanmaktadır]. 

  Restorasyon uygulamalarında geleneksel yöntemlere uygun olarak antiyede imâlatı yapılan 
ve “Horasan Harcı” olarak isimlendirilen tu la kırı ı katkılı, kireç esaslı harçlar kullanılmaktadır. Bu 
harçlar tarihî eserde kullanılmı  mevcut yapı malzemelerine uyum sa lamaktadır. Karı ıma ilâve 
edilen ve yapay puzolanik malzeme olarak tanımlanan tu la, keramik=seramik, pi mi  toprak kırıkları 
ve tozları, harca hidrolik özellik kazandırmaktadır. Horasan Harcı olarak tanımlanan harcın kireç/tu la 
oranı genellikle 1/1 1 ilâ /4 arasında de i mektedir. Bu harca, mukavemetini arttırmak için; hem dolgu 
hem de katkı maddesi olan tu la-keramik kırıkları ve tozu yanında kum, ta  tozu, ta  pirinci, katkı 
olarak yumurta akı vb. maddeler de ilâve edilmi tir. Söz konusu kırılmı  tu la, kirece katıldı ında, 
içeri inde bulunan aktif killer kireçle reaksiyona girerek hidrolik özellik, yani su ile reaksiyona girerek 
*prizlenme özelli i kazanan ba layıcıya dönü mektedir.  

*[Prizlenme: Beton ve harçlarının katıla maya ba lama süresi].   



389

Kireç elde etmek üzere, içeri inde % 10-25 arasında kil bulunan killi kalker, 900°C – 1.100°C 
kızdırıldı ında, killi kalkerin içeri inde bulunan killer aktif hâle geçerek, su kireci (hidrolik kireç) elde 
edilmektedir. Su kireci; bile iminde % 10’dan fazla kil bulunan killi kalkerlerin ve % 50 kalker + % 50 
kilden olu an marnların (marl), sinterle me sınırının altında pi irildikten sonra su, buhar ya da ö ütme 
yolu ile toz hâline getirilip su ile karı tırıldıktan sonra belirli sürelerde havada veya su altında 
sertle mesi ile olu an ba layıcı bir malzemedir (U ur, 2011). E er kireçta ında kil yoksa yani sadece 
kalsiyum karbonat içeriyorsa bu durumda hava kireci elde edilmi  olmaktadır. Hava kireci kullanılarak 
elde edilen harç, suya kar ı dayanımsız iken, hidrolik kireç veya tu la-keramik kırı ı ve tozu ilâve 
edilerek hazırlanan hidrolik harçlar ise suya kar ı dayanıklıdır (Güleç, 1989).  

Osmanlı mparatorlu u Döneminde Horasan Harcı hazırlamada kullanılacak tu laların yeni ve 
iyi pi irilmi  olması ko ulu artnamelerde belirtilmi tir. Bu ko ulların eski artnamelerde yer alması, 
Horasan Harcı ve sıvası hazırlanması ile ilgili olu an yılların deneyimini ve birikimini ifâde etmektedir. 
Bu birikim, çimentonun yapı malzemesi olarak kullanılmaya ba lanması ile birlikte azalmı , daha 
sonraki dönemde ise sadece eski eser nitelikli yapılarda kullanımı devam etmi tir. Restorasyon 
sırasında hazır harçların kullanımı, sahada yapılan harç imâlatları sonucunda olu an birçok sakıncayı 
ortadan kaldırmaktadır. Horasan Harcı olarak kullanılacak hazır harçlar; kireç esaslı olmaları, alt 
yüzeye iyi yapı maları, nefes alabilme yetene i yüksek, içerdi i suda çözünebilir tuzlar ve su emme 
özelli i sınırlı, çiçeklenmeye kar ı dirençli olmaları gibi özellikte hazırlanmaları esastır. Mekanik 
özellikleri de standartların tarif etti i sınırlar içinde olmalıdır. Duvar sıvalarında ve duvar örme 
i lemlerinde antiyede üretilen Horasan Harcı’nın kullanımı uygun olmakla birlikte, enjeksiyon 
i lemlerinde bu amaç do rultusunda üretilmi  hazır harçların kullanımı daha uygun olaca ı tavsiye 
edilmi tir. Çünkü enjeksiyon yapılacak çatlakların doldurulabilmesi için, enjeksiyon malzemesinin 
akı kan olması, içeri inde enjeksiyon i lemini engelleyecek boyutta dolgu malzemesinin kirlilik 
oranında dahi olsa, bulunmaması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılacak malzemenin de tıpkı 
Horasan Harcı’nda oldu u gibi mevcut yapı ile uyum göstermesi gerekmektedir. Böylesi bir enjeksiyon 
harcının sahip olması gereken özellikler a a ıdaki gibi özetlenebilir:  

Harç, kireç esaslı olmalı, yüksek akı kanlık gösterirken, su kusma görülmemeli, hidratasyon 
ısısı dü ük ve sülfatlara kar ı dirençli, nefes alabilme özelli i geli mi , mekanik özellikleri standartların 
tarif etti i sınırlar içinde olmalıdır. Do al hidrolik kireç, puzolanik filler (Filler = Ta  unu, ≤0.25 No’lu 

elekten geçen en ince agrega) ve mikronize karbonatlar içeren malzemeye bazı özellikler sa layıcı 
kimyasal katkıların ilâve edilmesi, rötreyi engelledi inden ve i lenebilirli i arttırdı ından, uygun 
olacaktır. Bu özellikler; plâstik hâlde iken rötreyi engelleyici maddeler, do al su tutucular ve 
akı kanla tırıcılardır. Katkı maddelerinin hiçbirisi çözünür tuzlar (alkali, sülfat, klor veya nitrat)

içermemelidir ve zamanla bozulmamalıdır. Elde edilen harcın hiçbir orijinal yapı malzemesi veya 
restorasyon i lemi sırasında ve sonrasında kullanılan herhangi ba ka malzemeyle olumsuz kimyasal 
etkile im olu turmadı ı kanıtlanmı  bir harç olması gereklidir. Söz konusu harç, a a ıdaki teknik 
özelliklere sahip olması tavsiye edilmektedir: 

Harcın dâne boyutu   : Dâne 0-30 mikrometre arasında de i meli ve   
            % 85 i 15 mikrometre=15x10-6 m olmalı, 
Priz süresi    : 10-20 saat 
Basınç dayanımı, UNI EN 196  : 7 günde 100 kgf/cm2  

: 28 günde 170 kgf/cm2

E ilme dayanımı, UNI EN 196  : 7 günde 30 kgf/cm2  
          : 28 günde 50 kgf/cm2

Statik elâstisite modülü, UNI 8556  : 85.000 kgf/cm2
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Isı genle me katsayısı     : 8 x 10-6

Uygulama Yöntemi: 

• Mevcut çatlakların mekanik temizli i yapılmalı, 
• Çatlak boyunca 1 m’ye en az 4 adet olacak ekilde matkapla delik açılıp enjeksiyon 

hortumu yerle tirilmeli, 
• Çatlakların her iki yönü hidrolik kireç esaslı harç ile kapatılmalı, harcın mukavemetini 

kazanması için en az 24 saat beklenmeli, 
• Toz hâlindeki 1 kg enjeksiyon malzemesi 0,3 litre temiz su ile dü ük hızlı matkap 

yardımıyla karı tırılarak homojen hâle getirilmeli, 
• Enjeksiyon makinası dü ük basınçta çalı tırılarak en alt sıradaki delikten ba lanarak 

hazırlanan harç enjekte edilmeli ve 
• Enjeksiyon malzemesinin üst sıradaki ba ka bir delikten ta ması ile enjeksiyon deli i 

kapatılarak di er deli e geçilmeli,  yani tüm çatlakların enjeksiyon harcı ile doyurulmasına özen 
gösterilmesi tavsiye edilmektedir. 

Yukarıda belirtilen sözlü ve yazılı öneriler do rultusunda alınan önlemler ile 2011 
yılından itibaren gerek slâm Bilim ve Teknoloji Müzesi Binası, gerekse Müze Binası’na biti ik 
Topkapı Sarayı’nı çevreleyen Sur-i Sultanî Surları’nda görülen tüm deplâsmanların azalarak 
son buldu u gözlenmi tir (Kocatürk, Yıldırım, Özaydın, 2010). Sur-i Sultanî Surları’nın aslına 
uygun olarak restorasyon (=aslına bozmadan onarma, yenileme) ve konservasyon (=koruma)
çalı malarına Mart 2011’de ba lanmı  olup bu çalı maların stanbul’un di er tarihî surlarında 
da devam etmesine yönelik çalı malar yapılmaktadır.  

9.6.5. Farklı Oturmaya Örnek:  

Türkiye’nin birçok yerinde bilhassa yerle imi yo un olan illerde, yüksek
e imli yamaçlarda açılan evlerde stabiliteyi sa lamak için yapılan istinat 
yapılarında ya da e imli bu tür arazilerde toplu konut veya dik yamaçtan 
kaynaklanan manzarası güzel villa türü yapıların oturtulması için açılan temel 
zeminlerinde stabilite ve bilhassa bina temellerinde farklı oturma gibi çok sık 
problemlerle kar ı kar ıya kalınmaktadır.  

Bina temelleri için yamaçta hafredilerek olu turulan düzlükte, bina temel 
kotlarının; mevcut yüksek yamaç e imi nedeniyle yamaç üst kesimlerinde ana 
zemine, daha dü ük kotlarda yer alan yamaç alt kesimlerinde ise zemin 
yüzeyine yakın yer alacaktır. Temellerin zemin yüzeyine yakın ayrık zemin, 
kontrolsuz yapay dolgu veya bitkisel toprak (topsoil) üzerine oturtulması, 
drenaj önlemlerinin iyi alınamaması gibi nedenlerle, zaman içinde bu tür zayıf 
zeminler (weak soil) farklı oturmalara neden olabilecektir. Bu durum, drenaj 
eksikli i yanında, ço unlukla bazı kontrol mühendisli i hizmetleri eksikli inden, 
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di er bir ifâde ile ana zemin, kontrolsuz yapay dolgu veya bitkisel toprak 
zeminlerin iyi tanınamamasından ya da farkına varılamamasından 
kaynaklanmaktadır. Bu gibi nedenlerle, zeminde stabilite bozuklukları ve 
üzerinde yer alan yapılarda önlem alınmadı ı takdirde hasar ve sorunlar ile 
kar ı kar ıya kalındı ı günümüzde de sık sık gözlenmektedir.  

A a ıdaki örnekte, stanbul Asya Yakasında Beykoz’da vâdiye bakan bir yamaçta, 
site içinde yer alan müstakil ve her biri 3 katlı in a edilmi  tekil temeller (individual footing)
üzerine in a edilmi  villaların birinde, zemin etüdü yapılarak villa temellerinde farklı 
oturmaların olu turdu u hasarlar tespit edilmi tir:  

Binada olu an çatlakların nedeni için yerinde yapılan incelemelerde, betonarme villa, 
1 bodrum+zemin+1 normal kat+1 çatı katından olu tu u görülmü tür. Yüksek e imli bir vâdi 
yamacında yer alan villanın yan duvarlarında, pencere kö elerinde ve üst balkon konsolunda 
arazi e imi yönünde çatlaklar meydana geldi i gözlemlenmi , villanın bahçesinde yapılan 
gözlemlerde ise arazinin yöredeki yakla ık % 35 e imli alanda, zeminin yüzey kesimlerinde 
ana zemine ait olmadı ı tespit edilememi  yapay dolguda, yer yer krip niteli inde hareketlerin 
olu turdu u morfolojik yapı belirlenmi tir. Villa ve civarında 1. yazar tarafından yapılan 
incelemelerde, arazi e imi sebebi ile villanın çevresine ve temellerine gelebilecek ya mur 
sularının yeterince uzakla tırılmasını sa layacak gerekli ve kapsamlı bir drenaj sisteminin 
mevcut olmadı ı ve genel bir drenaj probleminin de var oldu u tespit edilmi tir. 

Yamaçta yer alan villa, betonarme karkas (concrete frame) bir yapı olarak kolon-kiri
(column-beam), dö eme (slab) ve ba  kiri leri (bond beam) ile ba lanmı  tekil temellerden 
olu an bir temel sisteminden (foundation system) ibaret oldu u belirlenmi tir. Bina (building) 
yan duvarlarında görülen çatlaklar üzerine (9.6.5.A), farklı oturmaların nedenini belirlemek 
üzere, temellerinin oturdu u zemini görmek ve yerinde incelemeler yapmak amacı ile evin 
dü ük kotlarında yer alan bahçe tarafında bu eve ait tekil temellerden bir tanesinin 
biti i inden, temel sistemine zarar vermeyecek ekilde bir çukur açtırılmı tır (9.6.5.B, C).  

9.6.5.A) Farklı oturma nedeniyle binanın her iki yan duvarında yamaç a a ı yöne do ru 
meydana gelen çatlaklar (28.01.2011). 
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9.6.5.B) Kontrolsuz yapay dolgu üzerinde yer alan tekil sömel (temel) (03.02.2011). 

9.6.5.C) Kömür kırıntılarını içeren, kontrolsuz yapay dolgu üzerine oturtulmu  ve 
9.6.5.B’de yer alan tekil temel tabanının yakından görünü ü (03.02.2011). 

Kömür 
parçaları  

   Temelin tabanı 

Temelin 
oturtuldu u  
yapay dolgu 
zemin 

Temelin 
tabanı

Temelin  
oturdu u  
yapay dolgu zemin

TEMEL 
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Villada açılan 80 cm derinli indeki temel çukurunda, temel derinli i 50 cm olarak 
ölçülmü tür. Sömel’in (Sömel, footing: Temel papucu) oturdu u zeminden laboratuarda 
deney yapmak üzere çe itli örnekler alınmı  ve zeminin mukavemeti hakkında bilgi 
edinebilmek amacı ile cep penetrometresi ile temelin oturdu u zeminin de i ik nokta ve 
derinliklerinden yakla ık 10 adet serbest basınç mukavemeti (unconfined compressive 
strength) ölçülmü tür. Temel çukurunda yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu villa 
temelinin az çakıllı, kömür ve bitki kırıntılı, organik içerikli kahverengi kilden olu an bir 
tabana (kontrolsuz yapay dolguya) oturtulmu  oldu u görülmü tür  (Örnek ekil 9.6.5.B ve 
9.6.5.C). 

Yapılan çalı malarda temel tabanının; kömür parçaları içeren bir zemine oturdu u 
ve laboratuar deney sonuçları, bu dolgu zeminin yüksek plâstisiteli orta katı kıvamda bir 
kil oldu unu göstermi tir. Villanın alt kotlarda bahçe tarafında yer alan bu temellerin 
sa lam zemin (ana kaya) yerine, yapay dolgu zemine oturtulması ve zeminin 
beklenilebilece i gibi yüzey sularının da iyi drene edilmemi  olması yanında, zamana 
ba lı oturmalar nedeni ile villa yan duvarlarında çatlaklar meydana geldi i görülmü tür. 
Bu durumda, yapay dolgu zemininde meydana gelmi  olan oturmaların devam edip 
etmedi inin tespit edilebilmesi için çatlakların ilerleme yönünü belirleyen bir çatlak ölçer 
ya da çatlakların geni li ini ölçen bir deplâsman ölçerin yerle tirilerek düzenli okumalar 
alınması önerilmi tir. 

Sonuç olarak villa ve mahallînde 28.01.2011 ve 03.02.2011 tarihlerinde yapılan 
incelemeler ve temel zemininden alınan örnekler üzerinde yapılan gerek yerinde, gerekse 
laboratuardaki ölçümler neticesinde: 

1. Söz konusu villanın, daha dü ük kotlarında alt kesimde bahçe tarafında yer 
alan temellerinin sa lam zemine (ana zemin/kayaç) oturtulmadı ı, temellerin az çakıllı, 
kömür ve bitki kırıntılı, organik içerikli kahverengi orta katı kilden olu an yapay dolgu bir 
zemine oturtulmu  oldu u görülmü tür.  

2. Villada meydana gelen çatlakların, temel sisteminin alt bahçe kısmında kalan 
kesiminin oturtuldu u zeminde, zamana ba lı olarak olu an oturmalardan (konsolidasyon)
kaynaklanmı  oldu u sonucuna varılmı tır. Bu oturmaların devam edip etmedi ini tespit 
edebilmek için duvarlardaki çatlakların bulundu u yerlere bir çatlak ölçer veya deplâsman 
ölçer yerle tirilerek düzenli okumalar alınarak izlenmesi önerilmi tir. 

3. Villa ve civarında yapılan incelemelerde, arazi e imi sebebi ile villanın 
çevresine ve temellerine gelebilecek ya mur sularının uzakla tırılmasını sa layacak 
yeterli ve kapsamlı bir drenaj sisteminin olmadı ı ve genel bir drenaj probleminin de var 
oldu u gözlemlenmi tir. 
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9.6.6. Heyelânda Ana Kayma Düzleminin Belirlenmesi:

stanbul, Kemerburgaz-Tayakadın Mevkii, eski kömür havzalarının bulundu u 
bölgede, kuzeye % 10-15 arası e imli bir yamaçtan geçen ve 2008 yılında yapılan do u 
batı do rultuda uzanan çift (duble) asfalt yol (dual carriageway, divided road) üzerinde, 
2009 yılında bir heyelân meydana gelmi tir. Bu kesimde yapılan zemin etüt sondajları 
verileri, arazi zemin yapısının yüzeyden itibaren birkaç metre kalınlıkta kontrolsuz yapay 
dolgu altında, bölgenin ana zeminini olu turan, yer yer kum ara bantları içeren a ırı 
konsolide sert siltli killerden (Üst Oligosen-Üst Miyosen dönemi çökelleri) olu tu unu 
göstermektedir. Heyelân olu an kesimde yol boyunca ubat 2010 yılında derinlikleri 24 m 
ile 30 m arası de i en, 11 adet zemin etüdü sondajları açılmı  ve bu sondajlardan 
inklinometre (=e imölçer, inclinometer) ölçümleri alınmı tır. nklinometre ölçümleri ile 
zeminde olu an kayma yüzeylerinin derinli i, zemin hareketlerinin miktar ve yönlerinin 
belirlenmesi amaçlanmı tır. nklinometre ölçümlerinden, ana kayma düzleminin yakla ık 
13 m derinlikte oldu u sonucuna ula ılarak, do u-batı do rultuda uzanan asfalt yol 
güzergâhının alt kotlarını olu turan kuzey kenarı boyunca ve yola paralel bir kazıklı 
heyelân önleme yapısı tasarlanmı tır. 

Sondajlarda, zeminde olu an kayma yüzeylerinin derinli i ile zemin hareketlerinin 
miktar ve yönlerinin belirlenmesi amaçlanmı tır. nklinometre ölçümlerinde kayma 
düzlemi yer yer 20 m’ye ula tı ı, ancak heyelânın en aktif olan ana kayma düzleminin 
maksimum 13 m derinlikte oldu u öngörülerek, olu an heyelânı önlemek için gerekli ilâve 
jeolojik ve geoteknik etüt ve de erlendirmeler sonucunda, heyelânın olu tu u bölgede, 
kaymanın durdurulması için önerilen alternatiflerden, kazıklı tutucu yapı alternatifinin 
uygulanmasına karar verilmi tir. Di er bir ifâde ile ubat 2010 tarihinde, ortalama 25 m 
derinli inde yapılan sondajlardan elde edilen bulgular ve inklinometre okumaları, yamaçta 
olu an kayma yüzeylerinin en fazla yamaç yüzeyinden 13 m derinlikte oldu una i aret 
etti i eklinde yorumlanmı tır.  

Yolun kuzey kenarı boyunca tasarlanan kazıklı yamaç stabilizasyon yapısının, 
minimum 15,5 m ve heyelânın en derin yerinde ise maksimum 28 m boyda olmak üzere, 
527 adet 120 cm çapında, akstan aksa 3,6 m aralıklı çift sıra fore kazıklardan (bored 
piles) ve bunları birbirine ba layan 5,2 m geni likte bir ba lık kiri inden olu an, 570 m 
uzunlu unda heyelân önleme yapısı in a edilmesine karar verilmi tir. Kazıkların amacı, 
bölgedeki kaymayı durdurmaya yönelik oldu undan, kazıkların önlerinde zemin yüzünden 
maksimum 13 m derinli e kadar bir kayma olsa dahi arkasındaki zeminin etkisini 
kar ılayabilecek ekilde tasarlandı ı varsayılmı tır. Parametreleri hesaplanan bölge için 
geoteknik analizler, plaxis V.8 bilgisayar programıyla yapılmı , stabilite için rezidüel (artık 
kalıcı) parametrelerle statik durumda 1,3 ; dinamik durumda ise 1,1 güvenlik sayısı 
aranmı ; yapılan analizler, bölgenin kazıklı tutucu yapı alternatifi ile güvenli hâle gelece i 
dü ünülmü tür. Ayrıca ana kayma düzlemi derinli i maksimum 13 m öngörüldü ünden; 
önlem olarak heyelân alanı boyunca kazıklı tutucu yapının sırasıyla 28 m, 22 m ve 15,5 
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m’lik kazıklar ile üç tip olarak tasarlanarak projelendirilmi tir. Stabilite analizleri 
sonucunda projelendirilen kazıklı tutucu sistemin statik ve dinamik ko ulların etkisi altında 
heyelân alanının güvenli inin sa lanaca ı, ayrıca kazıklı yapının arkasındaki ana yolu ve 
devam eden evi güvenli hâle getirece ini statik ve dinamik durum analiz sonuçlarına 
göre de güvenli olaca ı, kazıklı tutucu yapının bu etkiler altında bir stabilite sorunu 
yaratmayaca ının belirlendi i varsayılmı tır. Böylelikle hesaplamalara göre, heyelân 
alanına yapılan kazıklı tutucu yapı, ana yol platformunun stabilizasyonunu sa layacak ve 
platform arkasındaki kaymayı engelleyerek proje sahasının güvenli hâle getirilebilece i 
öngörülmü tür. 

 Kasım 2010 tarihinde asfalt yolun kuzey biti i inde ve do u-batı do rultuda 
uzanan yola paralel, 570 m uzunlu unda, kazıklı yamaç stabilizasyon yapısı (kazık istinat 
yapısı, pile foundation)  in a edilmi , ancak buna ra men heyelânın devam etti i ve 
istinat yapısının yer yer kırılıp parçalandı ı görülmü tür.  

Bölgede imâlatın tamamlandı ı ve ilk optik okumaların alındı ı 30.10.2010 
tarihinden itibaren kazıklarda meydana gelen bu hareketlerden kaynaklı, bazı anolarda 
oturmalar ve birkaç anoda da kesme çatlakları ve 0,5 m’ye varan ve gittikçe ilerleyen 
kırılmalar olu maya ba lamı tır.  

Aralık 2010 tarihinden itibaren, kazıklı tutucu yapı olarak adlandırılan istinat 
yapısının parçalanmaya devam etti inin görülmesi üzerine, yörede Ocak- ubat 2011 
tarihleri arasında, yeniden ve derinlikleri 40 m ilâ 50 m arasında de i en ilâve 24 adet 
sondaj kuyusu (borehole) açılmı tır. Bu kuyuların bazılarında inklinometre ölçümleri 
yapılmı , Mart 2011 tarihinde yeraltı su seviyesi ve basıncının belirlenmesine yönelik 
çalı malar ise 10 adet piyezometre kuyusunda ilgili firmalarca 2011 tarihinde 
gerçekle tirilmi tir.  

Bu de erlendirmelere göre, yörede jeolojik istifin, katı-çok katı kil birimler ile orta 
sıkı-sıkı-çok sıkı kum birimleri ardalanmalarından olu tu u, alt seviyelere do ru gidildikçe 
çok katı-sert, a ırı konsolide (overconsolidated) kil birimlere geçildi i ve bu kil tabakalar 
içinde yer alan kum bantlarından süzülen suların, kil birimleri içerisinde içsel sürtünme 
mukavemetini azaltarak, kayma düzlemlerini olu turdu u, yeraltı su seviyelerinde ise 
artezyene rastlanmadı ı, aktif heyelânın ise yüzey kotundan itibaren 40 m derinli e kadar 
devam etti i görülmü tür. 

 Heyelân önleme yapısı olarak daha önce projelendirilen kazıklı tutma yapısının 
yeterli olmadı ının ortaya çıkması sonrasında  YTÜ n . Fak. Geoteknik Anabilim Dalı’na 
müracaat edilip ek ara tırmalar yapılması talep edilmesi üzerine, YTÜ Geoteknik 
Anabilim Dalı ö retim üyeleri tarafından inceleme alanında gerekli çalı malar yapılmı tır 
(Özaydın, Yıldırım, Berilgen 2012).  

YTÜ, Geoteknik Anabilim Dalı’nca yapılan ek arazi jeolojik ve geoteknik çalı malar 
kapsamında,  derinlikleri 40 m – 60 m arasında de i en ve heyelân ara tırmasına yönelik 
15 adet yeni ilâve zemin sondajı ve inklinometre tesisi ile ölçümlerinin yapılması 
plânlanmı , uygulamaya konmu  ve zemin kesitleri YSK-5 sondajı ile YSK-2 sondajı arası 
alınmı tır (9.6.6.1.A ve 9.6.6.1.B).  
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9.6.6.1.A) stanbul-Kemerburgaz’da olu an heyelân ve sondaj yerlerini-derinliklerini  gösterir 
harita (Yıldırım, 2012). 

Bu yeni sondajları takiben 20 Ocak 2012 tarihine kadar alınan inklinometre 
ölçümleri sonucunda (Tablo 9.6.6.1), asıl ana kayma düzleminin kazık boylarının daha da 
altında, zemin yüzeyinden 35 m - 40 m arası derinliklere (drilling depth) ula tı ı 
saptanmı tır.  

Tablo:9.6.6.1) ekil 9.6.6.1’deki haritada yerleri gösterilen sondajlardan 20.01.2012 
tarihinde alınan inklinometre ölçümleri (bilgi2000, 2012). 

Kuyu no Sondaj 
ba langıç 

tarihi 

nklinometre 
ilk ölçüm 
tarihleri 

Sondaj 
derinli i 

(m) 

nklinometre 
derinli i 

(m) 

nklinometre 
üst kotu 

(m) 

Yer de i tirme 
miktarı ve yönü      
A*      

Yönü 
(mm)    

B** Yönü 
(mm)     

YSK-2 27.10.2011 03.11.2011 60,00 60,00 128 33 26 
YSK-4 23.11.2011 30.11.2011 50,00 50,00 146 18 7 
YSK-5 02.12.2011 07.12.2011 40,00 40,00 150 8 -15 
YSK-7 10.11.2011 21.11.2011 60,00 60,00 131 125 -24
YSK-9 27.11.2011 03.12.2011 50,00 50,00 150 15 15 
YSK-10 10.11.2011 17.11.2011 50,00 50,00 122 125 -115 

* A+  yönü: Hareketin oldu u yön olarak seçilmektedir. Burada A+ hareketin topo rafik e imin 
azaldı ı kuzey yönü göstermektedir. A- güney yöndür. 

** B yönü: Hareketin oldu u yamaç a a ı do ru bakıldı ında sa  taraf “+” (do u yön), sol taraf ise 
“-“  (batı yön) olarak belirlenir. A ve B yönleri arasında olu an ilerleme de erlerinin bile kesi 
heyelân hareketinin yönünü ve miktarını vermektedir. 
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nklinometre de erlendirmeleri: stanbul Kemerburgaz-Tayakadın yolunda yapılan 
YSK-2, 4, 5, 7 ve 10 No’lu sondajlardan alınan inklinometre ölçümleri, ekil 9.6.6.2 ile 6 
arası verilmektedir. Çift (duble) asfalt yolun da içinde yer aldı ı heyelân güzergâhında 
yapılan sondajları takiben, bu sondajlar içinde yapılan inklinometre ölçümleri, referans te kil 
etmesi açısından önce sıfır okumaları, daha sonra da ba langıç okumaları alınmaya 
ba lanmı tır. Belirli zaman aralıklarında 20 Ocak 2012 tarihine kadar yapılan okumalara 
göre; YSK-2 sondajında, zemin hareketleri özellikle zemin yüzünden itibaren 35 m derinlikte 
olup ana kayma yönünü olu turan kuzey yönde 33 mm, do u yönünde 26 mm’dir. 7 ubat 
2012 tarihinde inklinometre borusu 35 m derinlikte ana heyelân düzlemi tarafından kesilmi
ve devre dı ı kalmı tır (9.6.6.2) .  

9.6.6.2. Kemerburgaz, YSK-2 sondajı inklinometre ölçümleri. 

YSK-4 sondajında hareket, zemin hareketlerinin yüzeye yakın kesimlerde daha fazla 

oldu u görülmekte, çok önemli mertebelerde olmamakla birlikte derine do ru azalmaktadır. 
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Son okumaya göre ise kuzey yönünde (A+ yönü) 18 mm, do u yönünde (B+) 7 mm’dir 

(9.6.6.3).

9.6.6.3. Kemerburgaz, YSK-4 sondajı inklinometre ölçümleri. 

YSK-5 sondajında, zemin yer de i tirmelerinin yüzeye yakın kesimlerde olu tu u 

gözlenmekte ve son okumaya göre kuzey yönünde 8 mm, batı yönünde 15 mm 

mertebesindedir. Ancak bu okumalara göre kesin bir kayma yüzeyinin olu tu u yorumu 

yapılamaz (9.6.6.4). 
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9.6.6.4. Kemerburgaz, YSK-5 sondajı inklinometre ölçümleri. 

YSK-7 sondajında, ölçülen zemin yer de i tirmelerinin özellikle yüzeyden 36 m–37 m 

ve daha derinlerde yo unla tı ı gözlenmektedir. 16 Aralık 2011 tarihindeki okumada, zemin 

yer de i tirmesi kuzey yönünde 125 mm, batı yönünde 24 mm civarında iken, bir sonraki 

okumada inklinometre borusu 36 m’den kesilmi  ve bundan sonraki okumalar 36 m ve 

üstündeki seviyelerden alınmı , fakat hareket muhtemelen daha altta oldu u için üst kısım 

geriye yatmı  ve bu nedenle hareket ters yöne gibi gözükmektedir (9.6.6.5).  
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9.6.6.5.  Kemerburgaz, YSK-7 sondajı inklinometre ölçümleri. 

 YSK-10 sondajında, kayma düzlemi derinli i 21 m olup 20 Ocak 2012 tarihli 

inklinometre okumasına göre kuzey (A+) yönünde 125 mm, batı (B-) yönünde 115 mm zemin 

yer de i tirmesi meydana gelmi tir. 07 ubat 2012 tarihi itibarıyla inklinometre borusu 

zemin yüzeyinden 21 m derinlikte tümüyle kesilmi tir. Bu sondaj yerinde de yakın sondaj 

verileri ile korele edildi inde, muhtemelen ana kayma düzleminin 35 m ya da 36 m civarı 

derinliklerde oldu u söylenebilir (9.6.6.6).
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9.6.6.6.  Kemerburgaz, YSK-10 sondajı inklinometre ölçümleri. 

Tipik bir inklinometre ölçüm sistemi ile ölçüm alınmak üzere sondaj 
kuyusuna indirilmekte olan inklinometre ölçüm sistemine ait foto raflar, 
a a ıda ekil 9.6.6.7 ve 9.6.6.8’de verilmektedir: 

9.6.6.7. Bir inklinometre (e imölçer) ölçüm sistemi.
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9.6.6.8. Bir sondaj kuyusunda, inklinometre aleti ile sondaj tabanından itibaren yüzeye 
do ru 1’er metre aralıklar ile ölçüm alınması. 

Kemerburgaz Heyelânı’nda, heyelânın geli imi ve olu turdu u hasara ait de i ik 
tarihlerde çekilmi  foto raflar, a a ıda ekil 9.6.6.9 da (A-H arası) yer almaktadır.  

9.6.6.9.A)  Kemerburgaz duble asfalt yolunun güney yamacını olu turan evde görülen 
heyelânın taç kısmı. Heyelân, duble asfalt yolun tamamını etkileyerek yamaç a a ı kuzey 
yöne do ru geli mi tir (13.09.2011).  
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9.6.6.9.B) Heyelân nedeniyle hasar görmü  570 m uzunlu undaki kazıklı istinat yapısı. 
Burada, heyelânı önleme yapısında, fore kazık derinli inin yetersiz kaldı ı kazık 
sistemine ait kazık ba lıklarının kırılan kesimleri görülmektedir (14.10.2011). 

9.6.6.9.C) Kazık ba lıklarının kırılan kesimleri ve göçme (13.09.2011).
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9.6.6.9.D) 5,20 m x 1,20 m boyutlarındaki kazık ba lı ının heyelân nedeniyle 
kırılması ve donatıların kopması (13.09.2011). 

9.6.6.9.E) Heyelân nedeniyle kazık ba lı ının kırılması, donatıların kopması. 
Heyelân önleme yapısı 1,20 m çaplı ve en derin yerinde 28 m’ye ula an toplam 527 adet çift 
sıra kazıktan olu maktadır. Kazık ba lı ı 5,20 m geni li inde olup heyelân önleme yapısının 
toplam uzunlu u 570 m’dir (13.09.2011). 
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9.6.6.9.F) Kemerburgaz Heyelânının geli imi  (13.09.2011). 

9.6.6.9.G) F’de görülen aktif heyelânın hızlı geli mesi ile topo rafyada görülen de i im 
(21.09.2011). 
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9.6.6.9.H) F’de gözlenen  aktif heyelânın hızla ilerlemesi. Heyelânda hareketin ba langıç 
tarihinden 40 gün geçtikten sonra (21.10.2011) taç bölgesinde ana kayma düzlemininin  
hareket miktarının daha da artarak belirginle mesi ve dü ey atımın (∼1 m) giderek büyümesi.  

Zemin ortamında (kum ara katmanlı a ırı konsolide kil) geli en aktif heyelânın önlenmesi 
için, bu heyelân ve yöresine en uygun çözümün, yola dik yönde olu turulacak kaya dolgulu 
hendekler ve kılçık drenler ile yüzey ve yeraltı sularının drene edilmesi ve bu drenaj 
kanallarının daha a a ı vâdide yer alan ve ana zemini olu turan kesimlerde kuru dere 
yataklarına kadar uzatılmasının, yöredeki heyelânı önlemede çok yararlı olaca ı tavsiye 
edilmi tir (Özaydın, Yıldırım, Berilgen, 2012). 

9.6.6. 1) Heyelân Modeli  – Mekanizması - 
  
YTÜ Geoteknik Anabilim Dalı tarafından derin sondaj verileri ve inklinometre ölçümleri 

birlikte de erlendirilerek, heyelân bölgesi (slide area) arazi zemin yapısını gösteren ayrıntılı 
kesitler çıkarılmı  ve kayma yüzeyleri i aretlenerek muhtemel heyelân mekanizması ortaya 
konmu tur. 

Heyelândan etkilenen asfalt duble yolun güney yamacı tepe düzlü ü ve daha 
gerisinde 6 km2 - 7 km2 gibi çok geni  bir alanı kaplayan eski kömür i letmelerinden arta 
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kalan ve hafriyat atıkları ile kontrollü olarak doldurulmakta olan kazı çukurları yer almaktadır 
(muhtemelen stanbul 3. Hava Limanı arazisi, Tayakadın Mvk.). Tabanlarında ana zemini olu turan 
geçirimsiz killi zeminlerin yer aldı ı bu çukurlar, uzun yıllar ya mur suları ile dolmu  ve irili 
ufaklı yapay göl alanlarına dönü mü lerdir. Bu kesimlerde, göl içi kenar evlerinde, killi 
tabakalar içinde yer alan kum bantları içine su sızıntılarının olma ihtimalî yüksektir. Son 
yıllarda bu çukurların hafriyat atıkları ile doldurulması sonucunda depolanmı  su kütlesi 
basınç altında kalmı  ve daha dü ük kotlara inen kuzeye e imli yamaçlara do ru uzanan 
kum bantlarında, su akımını olu umunu te vik edici ek bir unsur ortaya çıkmı tır. Arazide 
açılan çok sayıda sondaj verisi birlikte de erlendirildi inde, hafriyat dolum sahası dı ında 
dü ük kotlarda yer alan kuzeye e imli yamaçta, yamaç içinden a a ıya, asfalt yola do ru 
bazı kum bantlarının süreklilik arz edebilece i ve bunlar içinde tepe düzlü ünde yer alan 
yapay göllerdeki su kotu ile ili kili olarak basınç artı ları ve su akımı gerçekle me ihtimalînin 
hayli yüksek oldu u sonucuna ula ılmı tır. Yamaç e iminin genellikle % 10 civarında oldu u 
arazide, heyelânların olu masının bu ekilde açıklanabilece i dü ünülmektedir. 

9.6.6.2) Stabilite Analizleri 

Arazi zemin yapısı ve heyelân modeli ortaya konulduktan sonra öncelikle arazi 
ko ullarında geçerli zemin dayanım parametrelerini geri analizlerle belirleyebilmek amacı ile 
stabilite analizleri gerçekle tirilmi tir.   

Limit denge analizleri ile inklinometre ölçümlerinden yararlanılarak belirlenen ana 
derin kayma yüzeyi boyunca kaymaya kar ı güvenlik sayısı   GS = 1 de erini verecek 
parametreler ara tırılmı tır. Benzer formasyonlar için geçerli olan rezidüel kayma 
mukavemeti parametreleri olarak r  = 8°-12° aralı ı ve cr  = 0 de erleri kullanılarak,  GS = 1 
sonucunu verecek ortalama bo luk suyu basıncı katsayısı (ru) de eri elde edilmeye 
çalı ılmı tır. Sayısal analizler sonucunda, heyelân bölgesi için geçerlilik olasılı ı en yüksek 
rezidüel kayma mukavemeti parametreleri ve bo luk suyu basıncı katsayısı olarak 

r  = 10°                  cr  = 0          ve             ru = 0,26 

de erleri elde edilmi tir. Aynı rezidüel kayma mukavemeti parametreleri ile  

ru =0,10 için      GS=1,23  ve   ru =0,05  için   GS= 1,30 

de erleri elde edilmektedir. 

Sayısal analiz sonuçları, arazide yeterli drenaj önlemleri alınması ile ev içinde bo luk 
suyu basınçları olu masının engellenebilmesi durumunda kaymaya kar ı güvenli in yeterli 
düzeye yükseltilebilece ini göstermektedir. Bunun sa lanabilmesi için yolun güney yamacı 
tepe düzlü ünü olu turan üst kotlarda yer alan eski yapay göllerden yamaca do ru su 
sızıntısının engellenmesi ve yüzeysel sulara kar ı etkin bir drenaj ebekesi olu turulması 
gerekti i belirlenmi tir. 
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9.6.6.3) Alternatif  Yol Güzergâhının Belirlenmesi 

Mevcut yol güzergâhı aktif heyelân bölgesi içinde kalmaktadır. Heyelânın ana kayma 
derinli inin zemin yüzünden itibaren 40 m’yi bulması nedeni ile stabilitenin kazıklı tutma 
yapıları ile sa lanması pratik olarak mümkün görülmemi tir. Dolayısı ile etkin drenaj 
önlemleri alınması durumunda kaymaya kar ı güvenli in yeterli düzeye çıkarılması mümkün 
görülmekle birlikte, mevcut arazi ko ullarında bu önlemlerin uzun süre etkinli ini korumasına 
ili kin endi eler bulunmu tur. Bu nedenle aktif heyelân bölgesi dı ında, mevcut güzergâhın 
güney yamacında daha yüksek kotlarda yer alan tepe sırt düzlü ünden geçecek yeni bir 
güzergâh ara tırması (*ripaj) yapılmı tır. 

*[Ripaj: Yol güvenli ini sa lamak, yapı ve toprak i lerini azaltmak amacı ile yol ekseninin enine kesit 

içinde kaydırılarak yol güzergâhının de i tirilmesi].   

Arazi incelemeleri ve sondaj verileri ı ı ında belirlenen bu güzergâhın yamaç tepe 
düzlü ünde yer alan eski yapay göl su üst kotunun üzerinde olması stabilite açısından yararlı 
olaca ı kanaatine varılmı tır. Ancak uzun süreli stabilite açısından yüzeysel suların zemin 
içine sızmadan etkin drenaj önlemleri ile kontrollü bir ekilde uzakla tırılması gereklili i 
belirlenmi tir (Özaydın, Yıldırım, Berilgen, 2012). 

Bu heyelân örne inde önemle vurgulanması gereken husus, mühendisli in en önemli 
problemlerinden birini olu turan heyelânlı arazide yapılmak istenen istinat yapılarının 
projelendirilmesi ve heyelânın önlenebilmesi için geoteknik etütlerde, mutlak surette, yörenin 
jeolojisi yanında detaylı mühendislik jeolojisi haritalarından olan, heyelân haritasının do ru 
çizilmesi, heyelân geometrisinin do ru ortaya konabilmesidir. Bunun için ise ihtimâller göz 
ardı edilmeyip gerçe e daha yakın jeolojik modelin ortaya konarak sondajların gerekti i 
kadar derinlikte yapılması ve alınan inklinometre okuma ve ölçümleriyle birlikte 
de erlendirilerek o yöreye gereken en uygun tedbirlerin alınıp uygulanması en do ru çözümü 
olu turacaktır.  

Sonuç olarak uzmanlık gerektiren ve heyelân sistemlerinde ayrıntılı çalı maların 
yetersiz kaldı ı projelere göre hazırlanan raporlarda, ekonomik kayıplarla kar ıla ılmaktadır. 
Potansiyel heyelân alanından geçirilmi  bu asfalt duble yol güzergâhında, heyelân yeri ve 
geometrisinin ilk incelemelerde yeterince fark edilememesi sonucu, önemli bir ula ım yolunu 
olu turan yol güzergâhı, heyelân riskinin bulunmadı ı daha güney kesime kaydırılarak revize 
edilmek zorunda kalınmı tır.  

9. Bölümün Özeti 

Kütle hareketleri, yamaçlarda görülen her türlü yer de i tirme hareketine 
verilen genel isimdir. Kütle hareketleri, yeryüzünün az veya çok e imli 
yüzeylerini olu turan yamaçlarda ya da insanlar tarafından açılan evlerde 
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olu abilmektedir. Bu tür olaylar, olayın meydana geldi i yere, geometrisine 
hareket eden malzemeye, hareketin hızına ve ekline,  kayma yüzeyinin olup 
olmamasına göre dü me, devrilme, akma, düzlemsel kayma, e ri yüzeyli 
kayma (heyelân), çökme-oturma vb. isimlerle anılırlar. Do ada meydana gelen 
kütle hareketlerinin bazılarında, kütle hareketi türlerinin birkaçı bir arada 
olu abilir. Bu durumda meydana gelen kütle hareketlerine karma ık kütle 
hareketi adı verilir.  

Dü me; de i ik büyüklükteki zemin ya da kaya parçalarının, dik 
yamaçlardan a a ıya dü mesi olarak tanımlanır. Dü menin esas nedeni, dik 
yamacı olu turan kayaçta, çatlak ve kırıklarda birbirini izleyen donma ve erime  
olayları, yamaç topu u oyulmaları, yapı ma direncinin azalması, bo luk suyu 
basıncının artması ve yer çekimidir. Dü en malzemenin türüne göre, olaya 
kaya dü mesi, blok dü mesi ya da toprak dü mesi gibi adlar verilir.  

Süreksizlik içeren kayaların orijinal dü ey/dü eye yakın konumlarının 
bozularak a a ı do ru dönüp, zamanla yıkılmalarına devrilme denir. Devrilme 
türü kütle hareketinde, herhangi bir e ik yüzey boyunca kayma söz konusu 
de ildir. 

Kütle hareketlerinden akma ve heyelân di erlerine oranla daha sık 
rastlanılan ve etkileri daha fazla hissedilen yamaç duraysızlıklarıdır. Bunlardan 
akma; toprak ya da ta -toprak karı ımı, ayrı mı  yüzeysel örtünün, içerisinde 
bulunan su miktarının artı ına göre bazen bir sıvı gibi anîden ve hızla yamaç 
a a ı akmasına hızlı akma denir. ayet akma; senede birkaç cm gibi çok 
yava , ancak sürekli olarak yer de i tiriyor ise krip adını alır. Ayrıca dik da
yamaç eteklerinde birikmi  yamaç molozlarında moloz akması veya heyelân 
türü gibi hızlı akmalar olu abilece i gibi; krip hareketleri de olu abilmektedir. 
So uk iklime sahip ülkelerde, donma-erime süreçlerine ba lı olarak e imli 
arazilerde suya doygun kum, silt, kil içerikli zeminlerde geli en yava  akma 
(krip) çe idine soliflüksiyon denir. Ancak akmanın hiçbir türünde, malzeme ister 
viskoz veya isterse plâstik olsun, belirli bir akma düzlemi bulunmaz.  

Toprak ve kaya karı ımından olu an bir malzemenin, altında 
olu turdu u kaygan e ri bir yüzey üzerinde, yani belirli bir akma düzlemi 
üzerinde, a a ıya ve dı arıya do ru hızla hareket etmesine heyelân denir. 
Heyelânlarda hareketin olu tu u ana kayma yüzeyi genellikle içbükey bir 
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geometri arz eder. Bu nedenle bu tür heyelânlara dönel (rotasyonal) heyelânlar 
adı verilir.  

Bir süreksizlik üzerinde yer alan kayaların, bir fay ya da süreksizlik 
düzlemi yüzeyi (discontinuity surface) boyunca sınırlı bir ekilde a a ıya do ru 
hareket etmesine “düzlemsel”; kesi en iki süreksizlik düzleminin meydana 
getirdi i bir kama kütlesinin bu iki düzlem üzerinde ve kesi me hattı boyunca 
a a ı hareket etmesine ise “kama tipi kayma” denir. 

Yeraltı ocaklarında ya da tünel açma çalı malarında olu abilen 
göçüklerin yeryüzüne yansıması, oturmalar eklinde aksetmektedir. Altları 
bo altılan yeryüzü katmanlarının göçmesi sonucu, alçalma hareketinin 
yeryüzünde gözlenmesine çökme denebildi i gibi tasman ya da subsidans 
olarak adlandırılmaktadır.   

n aat mühendisli i açısından; bina-köprü veya baraj gibi mühendislik 
yapılarının kendi a ırlıkları altında, zeminde meydana gelen dü ey ekil 
de i tirmeler, oturma olarak tanımlanmaktadır. Oturma tahmini mühendislik 
yapıları için son derece önemlidir. Bir zeminin üzerindeki yapıyı güvenle 
ta ıması için yeterli ta ıma gücüne sahip olmasının yanı sıra,  yapı a ırlı ının 
etkisi altında zeminin a ırı oturma göstermemesi gerekmektedir. Bina-köprü 
vb. temellerinin oturaca ı zeminin kayma mukavemeti ne kadar yüksek ise 
ta ıma gücü de o kadar yüksek olacaktır. Meydana gelecek oturmaların 
miktarı; zemin özellikleri ve sıkı abilir tabaka kalınlı ı yanında, yüklenen alanın 
boyutlarına ve yapıdan zemine aktarılacak gerilmelerin iddetine ba lı 
olmaktadır. Oturmaya sebep olan nedenlerin ba ında, zeminlerin bo luklu bir 
malzeme olmaları gelmektedir. Bu sebepten, hacimsel sıkı abilme özelli ine 
sahip ve yeni yapılan dolgular gibi zemin kütleleri de hem kendi a ırlıkları 
altında hem de uygulanan dı  yükler altında sıkı ırlar. Zeminlerde meydana 
gelen oturmaların bir kısmı yükün uygulanması ile birlikte ortaya çıkarken (anî 

oturmalar), önemli bir kısmı ise zamana ba lı olarak geli mekte (konsolidasyon 

oturmaları) ve oturmaların meydana gelme hızı zeminin geçirgenli ine ba lı 
olmaktadır. Bir proje sahasında yüzeyden itibaren yer alan zemin tabakalarının 
toplam sıkı ması sonucu zemin yüzünde veya temel altında meydana gelen 
dü ey yer de i tirme toplam oturma; de i ik noktalar arasında olu an oturma 
miktarları arasındaki farklar ise farklı oturma olarak adlandırılır.  
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 Kütle hareketlerinin olu umundaki temel faktör, yamaç e imi ve yer 
çekimi etkisidir. Yer çekimi ve yamaç e imi, malzemeyi kaydırmaya çalı ırken,  
yapı ma direnci, pürüzlülük vb. faktörler, stabiliteyi sa lamaya çalı an 
kuvvetlerdir. Kayacın litolojisi, kimyasal özelli i, bünyesinde yer alan 
süreksizlikler ve konumları, yeraltı suyu, dı  yükler ve gerilme da ılımları, 
kayan kütlenin geometrisi, kütle hareketlerinde etken olan unsurlardır. 
Kaymaya neden olan kuvvetlerin, tutucu yani kaymayı engellemeye çalı an 
kuvvetlerden daha büyük olması ile denge durumu bozulur ve kütle hareketleri 
olu ur. Bir ba ka deyi le, ortamdaki denge durumunu bozacak nitelikteki do al 
ve yapay etkenler, kütle hareketlerinin olu umunu tetikler veya boyutlarının 
büyümesine neden olur. Meselâ süreksizliklerin özellikleri, yamaç e imine 
göre konumları, depremler, iklim ko ulları, özellikle a ırı ya ı  ve kar erimeleri, 
ya ı lar ile yamaç topuklarının oyulması, kütle hareketlerini olu turabilecek 
önemli etkenlerdendir. 

 Kütle hareketlerinin tetiklenmesindeki en önemli etkenlerden bir di eri 
de denge hâlinde olan do aya insan eliyle yapılan müdâhalelerdir. Bu etkiler 
genel olarak ba ta bitki örtüsünün yok edilmesi, topuktan yük kaldırma, ev 
üzerine veya yüzeyine yük koyma veya ev e iminin mühendislik önlemleri 
alınmadan arttırılması olarak kar ımıza çıkmaktadır.  

Karalarda oldu u kadar denizlerde de yamaç duraysızlıkları ve kütle 
hareketleri olmaktadır. Bu hareketlerden, yo unluk akıntıları olarak 
adlandırılabilecek olanlar yamaçlar üzerinde kanyonların (canyon) olu malarını 
sa larken; daha büyük miktarlardaki malzemenin deniz içi kenar yamaçlarında 
olu turdukları heyelân ve akmalar ise deniz tabanında önemli morfolojik 
de i ikliklere ve sahil eritlerinde de yer yer tsunamiye yol açmaktadır.  

Kütle hareketlerinden korunmanın en kolay yolu, söz konusu hareketi 
ortaya çıkarabilecek ko ulların, jeolojik ve geoteknik etütlerle belirlenmesi 
suretiyle kütle hareketi öncesi bu ko ulların ortadan kaldırılmasıdır. Ancak bu 
durum yeterli de ilse örnek olarak kayalarda dü me ve yuvarlanmaları 
engellemek amacıyla yamaca serilen çelik a lar, yamacın stabilitesini 
arttırmak amacıyla yamaç boyunca gerçekle tirilen bulon, ankraj ve yamacın 
önüne yapılacak olan a ırlıklı veya ankrajlı istinat duvarları, kazıklar, 
palplan lar, topukta destekleme ve yüzey/yeraltı drenaj önlemleri, di er 
yöntemler olarak kullanılabilir.  



413

10. BÖLÜM: KAYAÇLARIN ve SÜREKS ZL KLER N N  
MÜHEND SL KTEK  ÖNEM

10.1. Giri

 Günümüzde in aat teknolojisindeki geli melere ba lı olarak yeryüzünde 
kar ıla ılan her tür jeolojik ortamda in aat yapılması mümkün hâle gelmi  ve 
bu geli meler, yeni plânlama ve uygulamalara yol açmı tır. Bununla birlikte 
yeryüzünde in a edilmesi plânlanan yapıların uygulama alanları ço aldıkça ve 
yapıların boyutları büyüdükçe yapılan in aatın riskleri de buna paralel olarak 
artmı tır. n aat mühendisli indeki en önemli risklerin ba ında jeolojik faktörler 
gelmektedir. Söz konusu faktörler kendilerini deprem, heyelân, zemin ve 
stabilite sorunları, a ınma-birikme süreci, in aatta yapıta ı veya katkı 
malzemesi ya da kullanılan kayaçların mineralojik özellikleri vb. olarak 
gösterebilirler. Bu konulardan bir kısmına, bu kitaptaki ilgili bölümlerde yer 
verilmi tir.  

Yukarıda sayılan jeolojik faktörlerin etkiledi i tüm konuların yanı sıra, 
kayaçların bünyelerinde bulundurdukları süreksizliklere ait tüm özellikler, 
özellikle kayacın basınç direncine birinci derecede etki etmelerinden dolayı 
in aat mühendisli i uygulamalarında büyük öneme sahiptir. Bu açıdan in aat 
mühendisli inde gerek in aatın yapılaca ı alandaki jeolojik faktörlerin ve 
gerekse yapı ta ı veya agrega malzemesi olarak kullanılan kayaçların 
özelliklerinin bilinmesi, yapıların dayanım ve buna ba lı olarak kullanım 
sürelerini önemli oranda etkilemektedir.  

Bu bölümde kayaçların jeolojik, kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri, 
mineral-kayaç ve zemin-kaya-ta  kavramları ile kayaçların mâruz kaldı ı 
deformasyon sonucu bünyelerinde olu an fay, kıvrım, yarık, çatlak vb. 



414

süreksizliklerin, mühendislik uygulamalarındaki önemine ve kaya evlerindeki 
stabilite sorunlarına de inilecektir.  

Bu bölümün sonunda yer alan “Örnek, Uygulama ve Yorumlar”da, kaya 
kalite göstergesine ait bir uygulama ile kohezyonlu kaya süreksizliklerinde 
bo luk suyu basıncının olması veya olmaması durumuna göre evin 
stabilitesinin bozulmadan açılabilir dü ey yüksekli inin hesaplanmasına ili kin 
di er bir uygulama ve  zemin etüt sondaj logları örnekleri verilmi tir.  

Ayrıca stanbul i li, Seyrantepe Mevkii’de yer alan ve zemin etütleri 
tamamlanarak in aasına ba lanan “Türk Telekom Arena Stadyumu” yapımı 
ba langıcında zemin problemleri çıkması üzerine, kitabın birinci yazarı 
tarafından 29 Mayıs - 07 Temmuz 2008 tarihleri arasında stadyum alanında 
jeolojik ve geoteknik çalı malar yapılmı , sorunlara; ilâve çözümler ve öneriler 
sunulmu tur.  

En son olarak da mühendislik çalı malarına örnek te kil etmesi 
açısından, “Zemin Ara tırmalarına Yönelik Örnek Bir Teknik artname” 
hazırlanarak bu bölümün sonunda verilmi tir. 

10.2. Kayaçların Jeolojik Özelliklerinin Mühendislikteki Önemi 

Kayaçların mühendislikteki kullanımlarına etki eden en önemli özellikleri, 
olu umları sırasında ve sonrasında geçirdikleri a amaların ürünü olan ve 
etkileri kayaçlar üzerinde birinci derecede gözlenen jeolojik özellikleridir. 
Bunlar; kayacın olu tu u ortamda, olu tu u zamandan günümüze kadar 
kazanmı  oldu u özelliklerdendir. Kayacın litolojisi, mineralojisi, kayacın yapısı 
olarak tanımlanan masif, sütunsal, yastık ve tabaka yapıları yani kayacın 
u radı ı deformasyon sonucu kazandı ı süreksizlikler-fay, çatlak takımları  
kayacın büyük ölçekteki jeolojik özellikleridir. Kayacın küçük ölçekteki, doku 
olarak ifâde edilebilen minerallerindeki boy, ekil ve dizilimleri gibi geometrik 
görüntüleri içeren özellikleri ile kayacın bünyesinde bulunan su etkisi (jeo-

hidroloji) hep birlikte ana jeolojik özellikleri olu turmaktadır. Bu özellikler 
yanında kayaçlar üzerinde meydana gelen ayrı malar ve ayrı ma dereceleri 
de kayaçların mühendislik özelliklerini önemli ölçüde etkilemektedir.  

Kayaçların bir kısmı, sahip oldukları jeolojik özelliklerine ba lı olarak 
mühendislikte önemli kullanım alanları olu tururken, di er bir kısmı da bazı 
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risklerin ortaya çıkmasına neden olurlar. Meselâ, ma madan dü ük 
sıcaklıklarda kristalle en ve ço u kayaç içinde sık rastlanan kuvars minerali, 
atmosferik ko ullara en çok direnç gösteren sert bir mineraldir ve bozunmaya 
kar ı çok dayanıklıdır. Bu yüzden yeryüzünde en sık bulunan minerallerin 
ba ında gelir. Kuvars, di er minerallere oranla a ınması ve bozunması zor bir 
mineral oldu undan beton ve sıva malzemesi olarak kullanılan iyi bir yapı 
malzemesidir. Kuvarsın, kil ve organik malzemeden arınmı (yıkanmı ) olması 
tercih nedenidir. Olu tu u kayadan kopartılıp, ta ıyıcılarca (akarsu, rüzgâr, buzul)

sürüklenip ve bu arada ufaltılıp kum boyutuna dönü en kuvars parçacıkları plâj 
kumlarını olu tururlar ve kum boyutunda ufalanmı  olan kuvars aynı zamanda 
sanayide camın ham maddesidir.  

Jeolojik özellikleri açısından in aat sektöründe kullanılan bir ba ka 
mineral grubu ise kil mineralleridir. Kil minerallerinin bir bölümü, su ile 
temaslarında çok küçük ve levhamsı mineralleri arasına su girmesi sonucu 
i me özelli i gösterirler. Kil mineralleri, pratik olarak geçirimsiz özellikte 

olduklarından baraj (dam) in aatlarında toprak barajlarda, çekirdek malzemesi 
olarak kullanılmaktadır.  

Ayrı mamı  kristalli ma matik kayaçlar, dayanımları yüksek oldu undan 
kaplama ta ı ya da beton malzemesi olarak kullanılabilir. Ma matik kayaçların 
ufak kristalli olanları ise kristallerinin yapı ma yüzeylerinin daha fazla olması 
nedeniyle mukavemetleri iri kristalli olanlarına nazaran daha fazladır. Bu 
kayaçlar yüksek mukavemet gerektiren yapılarda olumlu sonuçlar verirler. 
Bununla birlikte ma matik kayaçlar içerisinde bulunan feldspat uzun jeolojik 
dönemler boyunca göreceli olarak ayrı ıp kil minerallerine 
dönü ebilece inden, kayacın ta  oca ından alınırken ayrı mı  olup 
olmadı ına, ayrı mı  ise ayrı ma derecesinin belirlenmesine dikkat edilmelidir.  

kincil bir volkanik olu uk olan zeolit kristalleri ve olu turdukları zeolitik 
tüf yatakları, hafif olması ve suda çözülmeme özelliklerinden dolayı iyi bir yapı 
ta ı olması yanı sıra, çimento katkı malzemesi olarak da kullanılabilir. Ayrıca 
zeolit, kristalleri arasındaki bo luklar çok az oldu undan iyi bir tutucu filtre 
malzemesidir.  

Bunların dı ında kayaçlar, sahip oldukları jeolojik özellikleri bakımından 
in aatlarda yapı malzemesi olarak fayda sa layabilecekleri gibi çe itli 
sakıncalar da olu turabilirler. Bunlara örnek olarak alçının ham maddesi olan 
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jipsler, hacim deformasyonuna u radıklarından, özellikle su-kanal yapıları ile 
baraj-tünel in aatlarında bu tür kayaçların bulundu u arazilerden kaçınılması 
veya mühendislik önlemlerinin alınması gerekir.  

10.3. Kayaçların Kimyasal Özelliklerinin Önemi 

Kayaçların kimyasal özellikleri, özellikle in aatlarda do al ham madde 
olarak kullanıldı ı alanlarda olu turulacak malzemenin i levi açısından önem 
ta ımaktadır. Kayaçların kimyasal özellikleri, geçirimsizlik ve dayanım, baraj 
in aatlarında birinci derecede önemsenir. Bunun dı ında kayaçların, kimyasal 
bile imine, ayrı ma derecesine ba lı olarak gösterdikleri dayanım ve sertlik, 
baraj ve tünel ba ta olmak üzere her tür temel kazılarında (excavation), 
kazılabilirli i do rudan etkileyen parametrelerdendir. Di er bir ifâde ile 
kayaçların kimyasal bile imleri, kayacın direncini önemli derecede etkilerler. 
Bu etkilerin, kayaçların in aat mühendisli indeki kullanım alanlarında göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir.   

10.4. Kayaçların Fiziksel Özellikleri 

Kayaçların önemli fiziksel özellikleri; birim hacim a ırlı ı, porozite, 
bo luk oranı, geçirimlilik ve tane boyu olarak sıralanabilir. Kayaçların fiziksel 
özellikleri ile ilgili olarak yapılan tanımlamalara bakılacak olursa: 

Birim hacim a ırlı ı ( ), (unit weight): Kayaçların birim hacimdeki 
a ırlıklarına “birim hacim a ırlı ı” adı verilir. Kayacın birim hacim a ırlı ı, 
kayaç içerisindeki gözenek, çatlak, yarık gibi bo lukların ve su miktarının 
derecesine göre de i ik de erler alır. Kayaç içerisinde su veya hava ile dolu 
hacim, bo luk hacmi (Vb) (volume of voids) olarak tanımlanır. Birim hacim 
a ırlı ı, kayaçtaki porozite, bo luk oranı, tabiî su muhtevası/su içeri i, wn

(natural water content) gibi özelliklere göre de i ir. 

Porozite (n), (porosity): Kayaçların porozitesi; kayaçtaki bo luk 
hacminin, kayacın tüm hacmine oranı olarak tanımlanır. Kayaçlarda 
porozitenin bilinmesi, önemli bir parametre olan bo luk oranının bulunmasına 
yardımcı olur.  
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Bo luk oranı (e), (void ratio): Kayaçların bo luk oranı; kayaçtaki bo luk 
hacminin, kayacın katı kısmının hacmine oranı olarak tanımlanır. Bu 
parametre özellikle, temellerdeki oturma hesaplamalarında ve baraj 
in aatlarındaki su sızması vb. problemlerin saptanmasında kullanılır. 

Geçirimlilik = permeabilite-k, (permeability): Geçirimlilik; birim 
zamanda, birim mesafeden geçen suyun akı  hızına ba lı bir parametredir. 
Birimi hız cinsinden olup m/s veya cm/s olarak alınabilir. Özellikle baraj in aat 
yeri seçimlerinde, su tutulmasında dikkate alınacak en önemli parametrelerin 
ba ında geçirimlilik gelir.  

Tane boyu = dâne boyutu, (grain size): Tamamen ayrı mı  ma matik, 
metamorfik sedimenter kayaçlar ile ta la ma geçirmemi  zemin özelli i 
ta ıyan sedimenter kayaçları olu turan tanelerin boyutlarına göre yapılan 
sınıflamadır. Ta la mamı  ya da ayrı mı  kırıntılı sedimenter kayaçlarda, 
çakıl-kum boyutları elek analizi (sieve analysis) ile kil ve silt arasındaki ayırım 
ise hidrometre analizi (hydrometer analysis) ile belirlenir.  

10.5. Kayaçların Mekanik Özellikleri 

Kayaçların mekanik özellikleri; onların uygulanan bir kuvvete kar ı 
olu turdukları direnç özellikleri olarak tanımlanır. Kayaçların direnci ise 
üzerlerine uygulanan basınç, çekme, kesme-kayma ve/veya burulma 
gerilmeleri altında kayacın kırılma, göçme ve bozulmaya kar ı gösterdi i 
dayanıklılıktır. Bu direnç, kayacı olu turan tane ve minerallerin iç yapılarına ve 
bunların dizili lerine ba lı oldu u gibi kayaçlar üzerine uygulanan gerilmenin 
(applied stress) süresi ve ko ulları ile de do rudan ili kilidir. Kayaç direnci, 
kayacın dokusuna, kristalle me ve çimentolanma derecesi ile çimento türüne, 
kenetlenme derecesine, porozitesine, doygunluk derecesine, homojenli ine, 
izotropisine, üzerindeki süreksizliklerine ve ayrı ma derecesine göre de i ir. 
Kayaçların direnci, arazide ve laboratuarda yapılan deneylerle belirlenir.  

Kayaçların direncine etki eden faktörlerden ba lıcaları a a ıdadır:  
a. Kayacın dokusu: Kayacın içerisindeki eleman veya kristallerin 

büyüklü ü, biçimi ve dizili i kayacın direncinde önemli bir etkiye sahiptir ( ekil 
10.1). 
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ekil 10.1. Tane dizili inin basınç direncine etkisi. 4 numaralı dizili  en yüksek direncin 
olu aca ı örne i temsil etmektedir (Erguvanlı, 1994). 

b. Kayacın çimentolanması: Sedimentlerde, kayacın taneleri veya 
kristalleri arasında yer alan, ancak sayılamayacak kadar ufak ve tane ile aynı 
anda çökelmi  her türlü, çok küçük kristallerden olu an dolgu malzemesine 
matriks; çökelmeden sonra olu an, de i ik boyuttaki taneleri birle tiren 
kimyasal bile i e (hamur) ise  do al çimento adı verilir. Taneleri birbirine 
ba layan do al çimentonun cinsi silis, karbonat, kil, dolomit veya demir oksit 
olabilir. Çimento malzemesindeki de i im, kayacın basınç direncinde önemli 
bir etki olu turur. Meselâ, çimentosu kil olan kayaçların basınç direnci az, 
karbonat olan kayaçların orta, silis olan kayaçların ise fazladır.  

c. Kenetlenme derecesi: Kristallerin birbirlerine ba lanması, ba lanma 
yüzeyleri ve kristal kenar biçimleri basınç direncini etkiler. 

d. Porozite (gözeneklilik): Bir kayacın bo luk hacminin tüm hacme oranı 
porozite olarak tariflenir. Poroz (=gözenekli, porous) ve tane yapısı veya 
kristallerin birbirlerine göre olan pozisyonlarının birlikte olu turdu u 
kemerlenme ve kiri  yapıları, basınç direncinin de i mesinde etkendir.  

e. Kayacın doygunluk derecesi: Doygunluk derecesi, hacimsel olarak 
bo lukların ne kadarının su ile dolu oldu unu gösteren bir ifâdedir. Meselâ, killi 
zemin ve kil içeren kayaların suya doygunluk derecesinin artması basınç 
dirençlerinin azalmasına neden olur.  

f. zotropi ve homojenlik: Bütün do rultularda e it özellikler sunma hâli 
izotropi, benzer cinste ve yapılı ta unsurlardan olu ma hâli ise homojenite
anlamındadır. Kayaçların her tarafındaki maddesel ve bünyesel özelliklerinin 
aynı ya da farklı olması, basınç direncine direkt olarak etki yapar. Kayalar 
genellikle litolojiden kaynaklanan farklı malzeme özellikleriyle ya da farklı 
madde da ılımıyla heterojen, dokusal yapı ve süreksizlikler nedeniyle de farklı 
do rultularda, farklı fiziksel özellikler göstermeleri sonucu anizotrop 
olmaktadırlar.  
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g. Süreksizlikler: Kayaların bünyelerinde tabaka yüzeyleri, laminasyon, 
istiyet yüzeyleri, çatlak, yarık gibi olu mu  ve belirgin bir yer de i tirme 

olu turmamı  zayıflık düzlemlerine süreksizlik (=joint=fracture=break)
denmektedir.  

Süreksizlikler, kayanın basınç dayanımı üzerindeki de i imlere birinci 
derecede etki eder. ekil 10.2’de, tek eksenli basınç deneyleri altında olan 
silindirik bir ta *karot üzerinde, tek eksenli gerilme durumunda σ1 asal normal 
gerilmesi altında de i ik düzeylerdeki açılara sahip süreksizliklere ba lı olarak 
malzemenin dayanımı, ekildeki grafikte gösterilmi tir. Buna göre, farklı 
açılarda süreksizli e sahip olan tek eksenli gerilme etkisindeki üç numunenin 
basınç dayanımları C>A>B eklinde sıralanacaktır. Bunun nedeni, “A” 
örne inde eksenel (axial) basınç do rultusu ile kaya süreksizliklerinin aynı 
do rultuda olması (0°), “C” örne inde ise süreksizliklerin dü ey eksenel 
gerilmeye dik do rultuda (90°) olmasıdır. Bununla birlikte aynı silindirik kaya 
numuneleri, üç eksenli basınç gerilme etkisi altında, eksenel olarak (σ1) yanal 

olarak da σ2=σ3 gerilmeleri altında kırılırlar (σ1>σ2=σ3). Bu durumda yanal 
gerilmeler etkisiyle dayanım, A=C>B eklinde gerçekle ir ( ekil 10.2). 
*[Karot: Sondajda karotiyerden alınan numune]. 

ekil 10.2. Tek eksenli ve üç eksenli basınç gerilme etkisi altındaki kaya numunelerinin 
içerisindeki süreksizlik açısının de i imi ile de i en dayanım ili kileri (A numunesinde 
süreksizlik ile dü ey eksenel gerilme yönü arasındaki açı 0°; B numunesinde 30° ve C numunesinde 
90°). 
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h. Ayrı ma derecesi: Kayalar üzerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
etkiler ile olu an ayrı ma (weathering), kayanın ilksel yapısı üzerinde bozucu 
bir etki gerçekle tirir. Bu durum, söz konusu kayanın dayanımında, ayrı ma 
derecesi artı ına ba lı olarak önemli derecede azalmalara, kaya yamaçlarında 
da stabilite bozukluklarına neden olur.  

10.6. Kayaç, Kaya, Ta  ve Zeminlerin Mühendislik Özellikleri 

Kayaçlar, kaya ve zeminlerin jeolojideki ortak adı olup mineral 
topluluklarıdır. Kayaçlar; olu umları açısından atomdan, moleküle, kristale, 
minerale ve sonuçta kayaca ula an bir bile en dizisi izlerler. Bu açıdan mineral 
ve kayaç tanımları do adaki cisimlerin olu umu ve sonrasındaki geli meleri 
(tekâmül) ile ilgili yerbilimsel kavramlardır. Bununla birlikte mühendislik 
açısından mineral ve kayaçlar; ta (stone), kaya (rock) ve zemin (soil)
kavramları içersinde de de erlendirilirler. Bu de erlendirmede, kayaçların 
olu um ve geli imlerini anlayıp de erlendirmekten çok, bu cisimlerin yapılacak 
mühendislik uygulamalarına olan olumlu veya olumsuz yönlerdeki etkilerinin 
belirlenmesi ön plândadır. Bu nedenle, n aat mühendisli i çalı malarında 
a ırlıklı olarak kaya ve zemin kavramları önem kazanmaktadır. 

Ta la ma i lemi geçirmi  olan yani ma matik kayaçlarda so umu , 
sedimenter kayaçlarda ise “diyajenez” olarak adlandırılan ta la ma sürecini 
tamamlamı  olan  do al çimentolu, kristalli kayaçlar ile metamorfik kayaçlar, 
kaya (rock) olarak tanımlanır. Mühendislik açısından kaya; kohezyonu ve içsel 
sürtünmesi daima var ve yüksek, dayanımlı ve üzerindeki yükü daha iyi 
ta ıyabilme özelli ini içeren ve tek eksenli basınç mukavemeti genelde 10 
kg/cm2 den daha büyük olan do al bir malzemedir.  Sertli i yüksek olan 
kayaların, dirençleri de yüksektir. Ancak sa lam kayalar; kazılabilme, 
kırılabilme, patlatılabilme ve ö ütülebilme açısından maliyeti yükseltici 
özelliklere sahiptir.  

Mühendislikte kaya kavramı ile birlikte anılan ve arazide kaya 
mostrasından koparılıp laboratuar ortamında test edilmesi için alınan 
numuneler ta olarak adlandırılır. Do al ortamda bünyesinde makro 
süreksizlik içermeyen ve makro süreksizliklerle sınırlandırılmı  en küçük kaya 
parçasına birim kaya elemanı denir ( ekil 10.3.A).  
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ekil 10.3.A) Birim kaya elemanı. Birim kaya elemanı ve birim kaya elemanını olu turan 
süreksizliklere; sistematik çatlak takımlarını içeren ayrı mamı , sa lam mavi grovak 
mostrasından bir örnek  ( kitelli Ta  Ocakları,  Temmuz 1992).  

Birim kaya elemanlarını sınırlayarak bunların arasında yer alan ve do al 
olu mu , düzlemsel ya da hacimsal yapı bozukluklarına süreksizlik (çatlak), 
kaya kütlesinde kom u iki süreksizlik arasında ölçülen dik mesafeye 
süreksizlik aralı ı veya çatlak ara uzaklı ı, bir süreksizli i olu turan iki kayaç 
parçası arasındaki bo lukta ölçülen dik uzaklı a da süreksizlik açıklı ı denir. 
Bu açıklıklar dolgu malzemesi ile doldurulmu  veya dolgusuz olabilir. Kaya 
süreksizlikleri içinde yer alan dolgu malzemesi kil ise kayanın direnci azalır, 
karbonat ya da silis oldu u takdirde artar. Hangi yönde geli mi  olursa olsun 
belirli bir uzunluk boyunca sayılan toplam süreksizlik sayısına ortalama çatlak 
sıklı ı denmektedir.  

Ta  numuneler üzerinde laboratuar ortamında yapılacak olan deneyler, 
ta ın ba lı oldu u kayanın bünyesinden alınan, süreksizliklerin ihmal edildi i 
durumdaki, maksimum direncinin belirlenmesini sa larlar ve ta  numuneler, 
birim kaya elemanı olarak adlandırılan monolitik (yekpare ta , tek cisim) 

parçalardır. Kayalar, jeolojik zaman dilimleri içerisinde, yerkürenin dinami ine 
ba lı olarak üzerinde geli en basınç ve çekme gibi kuvvetlerin etkisi ile 
deformasyona u rarlar ve üzerlerinde süreksizlikler olu ur. Bu nedenle, 
süreksizliklere sahip olan kaya kütlesinin dayanımı, bünyesinden alınan ta
numuneye oranla çok dü üktür. Kayalar, yeryüzünde yüzeylendi i kesimleri ve 
kütlelerinde bulunan süreksizlik yüzeyleri boyunca de i ik derecelerde 
zamanla fiziksel ve kimyasal ayrı maya u rarlar. Bu ayrı ma kayacın, 
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süreksizlikler arasında bulunan parçalarının ilksel yapısının da bozu masına 
ve buna ba lı olarak basınç dayanımının daha da dü mesine neden olur 
(Tablo 10.1).  

Tablo 10.1. Kohezyonlu zemin ve kayaların sınıflandırılması. 

No KAYAÇ  
Serbest basınç mukavemeti Örnekler 

kg/cm2 ∼MPa 

S1 

ÇOK YUMU AK ZEM N: 
Parmakla kolayca ekil 
verilebilir, belirgin topuk izleri 
gösterir. 

<0,25 <0,025 Kil 

S2 

YUMU AK ZEM N: Parmakla 
kuvvetlice bastırılarak ekil 
verilebilir, belirsiz topuk izleri 
gösterir. 

0,25-0,50 0,025-0,05 Kil 

S3 
ORTA KATI ZEM N: Parmakla 
ekil vermek çok zordur, tırnakla 

iz yapılabilir. 
0,50-1,0 0,05-0,10 Kil 

S4 KATI ZEM N: Parmakla ekil 
verilmez, kürekle kesmek zordur. 1,0-2,0 0,10-0,20 Kil 

S5 
ÇOK KATI ZEM N:  Kürekle 
kesilmez. Hafriyat için el 
kazması gereklidir. 

2,0-4,0 0,20-0,40 Kil 

S6 SERT ZEM N : Çok dayanıklıdır, 
el kazması ile kazmak zordur. 4,0-10 0,4-1,0 Kil 

R1 
ÇOK ZAYIF KAYA: Jeolog çekici 
ile sertçe vurulunca ufalanır, cep 
çakısı ile kesilebilir. 

10-50 1-5 

Kilta ı, 
marn, 
kaya tuzu. 

R2 
ZAYIF KAYA: Cep çakısıyla 
kısmen kazılabilir, sert vuru ta 
çekiç ucu yüzeyde iz bırakır. 

50-250 5-25 
Kireçta ı, 
kömür, ist, 
siltta ı. 

R3 
ORTA SA LAM KAYA: Çakıyla 
kazınamaz, jeolog çekici ile sıkı 
ve tek vuru ta numune kırılabilir. 

250-500 25-50 

Kumta ı, 
kireçta ı, 
ist, siltta ı. 

R4 
SA LAM KAYA: Numune, 
jeolog çekici ile birden çok sıkı 
vuru la kırılabilir. 

500-1.000 50-100 

Kireçta ı, 
mermer, 
granit, 
gnays. 

R5 

ÇOK SA LAM KAYA: Çatlaksız 
numuneyi kırmak için jeolog 
çekici ile çok sayıda darbe 
uygulanması gerekir. 

1.000-2.500 100-250 

Kuvarsit, 
kireçta ı,  
gabro, 
bazalt. 

R6 A IRI SA LAM KAYA: Jeolog 
çekici ile sadece yontulabilir. >2.500 >250 

Kuvarsit, 
gabro, 
bazalt. 
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Bu nedenlerle; laboratuara getirilen bir ta  numunesi üzerinde kayada 
yer alan süreksizliklerin, ayrı manın, yeraltı suyunun ve benzeri di er 
özelliklerin etkisinin bilinmesi mümkün olmadı ından, yapılan çalı malar 
kayanın tümünün özelliklerini tam olarak yansıtmazlar. Sonuçta aynı cismin 
farklı boyutlardaki üyeleriymi  gibi görülen ta  ve kaya, aslında birbirlerinden 
önemli farklılıklar içerirler ve bu farklılıklar mühendislikteki önemli 
kavramlardan birini olu turur.  

Süreksizlikler kaya ortamının en zayıf düzlemlerini olu turduklarından, 
kaymayı kontrol eden mekanizmayı da denetlemektedirler. Örnek olarak 
stanbul kahverengi grovaklarından alınan ve de i ik yönlerde geli mi  düzenli 
süreksizlik takımları içeren iri kaya bloklarının süreksizlik düzlemlerinin 
özellikleri YTÜ, n aat Fakültesi, Geoteknik Anabilim Dalı laboratuarında 
incelenmi tir. Bu inceleme sonucunda süreksizliklerin ortalama kohezyon 
de erleri c = 0 ile 0,45 kg/cm2 arası, içsel sürtünme açıları ise  = 22° ilâ 45° 
arasında bulunmu tur (Yıldırım, 1999).  

Kayalar genel olarak iki kısımda incelenir: 

Zayıf Kayalar: a) Yerinde basınç dayanımları ve ta ıma kapasiteleri 
dü üktür. b) içsel sürtünme açısı  yakla ık 15°-30° arasındadır. c) Jeolojik 
dayanım indeksi (GSI) =10-30 arasındadır (Not: Bulunan GSI sayıları genellikle 

RMR’nin toplamına yakla ık olarak e it çıkmaktadır).   
Sa lam Kayalar:  a) Yerinde basınç dayanımları ve ta ıma kapasiteleri 

yüksektir. b) çsel sürtünme açısı   yakla ık 30°- 45° arasındadır. c) Jeolojik 
dayanım indeksi, GSI (≈RMR) 60-90 arasındadır.  

Kaya dayanımındaki farklılıklara en iyi örnek, stanbul Bo azı yakın 
çevresinde sıkça yüzeylenen grovak adlı kumta larıdır. Çok zayıf-zayıf kaya 
özelli i ta ıyan kilta ları ve orta sa lam/sa lam siltta ı kayalarıyla *ardalanan  
grovaklar (kumta ları), zemin yüzeyinden genel olarak 15 m ilâ 30 m arası
derinliklere kadar, binlerce seneyi a kın zaman diliminde fiziksel ve kimyasal 
ayrı maya (bozunma) u ramı lar ve ayrı maları sonucu bu seviyelerin renkleri 
de kahverengiye dönü mü tür. Daha alt seviyelerde ayrı ma gözlenmemekte 
ve grovakların ayrı mamı  orijinal renkleri mavimsi gri tonlarda  oldu undan 
“mavi grovak” olarak adlandırılmaktadırlar. Mavi kalkerler ya da karbonatlı 
grovaklar ile de ardalanan dayanımlı ve ayrı mamı  sa lam bu tür kayalar 
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agrega malzemesi ya da yapı ta ı olarak kullanılırlar. Bununla birlikte grova ın 
zemin yüzüne yakın ve ço unlukla ayrı mı  olan kesimleri, ayrı madan dolayı 
kahverengimsi renklerde olup agrega olarak kullanılmazlar. Bu tür kayalar, 
ayrı ma artı ına ya da tektonik nedenlere ba lı olarak geçi  kayacına ya da 
çok ileri düzeyde gerçekle en ayrı mayla birincil özelliklerini tamamen 
kaybederek kahverengi rezidüel zemine ve topra a dönü mektedir. Rezidüel 
zeminde, ana kayaya ait yapı ve doku da tanınamayacak ölçüdedir. Ayrık 
grovaklar, siltta ları ve kilta ları, ayrı ma dereceleri ba lı olarak yamaçlarda 
sıkça stabilite sorunlarını olu tururlar. 
*[Ardalanma (succession): Farklı nitelikteki kayaç tabaka ya da tabakalar toplulu unun art 

arda tekrarlanmaları. Örn. ekil 13.B)]. 

ekil 13.B) Mermer-kalk ist ardalanmaları. Kır ehir li, Mucur lçesi, Geycek Köyü civarında 
metamorfik kayaçlardan olu an  Kır ehir Masifi’nde ( ç Anadolu Masifi, Kaman Grubu-Tamada
formasyonu, Mesozoyik öncesi; Seymen, 1981) görülen ardalanmalar. stifteki ardalanmalar; açık 
beyaz renkli mermerler ile koyu renkli kesimleri olu turan  metapelit (metapelit: kilta ı, siltta ı, 
eyl vb. sedimenter kayaçların metamorfizmaya u ramasıyla olu mu  metamorfik kayaçlar, istler) ve 

kalk istler arasında olu maktadır. Koordinatlar: X (kuzey-güney): 4327311,  Y (do u-batı): 
629163; Z (râkım) = +1.327 m (Foto: 01.12.2012). 

n aat mühendisli inde geçerli olan di er önemli bir kavram ise ta la ma 
geçirmi  veya geçirmemi  olsun, kaya ya da ayrık hâlde bulunan her türlü 
kayacın, topluca “zemin” olarak tanımlanmasıdır. Mühendislik jeolojisinde bu 
kavram kayaç ile e de erdir. Mühendislik jeolojisi çalı malarında 'zemin'ler; 
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uzun bir jeolojik dönemde birincil olarak büyük çökel havzalarında çökelip, 
ancak ta la ma geçirmemi , gev ek tutturulmu  veya tutturulmamı  kayaçlar 
olarak tariflenirler. Zeminler; kayaların ayrı masıyla olu makta, bu ayrı ma 
sonucu ya yerinde ayrı mı (bozunmu ) ama henüz ta ınmamı  ya da ana 
kayadan koparılıp ta ınarak ba ka alanlarda birikerek ta la mamı  çökelleri 
olu turmaktadırlar. Uzun bir jeolojik dönemde tek veya çe itli cins 
minerallerden, kayaç parçacıklarından ya da hem mineral hem de kayaç 
parçalarından olu an ta la ma geçirerek katıla mı  kayaçlar  kaya olarak 
adlandırılmaktadır. Ayrı mı , ancak bulundukları ortamdan ta ınmamı
zeminler, ba lı oldukları kayacın kökensel açıdan özelliklerine sahiptirler ve 
derine do ru gidildi inde  oldukça dereceli olarak ana kayaya geçi  gösterirler. 
Buna kar ın ta ınmı  sedimenter birikimler ise tabanlarında yer alan ve farklı 
litolojik özellik içeren kaya ile keskin bir uyumsuzluk yüzeyi tarafından 
olu turulmu  bir sınıra sahiptirler. lgili mühendislik çalı malarında da; bu 
özellikler dikkate alınmalı ve farklı özelliklere sahip kaya, ta  ve zeminler kendi 
grupları içinde tanımlanmalı, bunların mukavemet de erleri, arazi (yerinde=in 
situ) ve laboratuar deney sonuçlarıyla kar ıla tırılmalı olarak 
de erlendirilmelidir.  

10.7. Zeminin Tanımı, Sınıflandırılması ve Zeminlerde Uygulanan 
Deneyler  

Mühendislikte zemin; yerinde ayrı mı  veya ta ınmı  olan kırıntılı 
(clastic) çökellerin olu turdu u katıla mamı , ta la ma i lemi geçirmemi , 
taneler arasında bo lukların da oldu u ayrık kayaç olarak tanımlanmaktadır. 
Zeminler, taneler arasında ba lantı bulunmayan veya suyun etkisiyle taneler 
arasındaki ba lantının koparılabildi i ayrık kayaçlardır. Zemin mekani inin ana 
konusunu olu turan zeminler, kendilerini olu turan kırıntıların (tanelerin 

=dânelerin) tane boyutuna göre sınıflandırılırlar ve adlandırılır (Tablo 10.2; ekil 
10.4). Sedimenter ve zemin özelli i ta ıyan kayaçlarda görülen dereceli 
tabakalanma, sedimentin iyi boylanmasına ve dolayısıyla zeminin o 
bölümünün çakıl, kum, silt, kil gibi tane boyuna ait isimlendirme ile 
tanımlanmasına neden olur. yi derecelenmi  sedimentlerin olu turdu u 
zeminlerin mukavemeti daha yüksektir. Bununla birlikte do ada uniform 
tanelerin olu turdu u sedimenter birikimler de bulunmaktadır. Bu durumda, ilk 
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a amada zeminin hangi tane boyutundaki kırıntılılardan olu tu unun 
belirlenmesi ve bunun belirli bir standartta isimlendirilerek tanımlanması 
gerekir. Zeminin sınıflandırılması ve mühendislik parametrelerinin 
üretilebilmesi için ilk a amada, zemini olu turan kırıntıların tane boyunun 
belirlenmesi gerekti inden, zeminlerde elek ve hidrometre analizleri
gerçekle tirilerek kırıntılıların tane boyutu, yüzde miktarları ile birlikte belirlenir. 
Zemini olu turan tanelerin birbirinden ayrılması i lemi, tane boyuna göre belli 
aralıklı eleklerde elenmeleri i lemi ile gerçekle ir. Geni  açıklıklardan dar 
açıklıklara do ru birbirinin altına yerle tirilmi  olan eleklerde elenen iri ve ince 
dâneli zeminler, çaplarına uygun olarak farklı çaplı eleklerden geçerler. Her bir 
elek üzerinde kalan ve her bir elekten geçen malzeme miktarının 
belirlenmesiyle, çakıl ile kum çap aralı ındaki malzemenin, kayacın ne kadarlık 
bir kısmına sahip oldu u, hem miktarsal olarak ve hem de oransal olarak 
belirlenir. Ancak silt ve kil, tane boyları çok küçük olduklarından en alttaki 
ele in (200 No’lu) altında beraberce birikir. Kil ve silti birbirinden ayırmak için ise 
“Hidrometre Analizi” yapılır. Bu deneylerin ardından tane boyutu ve 
yüzdelerine göre “Tane Çapı Da ılımı E risi” (granülometre) yardımıyla zemin 
sınıflandırılır. Zeminlerin tane boyutu da ılımları; su geçirgenli i, mukavemet, 
sıkı tırılabilirlik gibi özellikler ba ta olmak üzere mühendislik özelliklerini etkiler 
(Özaydın, 2011).  

Tane boyları dı ında zeminlerin tanımlanmasında ikinci önemli 
parametre, zeminlerin kütle özelliklerinin belirlenmesidir. Zemini olu turan katı, 
sıvı ve gaz (hava) kısımların birbirine göre hacim veya a ırlık oranları, zemin 
dokusu, kıvamı ve iç yapısı gibi bünyesel özellikleri zeminlerin kütlesel 
özellikleri olarak tanımlanır (Özaydın, 2011). Bu özelliklerin belirlenebilmesi 
için arazide zemin üzerinde do rudan veya laboratuar ortamında alınan 
numuneler üzerinde deneyler uygulanır.  

Arazide zemin üzerine uygulanan deneyler ara tırma çukurları ve 
sondajlar içerisinde gerçekle tirilir. Söz konusu deneyler; standart penetrasyon 
testi (SPT), koni penetrasyon testi (CPT), cep veyn ve cep penetrometre testi, 
arazi veyn testi, presiyometre testi, plâka yükleme testi ve sondaj kuyusu 
kesme testi olarak adlandırılır. Araziden alınan zemin numuneleri üzerinde ise 
laboratuar ortamında elek ve hidrometre analizleri, kıvam limitleri (consistency 
limits), permeabilite deneyi, ödometre deneyi, kesme kutusu deneyi, serbest 
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basınç deneyi, üç eksenli basınç deneyi, laboratuar veyn ve dü en koni 
deneyleri uygulanır (Özaydın, 2011). 

Tablo 10.2. Birle tirilmi  zemin sınıflandırması.  

ANA GRUPLAR
(7,5 cm’den iri malzeme hariç tutulmu tur) 

GRUP
SEMBOLÜ

T P K
S MLER

R  DÂNEL
ZEM NLER
(malzemenin 

%50’sinden fazlası 
200 No’lu elek 

çapından büyüktür). 

ÇAKIL 
(iri malzemenin 

%50’sinden 
fazlası, No 4 

elekten büyüktür). 

TEM Z ÇAKIL 
(ince az veya yok) 

GW 

yi derecelenmi  çakıl, 
çakıl-kum karı ımları 
(ince dâneleri az veya hiç 
olmayan). 

GP 

Fena derecelenmi
çakıl, çakıl-kum 
karı ımları (ince dâneleri 
az veya hiç olmayan). 

ÇAKIL 
nce Malzemeli 

(oldukça ince var) 

GM 
Siltli çakıllar, fena 
derecelenmi  çakıl-
kum-silt karı ımları. 

GC 
Killi çakıllar, fena 
derecelenmi  çakıl-
kum-kil karı ımları. 

KUM 
(iri malzemenin 

%50’sinden 
fazlası, No 4 

elekten küçüktür). 

TEM Z KUM 
(ince az veya yok) 

SW 

yi derecelenmi  kumlar 
ve çakıllı kumlar (ince 
dâneleri az veya hiç 
olmayan). 

SP 

Fena derecelenmi
kumlar ve çakıllı kumlar 
(ince dâneleri az veya hiç 
olmayan).  

KUM 
nce Malzemeli 

(oldukça ince var) 

SM 
Siltli kumlar, fena 
derecelenmi  kum, silt 
karı ımları. 

SC 

Killi kumlar, fena 
derecelenmi  kum-kil 
karı ımları. 

NCE DÂNEL
ZEM NLER 
(malzemenin 

%50’sinden fazlası 
200 No’lu elek 

çapından küçüktür). 

S LTLER VE K LLER 
Likit Limit < 50 

ML 

norganik silt ve çok 
ince kumlar, kaya tozu, 
çok az plâstik siltli veya 
killi ince kumlar. 

CL 

norganik killer (dü ük ile 
orta plâstisitede), çakıllı 
killer, kumlu killer, siltli 
killer, ya sız killer.  

S LTLER VE K LLER 
Likit Limit > 50 

MH 

norganik siltler, 
diyatomeli veya mikalı 
ince kumlu veya siltli 
zeminler, elâstik siltler. 

CH 
Yüksek plâstisiteli 
inorganik killer, ya lı 
killer. 

OH Ortadan yükse e 
plâstisiteli organik killer. 

FAZLA ORGAN K ZEM NLER PT Turba (peat) ve di er 
fazla organik zeminler.  
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ekil 10.4. Casagrande Plâstisite Kartı. 

  10.8. Süreksizliklerin Mühendislikteki Önemi 

Yer kabu unu olu turan kayaçların üzerinde, olu umları sırasında ve 
sonrasında geli erek kayaç içerisindeki kom u noktalar arasındaki fiziksel 
ve/veya mekanik ba ları koparan yapısal bozukluk ya da çatlaklar olarak 
tanımlanan 'süreksizlikler'in bir bölümü, kayaçların olu umları sırasında 
birincil (primer) meydana gelir. Bu tür süreksizliklerin en yaygın ve önemli 
örne ini sedimenter kayaçların, çökelimleri sırasında kazandıkları 
tabakala ma olu turur. Ayrıca ma matik kayaçlarda so umaları sırasında 
geli en so uma çatlakları, lâvlarda olu an akma yapıları, metamorfik 
kayaçlardaki yapraklanmalar ile minerallerin atom dizilimlerinin olu turdukları 
zayıflık ba ları boyunca geli en dilinim düzlemleri de kayaçların olu um 
sırasında kazandıkları yapılar olup çok sık gözlenen süreksizliklerdendir.  

Kayaçların olu umları sırasında kazanmı  oldukları süreksizlikler 
dı ında, olu umlarından sonra da yerkürenin dinami i sonucu geli en 
gerilmelerin etkisi ile olu an deformasyonlara ba lı olarak kayaçlarda ikincil 
(sekonder) süreksizlikler geli mektedir. Bu tür süreksizliklere kırık olarak 
adlandırılan çatlak, yarık ve faylar örnek olarak verilebilir.  

Kayaların bünyelerinde (yapı) yer alan süreksizlikler mühendislik 
açısından büyük öneme sahiptir. Bünyesinde süreksizlikler bulunan kayaların, 
süreksizlik sayılarının artı ına ba lı olarak dayanımları da azalacaktır. A ırı 
yüklerde ise süreksizlik düzlemlerinin özellik ve konumlarına ba lı olarak 
kayanın ta ıma gücü önemli oranda azalacaktır. Kayaya uygulanan basıncın 
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ve bu basınçlarda rol alan kayanın içerisindeki süreksizlikler ve yönleri, 
kayanın dayanımında farklılıklar olu turmakta ve evlerde stabilite sorunlarına 
neden olmaktadır. Süreksizliklerin içerisindeki dolgu malzemesinin türü ve 
süreksizliklerin boyutları da kayaların mukavemet özelliklerinde önemli rol 
oynarlar. Özellikle, kayalardaki çok ince süreksizlikler olarak tanımlanan fissür 
ve onun ancak mikroskopta gözlenebilen benzeri olan mikrofissür yapıları, 
kayaçlarda kısmen zayıf zonları olu turabilirler ve çok az da olsa olumsuz 
etkileri vardır. Fissürler, çok ince olduklarından görülmeleri oldukça zordur. Bu 
durum fissürlerin belirlenmesinde zorla tırıcı bir durum yaratır. Gözle 
görülebilen çatlak ve yarıklar ise sıklıklarına, birbirleriyle ilintilerine ve içinde 
yer aldıkları kayaç cinslerine göre kayacın geçirgenlik ve ta ıma gücünde 
belirgin azalmalar gösterirler. 

Süreksizlikler niteliklerine göre:  

a) Süreksizlik (=çatlak) ara uzaklı ı, 
b) Kaya kalite göstergesi (RQD),  
c) *Dalga hızı yayılımı  

açısından de erlendirilir. 
*[Dalga hızı yayılımı: Kayalarda sismik boyuna dalgaların yayılma hızı >5.000 m/sn ise 
“ayrı mamı ”; 5.000-4.000 m/sn = az ayrı mı ; 4.000-3.000 m/s = orta ayrı mı ; 3.000-2.000 
m/sn = fazla ayrı mı ;  <2.000 m/sn ise “çok fazla ayrı mı  kayalar” olarak tanımlanır]. 

 Kaya içerisinde yer alan çatlaklar daha sonraki a amalarda ikincil 
malzeme tarafından doldurulmu  olabilir. Söz konusu dolgu malzemesi 
içerisinde kil ve jips gibi su ile birle ti inde i ebilme özelli ine sahip olanları, 
yüzey veya yeraltı suları etkisiyle i erek hacim deformasyonuna u rarlar. Bu 
da yerüstü ve yeraltı yapılarında olumsuz etkiye neden olur. Çatlaklar, bu 
açıdan da:  

a) Doldurulmamı ,  
b) Kısmen doldurulmu ,   
c) Tam doldurulmu   

olmaları açısından de erlendirilirler.  

Çatlak açıklıklarındaki dolgu malzemeleri de kendi içlerinde:  
a) Jips, kalsit, kuvars vb. dolgulu, 
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b) Klorit, epidot vb. malzeme ile dolgulu, 
c) Aktif olmayan killer ile dolgulu, 
d) A ırı i en killerle dolgulu 

olmalarına göre de i en özellikler gösterirler.  

Mühendislik çalı malarında özellikle çatlakların ara uzaklı ı önem 
ta ımaktadır. Bu açıdan çatlakların arasındaki uzaklık dikkate alınarak 
a a ıdaki sınıflama ( ngiltere) ortaya çıkarılmı tır:  

Kayaç Tanımı                                                  Çatlak  Ara Uzaklı ı (cm) 
Çok seyrek çatlaklı (çok geni  aralıklı)   >200 
Seyrek çatlaklı (geni  aralıklı)    200-60 
Orta çatlaklı (orta derece aralıklı)    60-20 
Sık çatlaklı (yakın aralıklı)     20-6 
Çok sık çatlaklı (dar aralıklı)     6-2 
A ırı sık çatlaklı (çok dar aralıklı)    <2 

Ortalama çatlak sıklı ı, inceleme yapılacak arazilerde yüzeyde kayaç 
mostralarında ölçülebilece i gibi *sondajlardan da belirlenebilmektedir. Yapılan 
zemin etüt sondajlarında, karotiyerden alınan karotlar ( ekil 10.5, 10.6, 10.7) 
üzerinde ölçümler yapılarak incelenen bölgedeki kayanın karot verimi ve kalite 
göstergesi ve di er de erleri sayısal olarak belirlenip sınıflandırılabilmektedir. 
*[Sondaj (boring, drill): Yer altında bulunan jeolojik formasyonlar ve yer altı zenginlikleri 
hakkında bilgi toplamak ve i letmelerde üretime geçmek amacıyla makina ile yerin 
derinliklerine do ru küçük çaplı kuyuları (delik) açmak için yapılan i lemlerin tümüdür. 
Karotiyer (karot tüpü, core barrel): Tijlerin alt ucuna takılan, sondaj esnasında devir ve 
baskıyı ucunda yer alan matkaba nakleden, devir dâim suyunu ileten, karot parçalarını alıp 
içinde muhafaza ederek yeryüzüne getiren tüp alettir.  
Matkap (auger): Karotiyerin ucuna takılan, delme (kesme) i lemini yapan kesic uç ya da 
kesici alettir (örn. elmas matkaplar, vidya kronlar, Rock Bit’ler, çatal matkap ve baltalar vb.)  
Tij (boring rod): çi bo  ve birbirine takılan, kuyuda takımı askıda tutan, içinden su geçebilen 
iki tarafına di  açılmı  çe itli boy ve çaplardaki çelik borulardır; Gürpınar, 1978)]. 

 Bu amaçla kayadan alınan silindirik karot parçaları üzerinde, kayanın 
kalitesini belirlemeye yardımcı olan: 

- Toplam Karot Verimi (TCR veya TKV), 
- Sa lam Karot Verimi (SCR veya SKV), 
- Kaya Kalite Göstergesi (RQD), 
- Çatlak (=süreksizlik=kırık= eklem) Sıklı ı (FF) ve 
- Süreksizliklerin özellikleri   

hesaplanır. 
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ekil 10.5. Bir temel zemini inceleme sondajı. 

ekil 10.6. Karot sandı ı ve karotlar. stanbul li, Merter Semti, Zeytinburnu Mithatpa a 
Dura ı’nda zemin yüzey kotundan (z= +17 m) itibaren, 175,50 m derinli inde yapılan D-
0950313 No’lu BB sondajından elde edilen silindirik karotlar ve sondaj sandıkları. Sondaj 
sandıklarında 170 m ile 175,50 m derinlikler arasından alınan mavi grovak kayası karotları 
görülmekte. BB-OYO, Mikrobölgeleme çalı maları; Koordinatlar: X (kuzey-güney) = 
4541651.18; Y (do u-batı) = 407100.13. Bu sondaj yerinde; zemin yüzeyinden 155 m 
derinli e kadar kesiksiz devam eden Üst Oligosen-Üst Miyosen ya lı kil-kum ardalanmalı 
zemin özelli i ta ıyan çökellere; 155 m derinlikten itibaren ise bu kumlu-killi çökellerin 
diskordan olarak oturdukları, ana kayayı olu turan Paleozoyik ya lı mavi grovaklara girilmi tir 
[Avcılar formasyonu, (Yıldırım vd., 2010); (Foto: 31.01. 2007)]. 
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ekil: 10.7. SPT tüpü numuneleri. Ba ak ehir lçesi, Bahçe ehir Mahallesi’nde bir zemin etüt 
sondajında yapılan SPT deneyinde 10 m – 10,45 m derinlikler arasından alınan 45 cm 
uzunlu undaki SPT tüpünde yer alan zeminin görünümü. lk 15 cm’de (ön tarafta, sarı 
görünümlü) kumlu kilde 8 darbe, ikinci 15 cm’de yer alan sarımsı kahverengi kumlu kilde 15 
darbe, üçüncü 15 cm’de (koyu gri görünümlü) yer alan kilde ise 28 darbe adedi sayılmı , yani 
SPT darbe sayısı (N)= 15+28=43 bulunmu tur. Ancak sondajdan elde edilen N= 43 darbe 
sayısı, düzeltme yapıldıktan sonra yani efektif dü ey jeolojik gerilme [sadece granüler zeminde 
kullanılır], enerji, sondaj tij uzunlu u, sondaj çapı ve karotiyer kılıf düzeltme katsayıları ile 
çarpıldıktan sonra elde edilen  “N” de eri kullanılmalıdır (21.03.2012). 

Toplam Karot Verimi (TCR: Total Core Recovery): Bu parametre, 
karotiyerin bir ilerleme aralı ında (manevra boyu), içerisine aldı ı do al 
süreksizliklerle ayrılmı  karot parçalarının toplam uzunlu unun, karotiyerin 
ilerleme aralı ının uzunlu una (manevra boyu, ilerleme boyu) oranının yüzde 
olarak ifâdesidir ve “Toplam Karot Yüzdesi” olarak da adlandırılır.  

uzunlu uboyumanevraaralı ınınlerleme
uzunlu utoplamınparçalarınkarotboyumanevraaralı ındailerlemeBirTCR

)(
)((%) =

15 cm: 8 darbe  

15 cm: 15 darbe 

15 cm: 28   
darbe
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Sa lam Karot Verimi (SCR: Solid Core Recovery): “Silindirik Katı 
Parça Karot Yüzdesi” olarak da ifâde edilebilen bu parametre, karotiyerin bir 
ilerleme aralı ında içerisine almı  oldu u karot parçalarından, silindirik eklini 
koruyabilmi  olanlarının, ilerleme aralı ı uzunlu una (manevra boyu) oranının 
yüzde olarak ifâdesidir.  

uzunlu uaralı ınınlerleme
uzunlu utoplamınparçalarınkarotkoruyançapınıeklinisilindirikaralı ındailerlemeBirSCR )((%) =

Kaya Kalite Göstergesi (RQD: Rock Quality Designation): “Kaya 
Kalitesi Özelli i” ya da “De i tirilmi  Karot Yüzdesi” olarak ifâde edilebilen bu 
parametre, karotiyerin bir ilerlemesinde içerisine almı  oldu u karot 
parçalarından, do al süreksizliklerle birbirinden ayrılmı , boyu 10 cm ve daha 
uzun olan silindirik eklini koruyabilmi  parçaların toplam uzunlu unun, 
ilerleme aralı ı uzunlu una oranının yüzde olarak ifâdesidir. Kaya kalitesinin 
belirlenmesinde yaygın olarak istifade edilen bu parametre; 

uzunlu uaralı ınınlerleme
uzunlu utoplamkarotlarınolanbüyükdencmvecmboyuaralı ındailerlemeBir

RQD
'1010

(%) =

formülü yardımıyla hesaplanır. 

Sondaj sırasında veya karotiyerden karotun çıkarılması sırasında 
yapılan zorlama gibi i lem hatalarından do an karottaki yapay kırılmalar, bu 
parametrenin hesaplanmasında dikkate alınmazlar.  

RQD de erlerine göre “Kaya Kalite Göstergesi” a a ıdaki abakta yer 
almaktadır (Deere, 1963). 

RQD (%)   Kaya Kalite Göstergesi 
<25    Çok zayıf 
25-50    Zayıf 
50-75    Orta 
75-90    yi 
90-100   Çok iyi 

Çatlak Sıklı ı: Birim uzunlu a dü en ve birbirlerine paralel tekrarlanan 
bir çatlak takımına dik durumdaki bir düzlem içinde ölçülen çatlak sayısına 
çatlak sıklı ı denir.  



434

Ortalama çatlak sıklı ı(kstini) (=Ortalama  eklem sıklı ı=FF): 1 m’deki  tüm 
do al çatlakların (=süreksizliklerin) sayısı olarak tanımlanır. Bu sayı, arazide 
mostralar üzerinde belirlenebilece i gibi sondajlarda da karotiyerin bir ilerleme 
aralı ı boyunca içerisine aldı ı ayrık ve do al süreksizliklerin sayısının, 
ilerleme boyuna (manevra boyu) bölünmesi sonucu belirlenebilmektedir (Örnek 

Uygulama: 10.10.1). Bu sayı sondajda; belirli bir uzunluk boyunca sayılan toplam 
süreksizlik sayısının, o uzunlu a bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Kısaca bu 
parametre, sondajlı çalı malarda bir ilerlemedeki toplam süreksizlik sayısının, 
ilerleme boyuna oranı olup sondaj loglarına kaydedilmesi gereken bir 
parametredir.  

Kayalarda ortalama çatlak sıklı ı 1 m’de,  <1 ise masif; 1 ilâ 3 arasında 
ise az çatlaklı-kırıklı; 3 ilâ 10 arasında ise orta çatlaklı-kırıklı; 10-50 arası çok 
çatlaklı-kırıklı; >50 ise parçalanmı   kaya olarak tanımlanır. Bir ilerleme aralı ı 
boyunca çatlak sıklı ında faylanma veya makaslama nedeniyle belirgin 
farklılıklar var ise bu kısımlar için çatlak sıklı ı ayrıca hesaplanır. Sondajdan 
kaynaklanan yapay kırıklar çatlak sıklı ında de erlendirmeye yani dikkate 
alınmamalıdır. Sondaj kayıtlarının tutuldu u çizelgeye (föy) de sondaj logu
(boring log) denmektedir. 

Zemin Etüt Sondaj Loglarının çermesi Gereken Hususlar:   

• Sondaj loglarında yüklenici, i veren, proje, mevkii, sondaj yeri koordinatları, sondaj-
sayfa no, sondajın derinli i, sondajın ba langıç ve biti  tarihi, ölçe i, sondaj yöntemi 
ve makinası, sondör, logu yapan ve kontrol mühendisi gibi sondaj veri ve bilgileri yer 
almalıdır. 

• ncelenen arazide yer alan kayaçların ba langıç ve biti  sınır kotları açık bir ekilde 
loglarda gösterilmeli, kayaçların litolojik özellikleri ve zemin kaya profili detaylı bir 
ekilde belirtilmelidir. 

• Yeraltı su seviyesinin olup olmadı ı belirtilerek, varsa ba langıç kotu i aretlenmelidir. 
• ncelenen arazide gerçekle tirilmi  arazi deneyleriyle ilgili veriler; tabaka, derinlik 

gösterilerek sunulmalıdır (örn. zeminlerde: SPT deneyi en çok kullanılan arazi deneylerinin 
ba ında gelmektedir. Bu nedenle e er arazi deneyi olarak SPT yapılmı sa; deneyin hangi 
formasyona ait zeminde, hangi derinliklerde gerçekle tirildi i ve ilk, ikinci ve son 15 cm’lerde 
elde edilen darbe sayıları ayrı ayrı belirtilmelidir). 

• Sondaj sırasında zeminden örselenmemi  numune (undisturbed sample) alınmı  ise 
alındı ı derinli in yanına UD sembolü kullanılarak bu durum loglarda belirtilmelidir. 

• Kayalarda, toplam karot verimi (TCR-karot yüzdesi), sa lam karot verimi (SCR-silindirik 
karot yüzdesi), kaya kalite göstergesi (RQD) ve ayrı ma (weathering) gibi veriler, sondaj 
loglarında gösterilmelidir.
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10.9. Kaya evlerinde Süreksizlikler ve Stabilite Sorunları 

Kaya evlerinde stabiliteyi denetleyen ba lıca unsur süreksizliklerdir. 
Yani kayalarda, kaymayı süreksizlikler belirlemektedir. Süreksizliklerin, e im 
yönleri, pürüzlülüklerinin durumu, dolgu malzemesi içeren süreksizliklerde 
kohezyon (“c”, cohesion) veya süreksizlikler arasında su olup olmaması 
[bo luk suyu basıncı (“u”, pore-water pressure)] durumları yamaç stabilitesini 
etkileyen en önemli unsurlar olup bu unsurların sayısal olarak belirlenmesi 
gerekmektedir.  

10.9.1. Süreksizliklerin pürüzlülü ü ve dalgalılı ı 

Bir süreksizlik yüzeyinin, düzlemsellikten küçük ölçekte zikzak yaparak 
sapmasının ölçüsüne pürüzlülük (roughness) büyük ölçekte kavis yaparak 
sapmasının ölçüsünü ise dalgalılık (waviness) denir. Dalgalılı ın 
de erlendirilmesinde, yüzeydeki hat boyunca de i ik noktalarda ölçülen dalga 
boyu ve genlik parametreleri dikkate alınır. Kayada, kayma yüzeyinin e im 
yönü biliniyorsa, pürüzlülük ve dalgalılık ölçümleri bu yöne paralel 
süreksizlikler boyunca yapılmalıdır. Süreksizlik yüzeyi düz, pürüzlü, ondüleli 
veya merdivenimsi olabilir. Pürüzlülük, kayaların kayma direncini ve 
duraylılı ını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bilhassa kaya evlerinde 
süreksizliklerin pürüzlülü ü yanında süreksizliklerin sıklı ı, do rultu ve 
e imleri, açıklıkları, dolgu kalınlı ı,  kayma direncini ve dolayısı ile duraylılı ı 
etkilemektedirler. Kaya evlerinde bulunan süreksizliklerin yüzeylerindeki 
pürüzlülü ün artması, kayma direncini de arttırmaktadır. Kısaca, süreksizlik 
yüzeyindeki kavisli ana dalgalanma birinci derece pürüzlülük (dalgalılık), 
zikzaklar yapan küçük girinti ve çıkıntılar ise ikinci derece pürüzlülük (pürüzlülük)

olarak tanımlanır ve ikinci derece pürüzlülü ün e im açıları, birinci dereceye 
(dalgalılık) göre daha yüksektir (Patton ve Deere, 1971). Dolgu içermeyen 
süreksizliklerde, dü ük normal gerilme altında kaymaya kar ı mukavemeti, 
ikinci derece pürüzlülükler kontrol eder. Ancak normal gerilmenin yükseldi i 
durumlarda ikinci derece pürüzler ezilir ve kayma üzerindeki etkileri kaybolarak 
kaymayı, dalgalılık (birinci derece pürüzler) kontrol ederler. Normal gerilmenin 
daha da artması durumunda,  tüm pürüzler (çıkıntılar) yenilmekte ve süreksizlik 
boyunca meydana gelen yer de i tirme, dolayısıyla makaslama dayanımı, 
do rudan düz süreksizlik yüzeyleri tarafından denetlenir.  
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Süreksizlikler bazen dolgu malzemesi içerirler. Süreksizli in kar ılıklı iki 
yüzeyinin arasını, süreksizli in olu umundan sonra (ikincil) dolduran ve 
ço unlukla ana kaya malzemesinden daha zayıf olan ara yüzey malzemeye 
“dolgu malzemesi” denir. Dolgulu bir süreksizlikte, süreksizli in iki yüzeyi 
arasındaki uzaklık ise “dolgu kalınlı ı” olarak tanımlanır. Kuvars, kalsit, pirit 
vb. dayanımlı dolgular hariç tutuldu unda genellikle kil içeren süreksizlikler 
dolgusuz veya pürüzlü yüzeylere oranla daha dü ük makaslama dayanımına 
sahiptirler ve bu sebeple kaya kütlesinin dayanımında ya da ev stabilitesinde 
menfi (olumsuz) yönde rol oynarlar. E er dolgu malzemesinin kalınlı ı, 
süreksizlik yüzeyi dalgalılı ı geni li inden (genli inden) büyükse, süreksizlik 
yüzeyinin makaslama dayanımı dolgunun makaslama dayanımı tarafından 
denetlenir ve bu dolgu; farklı bir katman olarak de erlendirilerek mühendislik 
özellikleri incelenir. Süreksizlik yüzeyindeki pürüzlülük ve dalgalılık ekil 
10.8.A ve Tablo 10.3’de verilmektedir. 

ekil 10.8.A) Süreksizlik yüzeyindeki pürüzlülük ve dalgalılık (Ulusay, 2001). 
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Tablo 10.3. Süreksizlik yüzeylerinde pürüzlülük ve dalgalılık (Ulusay, 2001). 

Pürüzlülük Dalgalılık 
Tanım Sınıf Tanım Sınıf 

Kaygan-Parlak 1 Düzlemsel 1 
Düz 2 Az dalgalı (düz olmayan) 2 
Pürüzlü 3 Dalgalı 3 
Çıkıntılı 4 Kavisli 4 
Basamaklı 5 Kıvrımlı 5 

Pürüzlülük ve dalgalılık ölçümleri; pusula ve disk eklindeki klinometreler 
ve mekanik *profilometre düzene i ya da günümüzde temassız lazer 
profilometresi gibi optik metotlarla bilgisayarda ölçülebilmekte, eri ilmesi güç 
süreksizlik yüzeylerinde ise foto rametri ve GPS tekni inden yararlanılarak 
yapılmaktadır.  
*[Profilometre: Mikroskobik ya da daha ufak (submikroskobik) yüzey profilini (yüzey 

topo rafyası) iki ya da üç boyutlu ölçen bir ölçüm cihazıdır]. 

 En basit ve pratik ölçüm ise “metal telli profilometre” ile yapılmaktadır 
( ekil 10.8.B). Metal telli profilometre ah ap bir mengenenin arasına 
yerle tirilmi  0,9 mm çapındaki tellerden olu maktadır. Gerek arazide, gerekse 
laboratuarda kullanılan bu mekanik gereç ile süreksizlik yüzeyinin üzerine elle 
bastırılarak, tellerin süreksizlik yüzeyinin eklini alması sa lanır ve ah ap 
kısım üzerindeki vidalar sıkı tırılarak teller sabitlenir (Ulusay vd., 2002). Daha 
sonra süreksizlik yüzeyinin ekline göre dizilen tellerin konumundan ortaya 
çıkan profil, kalem ile bir kâ ıda çizilerek ve gerekirse sayısalla tırılarak 
bilgisayar ortamında de erlendirilir. 

ekil 10.8.B) Metal telli profilometre ile bir kaya mostrasında süreksizlik yüzeyi üzerindeki 
pürüzlülü ün pratik olarak ölçümü (Milne et al., 1992). 
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Kaya çatlaklarında (süreksizlikler), kohezyon ve bo luk suyu basıncının olmadı ı 
durumlarda, kaya yamaçlarında olu turulacak evlerdeki stabilite; kayma 
mukavemeti parametrelerinden biri olan içsel sürtünme açısı ( ) yanında, 
pürüzlülük ve dalgalılık derecesine ba lı olarak de i ir. Pürüzlülük arttıkça 
içsel sürtünme açısı da artar. Kayalarda; içsel sürtünme ve tabaka-süreksizlik 
e im derecelerine göre belirlenmesi gereken kritik ev açıları ekil 10.9’da 
verilmi tir. 

ekil 10.9. Düzenli ve farklı yönlerde geli mi  süreksizlik takımlarını içeren kayalarda, 
süreksizliklerin yön ve açılarına göre yamaçlarda olu turulacak evlere verilmesi gerekli 
e imler. Kaya yamacında yer alan süreksizliklerde (çatlaklarda) kohezyon ve bo luk suyu 
basıncının olmadı ı (c=0, u=0) durumlarda, farklı yönlerde geli mi  sistematik süreksizliklerin 
e im yönü ve açılarına göre ampirik olarak evler için belirlenebilecek kritik ev açıları, 
[ =kritik ev e im açısı; =tabaka e imi;  ve =çatlak düzlemleri e imi; =içsel sürtünme 
açısı (Terzaghi’nin verilerine göre, Erguvanlı, 1994)].   

Do ada, kayaların süreksizlik düzlemlerinin arası her zaman bo (c=0 ve 

u=0) olmayabilir. E er tabakalanma düzlemleri arası tamamen kırılmamı  ya da 
bo  olmayıp yani kohezyonu (c) olan bir malzeme ile doldurulmu sa ev belirli 
bir H yüksekli ine kadar 90° e imle dü ey, daha sonra ise tabaka e imine ( )

paralel kazılabilir. Dü ey olarak açılacak H yüksekli inin hesabı için kalınlı ı 
birim olan bir kaya blo u göz önüne alınır ( ekil 10.10). 
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ekil 10.10. Süreksizlikleri kohezyonlu malzeme ile dolmu  çatlaklı kayalara verilecek e im 
(Terzaghi, 1962). 

Kaya blo unun a ırlı ı αγ cos.1.. mHW =     

                      
    V (hacim) 

Bu a ırlık kuvveti, biri süreksizlik yüzeyine paralel, di eri buna dik iki bile ene 
ayrılırsa ( ekil 10.11), sırasıyla 

αsin.WT =   ( Süreksizlik yüzeyine paralel kuvvet) 
αcos.WN =   ( Süreksizlik yüzeyine dik kuvvet) 

elde edilir. 

ekil 10.11. A ırlık kuvvetinin süreksizlik yüzeyine ve ona dik do rultudaki bile eni. 
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ekil 10.11’deki N (normal) kuvvetinden dolayı süreksizlik yüzeyinde olu an Fs

(Sürtünme Kuvveti); 
μφ .. NtgNFs ==   (μ: sürtünme katsayısı) 

eklinde hesaplanır. Blok üzerine etkiyen kuvvetlerin serbest çizim diyagramı ekil 
10.12’de görülmektedir. 

ekil 10.12.  Kaya blo unun serbest cisim diyagramı. 

Bu kuvvetler, gerilme biçiminde gösterilirse; 

)/(sin.cos..
1.

2mkgHT
A
T ααγτ ===

)/(.cos..
1.

22 mkgHN
A
N αγσ ===

E er süreksizlik yüzeyi üzerindeki blo u, yüzeye dik yönde kaldıran bo luk 
suyu basıncı “u”, kohezyon “c” ile gösterilirse, süreksizlik yüzeyi do rultusundaki 
kuvvetlerin (gerilmelerin) dengesinden 

φστ tguckr )( −+=  hesaplanabilir. 

Burada τkr, kritik kayma gerilmesidir.  

E er τ < τkr olursa kayada süreksizlik yüzeyi boyunca kayma hareketi 
meydana gelmez. 
τ > τkr  olması hâlinde kayma hareketi olu ur. 
τ = τkr hâli ise kritik sınır durumunu gösterir. Bu durumda kayma hareketi olu maması 
için  τ ≤ τkr   olmalıdır. Buna göre: 

φστ tguckr )( −+≤
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φαγααγ tguHcH )cos.(sin.cos. 2 −+≤

buradan  
).cos(sincos.

.
φαααγ

α
tg

tgucH
−

−≤   

elde edilir. 
Taban bo luk suyu basıncı  Hu su .γ= ifâdesi yerine konur ve düzenlenirse, 

φγφαααγ tgtg
cH

su .).cos(sincos. +−
≤

elde edilir. 

E er u=0 olursa 

).cos(sincos. φαααγ tg
cH

−
≤

elde edilir. 

10.10.  ÖRNEK, UYGULAMA ve YORUMLAR: 

10.10.1. TCR, SCR, RQD ve FF’in Hesaplanması. 
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10.10.2. Kohezyonlu Kaya Süreksizliklerinde, Bo luk Suyu Basıncının Var 
Olup/Olmaması Durumunda ev Stabilitesinin Hesaplanması (Uygulama).

Soru: Sedimenter bir kaya ortamında açılmak istenen yol evinde, tabakalar 
eve (yola) 33° e imlidirler. Tabakalar arası düzlemlerin (süreksizlik) kohezyonu 

c=0,15 kg/cm2 (1.500 kg/m2),  birim hacim a ırlı ı γn =2,6 gr/cm3 (2.600 kg/m3), 
içsel sürtünme açısı φ= 22° oldu una göre, ev hangi yüksekli e kadar dik 
(dü ey) kazılabilir? 

a) Tabaka düzlemleri arasında su olmaması durumu (u= 0) 

b) Tabaka düzlemleri arasında su olması durumu (u  0)

Cevap:
a) u= 0 olması hâlinde, 

).cos(sincos. φαααγ tg
cH

−
≤

)22.33cos33(sin33cos.2600
1500

tg
H

−
≤

mH 342,3≤  olarak bulunur. 

b) u 0 olması hâlinde ( su=1.000 kg/m3 ), 

φγφαααγ tgtg
cH

su .).cos(sincos. +−
≤

22.1000)22.33cos33(sin33cos.2600
1500

tgtg
H

+−
≤

mH 759,1≤  olarak bulunur. 
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10.10.3. Zemin Etüt Sondajında, Yapay Dolgu ve Altında Ana Zemini (zemin+kaya ardalanmalı 

istif) Kesen Sondaj Logu Örne i. 
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10.10.4. Zemin Etüt Sondajında, Bitkisel Toprak ve Alüvyal Zemini Kesen Sondaj Logu 
Örne i. 
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10.10.5. Zemin Etüt Sondajında, Yapay Dolgu-Ana Kaya-Zemini Kesen Sondaj Logu Örne i 
ve Formasyon Adlaması (Yıldırım, vd., 2010). 
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10.10.6. Sondaj, Ayrı ma ve Süreksizliklerin De erlendirilmesi ve 
Yorumlanmasında “Türk Telekom Arena Stadyumu” Örne i: 

stanbul li, i li lçesi, Ayaza a Mahallesi, Seyrantepe Mevkii’de yer alan ve 
Toplu Konut daresi Ba kanlı ınca (TOK ) yaptırılan 52.650 ki i kapasiteli “Türk Telekom 
Arena Stadyumu” 13 Aralık 2007 yılında temeli atılmı  ve 15 Ocak 2011 tarihinde açılı ı 
yapılmı tır. Daha önce Seyrantepe Stadyumu olarak adlandırılan “Türk Telekom Arena 
Stadyumu” alanında, 2004, 2006, 2007 ve Mart 2008 tarihleri arasında resmî makamlarca 
onaylanmı  4 adet imar plânına esas jeolojik-geoteknik etüt raporu hazırlanmı tır. Bu 
raporlarda arazide, jeolojik, jeofizik, mühendislik jeolojisi çalı maları ve haritaları, sismik 
ve zemin etüt sondajları, presiyometre deneyleri ile laboratuarda kayaların mekanik 
özellikleri, kayaların kütle sınıflamaları, geoteknik mühendislik parametrelerini içeren 
mühendislik analizleri, de erlendirmeler, sonuç ve öneriler ile birlikte kapsamlı olarak 
belirlenmeye çalı ılmı tır. 

 Yapılan de erlendirmelerde kuzeye e imli bir yamaçta yer alan stadyumun 
temellerinin oturaca ı alanda dolgu, zemin, geçi  kayacı ve sa lam kaya niteliklerinin 
daha detaylı belirlenmesi ve mühendislik çalı malarında kar ıla ılan büyük 
problemlerden biri olan “Jeolojik Model”in tam anlamıyla ortaya konması amacıyla, daha 
önce yapılan çalı malara ilâveten stadyum ve çevresinde olu an ve devam eden jeolojik 
sorunların çözümü için, kitabın birinci yazarı tarafından Mayıs/Haziran 2008’de stadyum 
ve yakın çevresinde gerekli jeolojik ve mühendislik jeolojisi çalı maları, harita ve kesitleri 
yapılmı ; kontrolsuz yapay dolgu, ayrık, az ayrık ve sa lam kaya yerleri, sınırları, ayrı ma 
derinlikleri, ezik zonlar, süreksizlikler ve mühendislik özellikleri ayrıntılı olarak 
belirlenmi tir. Temel altı zeminini belirlemek için en uygun yerlerde yaptırılan ilâve sondaj 
ve ara tırma çukurları ile farklı de erlendirmeler ve yorumlara açıklık getirilmi , gerek 
fore kazık çalı maları ba latılmadan yapılacak kontrol amaçlı sondaj ve ara tırma 
çukurları de erlendirmeleri ile öngörülen jeolojik model denetlenmi , gerekse olu turulan 
geoteknik çözümler somut yer altı verileri de erlendirilerek gerçekle tirilmi tir. Sonuçta, 
yapı temellerinin kısmen radye temel (raft foundation), kısmen kazıklı radye temel olarak 
tasarlanması gerekti ine karar verilmi tir. Bu çalı malar sırasında; meselâ süper kolon 
olarak adlandırılan 4 adet ana ta ıyıcı kolonun bir tanesinin (S4 No’lu süper kolon), önceki 
çalı malarda öngörüldü ü üzere ana kaya üzerinde de il, ana kaya görünümüyle yanıltıcı 
de erlendirmelere neden olan iri grovak çakıl ve bloklarından olu an kontrolsuz yapay 
dolgu içinde; S3 No’lu süper kolonun ise dayanımı dü ük, az ayrık kahverengi grovak 
içinde kaldı ı görülmü  ve her iki süper kolonun kazıklı radye temel olarak tasarlanması, 
kazıkların daha derinde yer alan mavi grovak, siltta ı olarak adlandırılan, az çatlaklı, som, 
orta sa lam, ayrı mamı  ana kayaya oturtulması tavsiye edilmi  ve uygulanmı tır. Orta 
sa lam/sa lam kayaya oturacak di er iki süper kolon için ise (S1 ve S2), yüzeysel temel 
(sı  temel, shallow foundation) kullanımının, izin verilebilir gerilmelerin a ılmaması ko ulu 
ile mümkün olabilece i belirtilmi , ancak bu duruma üst yapı ile birlikte modellemenin 
yapıldı ı analizler sonucunda karar verilmesi gerekti i vurgulanmı tır.  
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Bu çalı malar ve tavsiyeler do rultusunda Haziran - Temmuz 2008 tarihleri 
arasında YTÜ Geoteknik Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporun uygulanmaya 
ba lanmasıyla 52.650 ki i kapasiteli stadyumun zemin ile ilgili olan emniyeti tamamen 
sa lanmı tır. A a ıda, ekil 10.10.6.A ilâ ekil R arasında yer alan harita, kesit ve 
foto raflarda Türk Telekom Arena Stadyumunda yapılan çalı malar görülmektedir. 
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10.10.6.A) Türk Telekom (TT) Arena Stadyumu Mühendislik Jeolojisi Haritası. Yapay dolgu 
sınırları ve kalınlıkları gözetilerek karelaj yapılan yerler ile orta ayrı mı  grovak siltta ları 
üzerinde yer alacak S3 süper kolonu ve kontrolsuz yapay dolgu üzerine rastlayan S4 süper 
kolon yerlerini olu turan kesimlerde, radye temeller sa lam ana kayaya kadar ula an ve 
kayaya soketlenmi  fore kazıklar üzerine oturtulmu tur. Kahverengi kalın çizgiler; yapay 
dolgu-ana kaya sınırlarını (dokanak) göstermektedir (Yıldırım, Mayıs/Haziran 2008).  
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K

L

A

B

10.10.6.B) TT Arena Stadyumu ana ta ıyıcı süper kolon yerleri (S1, S2, S3 ve S4) ve 
zemin kesit do rultuları A-B ve K-L  

(Yıldırım, Mayıs/Haziran 2008).
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10.10.6.C) TT Arena Stadyumu zemin kesitleri (Yıldırım, Mayıs/Haziran 2008). 
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10.10.6.D) TT Arena Stadyumu geoteknik etüt çalı maları (29.05.2008). 

10.10.6.E) Sa lam mavi grovak ve siltta ları üzerinde yer alan S1 ve S2 süper kolon temel 
yerleri (29.05.2008). 

S1  

S2 
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10.10.6.F) TT Arena Stadyum sahası. Ortada görülen henüz kazılmamı  kahverengi 
grovaklar ve üzerinde yer alan sunî tepecik; futbol sahası için ayrılan alan olup bu kesim 

geçici olarak hafriyat deposu olarak kullanılmı tır (29.05.2008). 

10.10.6.G) TT Arena Stadyumu temeli. Mavi grovaklar üzerinde yer alan S2 süper kolon yeri 
ve temel taban kotunda (kot: +56 m) yapılan radye temel çalı maları (04.06.2008). 

S2  
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10.10.6.H) TT Arena Stadyumu in aat çalı maları (27.06.2008). 

10.10.6. )  Mavi grovak-siltta ı üzerinde yer alan radye temel (raft foundation) ve kayada 
ayrı ma ile olu an renk farklılıkları. Mavi renkli orta sa lam/sa lam, az ayrı mı (W2)

grovaklar üst kesime do ru orta ayrı mı (W3)  kahverengi grovak ve siltta larına geçmekte 
(04.06.2008). 

W2  

W3  



453

10.10.6.J) 1 No’lu süper kolon (S1) yeri. Kolon, az ayrı mı  mavi grovak ve siltta ları 
üzerinde yer almakta (04.06.2008). 

10.10.6.K)  Yapay dolgu. 4 No’lu süper kolonun (S4) oturaca ı kesimde, temel taban 
kotundan (+56 m kotu) itibaren açtırılan ara tırma çukurunda görülen çakıl ve bloklardan 

olu an kontrolsuz yapay grovak dolgu (04.06.2008). 
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10.10.6.L) Stadyum kuzey sınırında yer alan evin, kontrolsuz yapay dolguyu olu turan 
kesimlerinde görülen yersel kaymalar (10.06.2008). 

10.10.6.M) Fore kazıklar. Stadyum kuzey sınırında yer alan evde, S3 süper kolon ve 
çevresinde yapay dolgudan olu an alan tavsiye edilen ve ana kayaya soketlenen fore kazık 

çalı maları (30.06.2008). 
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10.10.6.N) Süper kolon yeri. Havuzumsu dikdörtgen bo luk, S1 süper kolon temel yeridir 
(07.07.2008). 

10.10.6.O)  Stadyum içi in aat çalı maları.  
YTÜ, Yapı ve Geli im Kulübü (Beyaz Baretliler) Teknik Gezisi (28.02.2009). 
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10.10.6.P)  2 No’lu (S2) süper kolon imâlat çalı maları.  
YTÜ, Yapı ve Geli im Kulübü (Beyaz Baretliler) Teknik Gezisi (28.02.2009). 

10.10.6.R)  Türk Telekom Arena Stadyumu (08.06.2011). 
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10.10.7. YTÜ, Davutpa a Kampüsü, Teknopark Alanı Geoteknik Etüt 
Örne inde, Kontrolsuz Yapay Dolgu Zeminlerin yile tirilmesine Yönelik 
“Ta  Kolon” Uygulaması ve “Tac Mahal” Örne i: 

Ekonomik, sosyal ve politik alandaki geli melerin sa lanabilmesi teknolojik 
geli melerle mümkündür. Teknolojik geli menin temelinde ise bilim ve teknoloji alanında 
yapılan bulu ların ve sa lanan geli melerin uygulanabilir olması yatmaktadır. Bilimsel 
bilginin üretildi i yerler olan üniversitelerde temel ara tırmalar yanında uygulamalı 
ara tırma geli tirme çalı maları da yapılması büyük önem ta ımaktadır. Üniversite-sanayi 
ili kilerinin somut i birli ine dönü mesini sa layacak bir köprü olan Teknopark Projesi 
aracılı ı ile akademisyenler ve ö rencilerin sektörlere dâhil olması, üniversite-sanayi 
i birli i kavramına yeni bir boyut kazandırmaktadır (Özaydın, 2012). Bu amaçla, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nin yakla ık, 1,3 km2 lik bir alanda kurulu  Davutpa a Kampüsünde, 
üniversite-sanayi i birli i içinde mevcut kaynakların daha verimli kullanılması veya yeni 
kaynaklar yaratılması amacıyla günümüz teknolojisine ı ık tutan ve en önemli yol 
gösterici olan ara tırma-geli tirme (Ar-Ge) faaliyetleri için, 104 dönümlük bir “Teknopark” 
alanı tesis edilmi tir (10.10.7). “Ar-Ge” birimleri; bilgisayar yazılımları geli tirme 
(yazılımpark), inovasyon (=yenile im), endüstriyel robot-otomasyon geli tirme (robopark), 
bio-teknoloji geli tirme (biopark) olarak tanımlanmı tır. YTÜ’nün geli ecek e itim 
programı içinde hedef alınan Ar-Ge konuları ise temiz enerji (hidrojen, güne , rüzgâr, dalga 
vb.);  ye il tasarım/uygulama (çevre ile uyumlu projeler, yeni yapı malzemeleri, ça da  ah ap 
yapılar vb.); Türkiye’nin stratejik madenleri (bor, toryum, krom vb.); nano teknoloji 
uygulamaları gibi temalar da proje kapsamına katılabilecek potansiyeller olarak 
hedeflenmi tir.  

10.10.7. YTÜ Davutpa a Kı lası, Teknopark alanı (2009). 

TEKNOPARK  ALANI 
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10.10.7.1) Arazi Çalı maları: YTÜ Davutpa a Kampüsü’nün güneybatı kö esinde, 
zemin yüzü kotları +66 m ilâ +79 m kotları arasında de i en yatay bir topo rafyada yer 
alan Teknopark alanına in a edilecek yapılar için YTÜ, n aat Fak., n aat Müh. Bölümü, 
Geoteknik Anabilim Dalı ö retim üyelerince inceleme alanının zemin durumu hakkında 
genel bir de erlendirilme yapılabilmesi amacı ile zemin etüt çalı maları yapılmı tır. 
Davutpa a Kampüsünde daha önce BB tarafından 2007 yılında yaptırılan 4 adet zemin 
etüt sondaj verileri de dikkate alınarak, Mart 2008’de bina temellerinin oturaca ı yerlerde 
ve yakın çevresinde jeolojik, jeofizik çalı ma ve ölçümler yanında, derinlikleri 8,5 m ilâ 20 
m arasında de i en 18 adet zemin etüt sondajı yaptırılmı tır. 

Teknopark alanı içerisinde 4 serim mikrotremörlü sismik kırılma (MASW-refraction)
ölçümü yapılmı  ve kayma dalgası hızları belirlenmi tir. Sondaj bulguları ile de uyumlu çıkan 
sonuçlara göre, zemin yüzünden 3 m ilâ 9,5 m  arası derinliklere kadar kayma dalgası hızı 
(Vs) < 200 m/s olan bir zayıf tabaka (dolgu) yer aldı ı, onun altında kayma dalgası hızı 268 
m/s ile 388 m/s olan bir tabaka bulundu u, en alt tabakada ise 445 m/s ilâ 582 m/s kayma 
dalgası hızına sahip bir formasyon yer aldı ı tespit edilmi tir. 

Arazi incelemeleri ve sondaj verileri ı ı ında, in aat alanının mühendislik jeolojisi 
haritası yapılmı  ve zemin kesitleri çıkarılarak (10.10.7.1.A, B ve C),  in aat alanı (site) ve 
teknopark alanında yapılacak binaların temel sistemlerine ili kin bir geoteknik rapor 
hazırlanmı tır (Özaydın ve Yıldırım, 2009). Teknopark alanında yapılan çalı malar ve 
zemin etüt sondajları de erlendirildi inde; bu alanda zemin yüzeyinde oldukça geni  bir 
alan kaplayan ve çok eski bir ta oca ından arta kalan kontrolsuz bir yapay dolgu 
tabakasının yer aldı ı görülmü tür. Zemin yüzeyindeki kontrolsuz yapay dolgu kalınlıkları 
Teknopark alanı do u kesimlerinde 1 m ilâ 3 m arasında kaldı ı, batı kesimlerine do ru 
ise 6 m 1 ilâ 2 m arasında de i en kalınlıklara ula tı ı gözlenmi tir.  

Kontrolsuz yapay dolgunun altında ana zemini olu turan killi kum ara katmanlı 
kireçta ı ve marn düzeylerine (Bakırköy formasyonu) girilmi tir. Sondajlarda Bakırköy 
formasyonuna ait kireçta larında karot yüzdelerinin TCR = % 10 - % 70, çapını koruyan 
karot yüzdelerinin SCR = % 4 - % 12, kaya kalite göstergesinin RQD= % 0 - % 9 arasında 
de i ti i tespit edilmi tir. Daha alt seviyelere do ru kireçta ı-marn düzeyleri dereceli 
azalarak, yerlerini düzenli bir geçi le kum ara katmanlı Avcılar formasyonuna (Yıldırım 
vd., 2010) ait koyu grimsi ye il renkli orta katı-katı ve sert a ırı konsolide killere bıraktı ı 
belirlenmi tir. Bu tabakalar içinde yapılan standart penetrasyon deneylerinde (Standard 

Penetration Test, SPT) darbe sayılarının; N = 30 - *Refü arasında de i ti i gözlenmi tir.  

*[Refü de eri (ret de erleri; refusal values):  SPT deneyinin herhangi bir a amasında 15 cm 
ilerleme sırasında deneyin durdurulmasına neden olacak darbe sayısı. Bu de er genellikle 
50 olarak kullanılmaktadır]. 

nceleme alanı çevresinde yapılan sondajlarda yapay dolgu tabakası altında 
rastlanılan killi zeminler ile ara katkılı Bakırköy formasyonu marn ve kireçta ı 
bantlarından alınan karot parçaları üzerinde yapılan bir seri deney ile temel tabakalarının 
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mekanik özellikleri ara tırılmı tır. Killi tabakalardan alınan örnekler üzerinde yapılan 
sınıflandırma deneylerinde Likit Limit = % 39 - % 65; Plâstik Limit = % 18 - % 26; 
Plâstisite ndisi =  % 19 - % 44 arasında de erler elde edilmi tir. S5 sondajından 12,50 m 
derinlikten alınan bir örselenmemi  örnek üzerinde yapılan üç eksenli basınç (UU)

deneyinde φ = 33° ve c = 42 kPa de erleri, S15 sondajından 17 m derinlikten alınan bir 
örselenmemi  örnek üzerinde yapılan tek eksenli basınç deneyinde ise qu = 220 kPa 
de eri ölçülmü tür. Kil ve kumlarla da ardalanan Bakırköy kireçta ı ta  numuneleri 
üzerinde yapılan nokta yükleme deneyi ile bulunan serbest basınç dirençlerinin farklı 
fasiyes özellikleri sunan killi, kavkılı ve som yapılı olmalarına ba lı olarak 90 kg/cm2 ilâ 
680 kg/cm2 arasında de i tikleri gözlenmi tir. Birle tirilmi  zemin sınıflandırma sistemine 
göre, Bakırköy formasyonu marn-kireçta ları ara katmanlarında yer alan killer ve daha 
alta derinlere do ru karbonat oranı azalıp kil oranı artarak devam eden kil/kilta larına 
(Avcılar formasyonu, Yıldırım vd., 2010) dereceli olarak geçmekte, bölgede yaygınca 
görülen bu düzeyler, ço unlukla çok katı-sert yüksek plâstisiteli kil (CH) sınıfına 
girmektedirler. Sert killer arasında, yer yer ara katmanlar hâlinde görülen orta katı 
siyahımsı organik kil mercekleri de görülmektedir. 

Sondajlar sırasında yeraltı suyu ile kar ıla ılmamı tır. Tepe düzlü ünde yer alan 
inceleme alanında akifer niteli inde bir yeraltı suyu, ya da yeraltı su seviyesine 
bulunmamaktadır. Ancak yüzeydeki dolgu tabanında ya da ana zeminin yüzeylendi i 
kesimlerde kil ara katkılı kireçta larının arasında geçici su birikintileri olabilecektir. 
Teknopark binaları in a edilece i alan geni  bir düzlükte yer aldı ından, heyelân türü 
herhangi bir kütle hareketi söz konusu de ildir. 

Yapıların tasarımında inceleme alanının 1. Derecede Deprem Bölgesi içinde yer 
aldı ının kabul edilmesi önerilmi tir. 

10.10.7.2) Temel Zemini ve Ana Zemine Oturacak Yapı Temellerine li kin 
De erlendirmeler: 

Sondaj verileri dikkate alındı ında, Teknopark binalarının yapımının tasarlandı ı 
in aat alanının batı tarafındaki büyük bir kesiminde, zemin yüzünden itibaren 6 m - 12 m 
kalınlı a ula an kontrolsuz yapay dolgu yer almaktadır. Bu yapay dolgu tabakası kil, kum, 
çakıl vb. zeminler yanında yer yer atıklar ve molozlar içeren heterojen bir kontrolsuz 
dolgu niteli indedir. Dolgu içinde yapılan SPT deneylerinde büyük ço unlukla N≥8 darbe 
sayıları elde edilmesi, killi seviyelerin genel olarak yumu ak cepler olu turmadı ını 
göstermektedir.  

nceleme alanında zemin yüzeyinde farklı kalınlıklarda yer alan kontrolsuz yapay 
dolgu tabakası, yapımı plânlanan Teknopark binaları için elveri li temel zemini niteli ine 
sahip de ildir. Sınırları mühendislik jeolojisi haritasında gösterilen yapay dolgu tabakası 
dı ında kalan kesimlerde, yüzeylenen tabiî zemin tabakaları ise elveri li temel zemini 
niteli ine sahiptirler. Bu tabiî zemin tabakaları Bakırköy formasyonu olarak adlandırılan 
kil-kum ardalanmalı marn/kireçta larıdır.  
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Bu saha, tabiî zemin tabakası üzerine oturtulacak radye temeller için 
güvenli ta ıma gücü olarak qa = 250 kPa de eri alınabilece i ve bu de erin 
deprem yükleri etkisi altında 1/3 oranında artırılabilece i önerilmi tir. Temellerin 
tasarımında dü ey yatak katsayısı olarak kv = 30 MN/m3, Afet Bölgeleri’nde 
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (Türkiye Deprem Yönetmeli i) hükümleri 
uyarınca, yerel zemin sınıfı olarak Z2 ve karakteristik periyot de erleri olarak TA =  
0,15 s  ve  TB =  0,40 s alınmasının uygun olaca ı belirtilmi tir. 

10.10.7.3) Dolgu Zemine Oturacak Yapı Temelleri için Önerilen “Darbeli 
Kırmata  Kolon” Uygulaması: 

Yapılması plânlanan blokların bazılarında; seçilecek temel taban kotuna göre, 
temel tabanı ile tabiî zemin kotu arasında kalınlı ı 5 m - 7 m’ye varan yapay dolgu 
tabakası kalması söz konusu olması üzerine, yapı temelleri ile tabiî zemin arasında kalan 
dolgu tabakasının yerinde iyile tirilmesi yoluna ba vurulması en uygun çözüm olarak 
görülmü tür. Mevcut arazi ve zemin ko ullarında en elveri li ve ekonomik çözümün, tabiî 
zemine kadar inen ta  kolonlar ile zemin iyile tirilmesi yapılması ve yapıların bunun 
üzerine oturtulması tavsiye edilmi tir. 

Ta  kolonların zemine yer de i tirten türde tokmaklanmı  ta  kazık eklinde imal 
edilmesi ile kazıklar arası zeminde de iyile tirme sa lanmı  olaca ı öngörülmü , ta
kolonların her iki do rultuda bina sınırları dı ına en az birer sıra ta ması tavsiye 
edilmi tir. 

Sıkı tırılmamı  çapı 0,5 m olacak (tokmaklanma sonucu 0,6 m civarında olması 
beklenilebilir) ta  kazıkların merkezden merkeze 1,5 m aralıklı te kil edilmesi ve ta
kolonlar ile temel arasında 0,3 m kalınlıkta bir sıkı tırılmı  kum-çakıl yastık tabakası 
olu turulması durumunda güvenli ta ıma gücü olarak qa = 100 kPa de eri alınması ve 
dü ey yatak katsayısı olarak kv = 20 MN/m3  de eri kullanılabilece i belirtilmi tir. 
Yapıların zemine daha büyük taban gerilmeleri aktarılacak olması durumunda, ta  kolon 
aralıklarının sıkla tırılması ile bu kar ılanabilece i; örne in, ta  kolon aralıklarının 1,1 m 
ilâ 1,2 m arasında olması durumunda 200 kPa mertebelerinde güvenli ta ıma gücü 
sa lanabilece i, yapılar altına meydana gelebilecek oturmaların da izin verilebilir sınırlar 
altında kalmasının beklenebilece i öngörülmü tür. “Darbeli Kırmata  Kolon malâtı”na 
ili kin foto raflar a a ıda yer alan ekillerde gösterilmektedir (10.10.7.3.A/J arası). 
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10.10.7.3.A) Yapay dolgu. YTÜ, Davutpa a Kampüsü, Teknopark alanı. 6 m ilâ 12 m 
arasında de i en kontrolsuz yapay dolgu görülmekte (21.07.2009). 

10.10.7.3.B) YTÜ, Davutpa a Kampüsü, Teknopark alanı ve bu alanda yapılan darbeli 
kırmata  kolon imalâtı (11.06.2009). 

Kontrolsuz yapay dolguda; zemin yüzünden itibaren yapay dolgu derinli i boyunca 
ve 50 cm iç çaplı, bir çelik boru dü ey yönde, a zı 10.10.7.3.B’de görülen dairesel ince 
çelik plâka üzerine bastırılarak, zemin içine gereken derinli e darbeli olarak birkaç dakika 
gibi kısa bir süre içinde dü ey yönde çakılarak ( ekilde 8 m çakılmı  durumda), zemin 
içinde silindirik bir sütun bo lu u olu turulmaktadır. Çelik boru, yukarı do ru çekilirken, 
kendisine ba lı olmayan ince dairesel çelik plâka, çakma tabanı derinli inde dipte 
kalmaktadır. Çelik boru zemin yüzüne do ru belli aralıklarla darbeli-titre imli çekme-
sıkı tırma i lemi yapılırken, yukarı çekme sırasında olu an bo lu a, boru içinden 
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aralıksız olarak dolan granüler malzeme ile darbeli titre imler sonucu zemin yüzeyine 
kadar sıkı tırılmı  bir ta  kolon sütunu olu turur.  

10.10.7.3.C) YTÜ, Davutpa a Kampüsü, Teknopark alanında çalı an bir darbeli 
kırmata  makinası (11.06.2009). 

10.10.7.3.D) YTÜ, Davutpa a Kampüsü, Teknopark alanı ta  kolon yükleme 
deneyi (11.06.2009). 
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10.10.7.3.E) YTÜ, Davutpa a Kampüsü, Teknopark alanı, yapay dolguda sıkı tırılmı  ta
kolonlar üzerine yerle tirilen tekil ve mütemadi temeller ( erit temel, strip footing-
foundation, 18.06.2009). 

10.10.7.3.F) YTÜ, Davutpa a Kampüsü, Teknopark alanında yapay dolguda olu turulmu
ve kenar kesimlerde yer alan ta  kolon dizisi sütun kesitleri. Bina temeli, bu ta  kolon 
dizileri üzerinde yer alacaktır (08.07.2009). 
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10.10.7.3.G) Davutpa a Kampüsü, Teknopark alanında yapay dolguda temel kazısı 
kenarlarında görülen ta  kolon sütunları. Bu sütunların bazıları darbeli kırmata  kolon 
imalâtı (Impact Sistemi) uygulaması sırasında, zeminin yumu ak kesimlerinde sıkı tırma 
i lemi sonucunda baloncuk benzeri, yersel ta  kolon çap büyümesi olu turmakta 
(08.07.2009). 

10.10.7.3.H) Sıkı tırılmı  ta  kolonun, zemin içindeki kesitinin yakından görünü ü. Ta
kolon imalâtında kullanılan mıcırın cinsi, mavi grovak (kumta ı) ve siltta larıdır 
(08.07.2009). 
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10.10.7.3. ) YTÜ, Davutpa a Kampüsü, Teknopark alanı. Teknopark alanında çevre 
düzenlemesi ve in aası tamamlanmı , Ekim 2012 tarihi itibarıyla, 105 firmanın 2.300 Ar-
Ge mühendisiyle çalı tı ı Teknopark binaları. (06.10.2012). 

10.10.7.3.J) YTÜ, Davutpa a Kampüsü. Kampüs içinde ön cephede yer alan Teknopark 
binalarının Haziran 2012 tarihli görünümü. 
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Bu örnekte görüldü ü üzere mevcut arazi ve zemin ko ullarında en 
elveri li ve ekonomik çözüm olarak yapı temelleri ile tabiî zemin arasında 
kalan dolgu tabakasının kaldırılması yerine, yerinde iyile tirilmesi yoluna 
ba vurulmu , tabiî zemine kadar inen ta  kolonlar ile zemin iyile tirilmesi 
yapılarak, yapılar bunların üzerine oturtulmu tur.  

10.10.7.4. TAC MAHAL:  

Ta  kolonlar ile zemin iyile tirmelerinin mühendislikte bilinen ilk uygulamaları 
günümüzden yakla ık 50 yıl önce yapılmaya ba landı ı bilimsel çevrelerce bilinmektedir. 
Ancak ta  kolon ile zemin iyile tirmesi uygulamaları; Babür mparatorlu u’nun [Hindistan 
Türk mparatorlu u (1526-1858)] altıncı hükümdarı ah Cihan’ın (1593-1666) ça rısı üzerine; 
Mimar Sinan’ın talebelerinden (kalfaları), stanbul’dan Hindistan’a giden Mehmet sa, 
Mehmet smail ve yapıdaki yazıları yazan Hattat Serdar efendi tarafından 1632 yılında 
temeli atılıp, 20 yıl sonra 1652’de tamamlanan ve Türk- slâm Mimarîsinin en önemli 
yapıtları arasında yer alan “TAC MAHAL”in (Taj Mahal) yapımında gerçekle tirilmi tir. 
Tac Mahal, ah Cihan’ın çok sevdi i e i Mümtaz Mahal’in (Banu Begüm) ölümü üzerine 
onun anısına yaptırdı ı a kı temsil eden bir anıt mezardır (10.10.7.4.A, B, C). 

10.10.7.4.A) TAC MAHAL: Hindistan’ın kuzeyinde Agra ehri’nde Himalaya Da ları’ndan 
do up Ganj Nehri’ne birle en Yamuna (Jumna) Irma ı kıyısında alüvyal bataklık üstüne, 
günümüzden yakla ık 360 yıl önce; bataklık içinde ta  kolonlar imal edilerek, üzerine Tac 
Mahal anıt yapısı in a edilmi  ve in aası 1652’de tamamlanmı tır.  
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10.10.7.4.B) TAC MAHAL (=Saray Tacı, crown of palaces) mermerleri: 305 m x 580 m 
ölçülerinde dikdörtgen bir avluda 100 m x 100 m’lik beyaz mermer bir platform üzerinde 
yer alan Tac Mahal, 1983’den itibaren UNESCO-Dünya (Kültür) Miras Listesinde yer 
almaktadır. Anıt in aasında, “tutkuyu” temsil eden beyaz  mermerler kullanılmı tır. Anıtın 
4 minaresi vardır. 

10.10.7.4.C) TAC MAHAL anıtı ve (mozole) dört cephesinde yazılı “Yasin Suresi”. 
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10.10.8. Zemin Ara tırmalarına Yönelik Bir Teknik artname Örne i ve  
Jeofizik Ölçüm Uygulaması: 

ZEM N NCELEME SONDAJLARI ve S SM K ETÜT  

TEKN K ARTNAMES NE B R ÖRNEK (YTÜ, Davutpa a Kampüsü)

10.10.8.1. Ara tırma Programı 

Sondaj yapılacak yer, bölge, ilçe, il. A a ıda belirtilen zemin ara tırma sondajları ile 
arazi deneyleri ve jeofizik çalı malar yapılacaktır. Yapılacak i ler a a ıdaki gibi sıralanmı
olup bütün çalı malarda, TS, ASTM, BS, ISO veya kabul görecek di er uluslararası 
standartlara uyulacaktır:  

(Sayı) adet (derinlik) m derinli inde zemin ara tırma sondajı, 
(Sayı)  adet kuyu içi sismik, 
(Sayı) adet Menard presiyometre, 
(Sayı) adet sismik kırılma, 
(Sayı) adet mikrotremor, 
(Sayı) adet Re-Mi (Kırılma-Mikrotremor = Refraction Microtremor) ölçümü  
Sondaj yerleri sahada (ilgili kurum ve/veya ki iler) i aretlenecektir. 
Sondajlarda a a ıda ayrıntıları verilen numune alımları ve deneyler uygulanacaktır.  

10.10.8.2. Zemin nceleme (etüt) Sondajları: 

10.10.8.2.1. Sondaj Makina ve Ekipmanı

Sondaj yüklenicisinin kullanaca ı sondaj makina ve ekipmanı iyi durumda, hidrolik 

baskılı *rotari tipte olacaktır. Makina ve **ata manları en az 50 m derinli e kadar sondaj 
yapmaya uygun olacaktır. Sondaj dizisinde 50 mm çaplı veya daha kalın, standart 
uzunluklarda sondaj tijleri kullanılacaktır. 

*[Rotari: Delicisi dönerek çalı an sondaj makinası].  
**[Ata man: Uygulama gere i yapılan de i ikliklerin zamanında ölçümü, saptama, 

tutanaklar, proje dı ı yapılan i lerin belirtilmesi, (makinada: ilâve teçhizat)]. 

Sahada iyi durumda Standart Penetrasyon Test ekipmanı, örselenmemi  numune 
alımı için, elbi (shelby) tüpleri ve ba lı ı, kaya formasyonlardan sürekli karot almak için çift 
tüplü T-76, NWM veya daha geni  çaplı karotiyer bulundurulacaktır.  
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10.10.8.2.2. Zemin Sondajları

Zemin inceleme sondajlarında ilerleme, rotari yöntemle, su dola ımı (sirkülasyon) ile 
zemine uygun matkaplar kullanılarak gerçekle tirilecektir. Kuyuda yıkıntı olmaması için 
gereken derinli e kadar muhafaza borusu sürülecektir. Sondaj deli i çapı, varsa muhafaza 
borusu iç çapı, en az 76 mm dı  çaplı numune alıcıların içinden rahatça geçebilece i 
geni likte olacaktır. 

Sondaj sırasında, su kaçakları, takım dü meleri, sondajın ilerleme hızındaki ve 
dola ım suyunun rengindeki de i imler, artezyen durumu ve dikkat çeken bütün ayrıntılar 
kaydedilecektir.  

Zeminlerde her 1,5 m de bir Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) yapılacaktır. 
Deneyde kullanılacak yarık tüplü SPT numune alıcısının iyi durumda olmasına, özellikle 
çarı ının a ınmı  olmamasına ve temiz kumlarda numune alınıyor ise numune tutucusu takılı 
olmasına dikkat edilecektir. Numune alınacak seviyeye inilip kuyu temizlendikten sonra 
tijlerin ucuna takılı SPT numune alıcısı kuyu dibine indirilecek, e er tam yerine kadar 
inmezse, çıkartılıp kuyu tekrar temizlenecektir. Kuyu a zının yukarısında, muhafaza 
borusunun tepesi referans alınarak, tijin üzerine 3 adet 150 mm ara ile belirgin i aret 
konacaktır. 63,5 kg a ırlı ındaki tokma ın 760 mm yükseklikten serbest dü me ile darbe 
yapmasını sa layacak SPT düzene i hazırlandıktan sonra deneye ba lanacaktır. 
Numunenin her 150 mm ilerlemesi için gerekli darbe sayıları kaydedilecek ve sondaj 
karnesine i lenecektir. kinci ve üçüncü 150 mm’lik aralık için gerekli darbe sayılarının 
toplamı, SPT  N de eridir.  E er her hangi bir aralıkta 50 darbedeki ilerleme 150 mm’den az 
ise ilerlenebilen uzunluk, x (cm), 50 / x eklinde, Refü De eri olarak kaydedilecektir. 

Deneyin tamamlanmasını takiben, numune alıcı kuyudan çıkartılarak açılacak ve 
varsa kırıntılar atıldıktan sonra zemin numunesinin boyu ölçülecek, tanımlanacak, daha 
sonra da hava almayacak ekilde cam kavanoz veya çift kat naylon torba içine yerle tirilerek 
etiketlenip muhafaza edilecektir. 

Kohezyonlu zeminlerde (kil) SPT N de erinin 15 veya daha küçük oldu u seviyelerde, 
yakla ık 3.0 m ara ile ve ayrıca tabaka de i imlerinde, örselenmemi  numune alınacaktır. 
Örselenmemi  numune alımında, en az 76 mm dı  çaplı, ince çeperli Shelby tüpleri 
kullanılacaktır. Tüpün boyu 450 mm’den az olmayacak, pürüzsüz ve düzgün yüzeyli 
olacaktır. Numune, hidrolik baskı ile ve numune alıcı temizlenmi  kuyu tabanına indirilip 
zemin içine kesintisiz bir ekilde itilerek alınacaktır. Numune yeterli derinli e indirildikten 
sonra birkaç dakika beklenecek, daha sonra sondaj dizisinin boru anahtarı ile iki tam tur 
döndürülmesini takiben kuyudan çıkartılacaktır. Kuyudan çıkartılan Shelby tüpünün alt ucu 
25 mm kadar tıra landıktan sonra hava almaması için, her iki ucu da en az 20 mm kalınlıkta 
erimi  balmumu ve reçine karı ımı ile kaplanacaktır. Tüpün ucundan tıra lanan zemin, 
tanımlamada kullanılacaktır. Shelby tüpü etiketlenecek ve özenle muhafaza edilecektir.

Herhangi bir nedenle (çok sert, çakıllı, akıcı zemine rastlanması gibi) örselenmemi
numune alınamazsa, bu durum kaydedilecektir. 
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10.10.8.2.3. Kaya Sondajları   

Sondajın ilerleme hızı ve/veya SPT deney sonuçlarından refü de erine ula ılıp kaya 
formasyona girildi i anla ıldı ında veya kontrol mühendisinin tâlimatı üzerine, en az 76 mm 
dı  çaplı çift tüplü karotiyer ile karotlu sondaj (drill core) yapılacaktır. 

Yüksek karot yüzdesi sa lamak için zemine uygun delme i lemini yapan kron 
(emprenye elmas, taneli elmas, vidye) kullanılacak, karot yüzdesi dü ük oldu unda uzun karot 
manevralarından kaçınılacaktır. Karot yüzdesinin dü ük oldu u yerlerde, sondaj suyunun 
rengi, su kaçakları, sondaj hızı, takım dü meleri gibi faktörler özenle takip edilecektir. 
Ayrı mı  kilta ı/marn, zayıf çimentolu kumta ı, konglomera gibi kayalarda, karot manevraları 
arasında SPT deneyleri yapılarak, sondaj sırasında yıkanan zayıf malzemeden örnek 
alınması yoluna gidilecektir. Yıkıntı yapan kuyularda, ya muhafaza borusu sürülecek ya da 
çimento erbeti enjeksiyonu gibi yöntemler kullanılabilecektir. 

Her manevrada karotiyer kuyudan çıkartıldı ında, karot yüzdesi (TCR), silindirik karot 
yüzdesi (SCR) ve kaya kalite göstergesi (RQD) de erleri, karotlar, henüz karotiyerden 
çıkartılmadan önce saptanacaktır.  Karotlar, hafif, dayanımlı (boyutları; 100cmx30cmx7cm, 4 
bölmeli olan standart karot sandıkları; bk. Bölüm 10, ekil 10.6) plâstik malzemeden yapılmı , 
mente eli veya kapaklı, karot bölmeli sandıklara yerle tirilecektir. Her manevranın sonunda, 
manevra boyunca alınan karotların ba langıç ve biti  derinlikleri özel bloklar üzerine (ara 
takoz) yazılarak sondaj sandı ında ilgili yerlere konacaktır. Karot sandıkları, kapa ının iç 
kısmına sondaj No’su, derinlik aralı ı gibi bilgiler yazıldıktan sonra foto raflanacaktır. Karot 
sandıkları, sahada ya mur vb. güne  etkilerinden korunması için naylon örtüler altında 
tutulacaktır. leri derecede ayrı mı  ve/veya su içeri ini kaybedince özelli i önemli ölçüde 
de i ebilecek karotların bir kısmı, çift kat naylon torba içine konarak korunacaktır. 

10.10.8.2.4. Yeraltı Suyu Gözlemleri 

Bütün sondajlarda yeraltı suyu gözlemi yapılacaktır. Yeraltı suyuna ilk rastlanan 
seviye ve bu seviyenin sonradan yükselip yükselmedi i kontrol edilecek ve kaydedilecektir. 
Sondaj bitiminden sonra sondaj su dola ımlı olarak yapıldı ise özel bir kova (bailer) ile 
kuyudaki su bo altılacak ve 12 ve 24 saat sonra seviye ölçümü gerçekle tirilecektir.  

10.10.8.3. Presiyometre Deneyleri 

Her sondajda önceden belirlenen 4 ayrı seviyede Menard presiyometre deneyi 
yapılacaktır (örn. deneyler, Akgüner vd., 2012). 

Deney seviyesinde sondaj delgisi zemini en az örseleyecek ekilde ve uygun çapta 
yapılacaktır. 74 mm çaplı sonda kullanıldı ında delgi çapı 76 mm olacaktır. Deneyde 
kullanılacak sondanın basınç ve hacim kalibrasyonu yapılmı  olacaktır.  

Deney sırasında basınç, kademeler hâlinde arttırılacak ve her kademede sıfır, 30 ve 
60 saniyede hacim okumaları alınacaktır. Kademelerin, yakla ık e it aralıklarla ve maksimum 
basınca kadar, düzgün bir e ri çizmeye yeterli sayıda olacak ekilde ayarlanması 
hedeflenecektir. Deneye, zemin tamamen yenilene (kırılma) ya da sonda hacim limitine 
yakla ılana kadar devam edilecektir.  
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Elde edilecek basınç–hacim okumalarından gerilme–birim ekil de i tirme e risi elde 
edilecek ve buradan da Menard Presiyometre modülü, akma (creep) basıncı ve limit basınç 
de erleri hesaplanacaktır (10.10.8.3.A-B). 

10.10.8.3.A)  Menard Presiyometre Ölçüm Cihazı. YTÜ, Davutpa a Kampüsü, Geoteknik-
KAP-Proje,  Akgüner vd., 2012.   (04.05.2012). 

10.10.8.3.B)  Menard Presiyometre Probu. YTÜ, Davutpa a Kampüsü, Geoteknik-KAP-
Proje,  Akgüner vd., 2012.   (24.05.2012). 
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 10.10.8.4. Sismik Kırılma ve Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW) 
Çalı maları 

Kayaçların mühendislik özelliklerinin belirlenmesinde jeofizik yöntemlerinin önemli bir 
yeri vardır. A a ıda belirtilen bu çalı maların ba ında sismik kırılma ve yüzey dalgalarının 
çok kanallı analizi yöntemi gelmektedir. 

 Zemin incelemelerinde sismik kırılma etüdünde kullanılacak ekipman, sismik kayıtçı, 
dü ey bile enli jeofonlar (Jeofon: Titre im ölçer), jeofon kablosu ve ok kayna ı ile di er 
aksesuarlardan olu maktadır. Sismik verinin en az 24 kanallı bir sistemle toplanmasında 
yarar öngörülmü tür. Bu durumda atı  uzaklı ı (atı  uzaklı ı: jeofon seriminin her iki ucundan 
atı  noktasına olan uzaklık) ve jeofon aralı ı 2 m alınarak toplam 50 m uzunlu unda bir hat 
olu maktadır ki, bu da sı  zemin incelemelerinde ço u yerde yeterli kabul edilebilmektedir. 
Kullanılan jeofonların 4,5 Hz do al frekanslı olması gerekmektedir. Sismik enerji, a ır bir 
balyozun metal bir levhaya dü ey do rultuda sertçe vurulması ya da yer içine do ru bir 
patlama düzene i ile sa lanabilir. Atı lar hat ba ı ve hat sonu haricinde hat içinde ve dı ında 
ek noktalarda da yapılabilir. Kayıtlarda örnekleme aralı ının 0,25 ms (milisaniye) ve kayıt 
uzunlu unun en az 1 s (saniye) olması tercih edilmelidir. 

Veri analizi iki a amalı olarak yapılmaktadır. Birinci a amada saha kayıtları üzerinden 
ilk varı  zamanı okumaları yapılır. Tercihen tomografik bir yöntemle P-tipi hızların yanal ve 
dü ey de i imleri modellenebilir. kinci a amada kayıtlarda mevcut yüzey dalgalarının çok 
kanallı analizi yapılır (MASW – Multi Channel Analysis of Surface Waves). Bu analiz 
sonucunda 30 m’ye kadar S-tipi hızların dü ey de i imi belirlenmektedir. 

10.10.8.5.  Kırılma-Mikrotremor (Re-Mi) Çalı maları 

Re-Mi (Refraction Microtremor) yönteminde kullanılan ekipman, sismik kayıtçı, 4,5 Hz 
do al frekanslı dü ey bile enli jeofonlar, jeofon kablosu ve di er aksesuarlardan 
olu maktadır. Re-Mi pasif kaynaklı bir yöntem olup herhangi bir sismik enerji kayna ı 
kullanılmamakta, sadece yerdeki do al titre imler kaydedilmektedir. 5 m jeofon aralıklı 24 
kanallı bir sistemle 100 m’ye kadar S-tipi hızların de i imi hesaplanabilmektedir (Yılmaz ve 
Eser 2002, 2003). 

A a ıda yer alan örnek ekillerden 10.10.8.5’de; sismik kırılma, yüzey dalgalarının 
çok kanallı analizi (MASW)  ve Re-Mi çalı maları için veri toplama düzene i görülmektedir. 
Bu arazi deneyleri ile P tipi sismik hızların yanal ve dü ey de i imi (15 m - 20 m arası 
derinli e kadar), S tipi sismik hızların da 30 m’ye kadar dü ey de i imi belirlenmektedir. 
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10.10.8.5) Sismik kırılma, MASW ve Re-Mi saha çalı maları. Jeofon aralıkları ve atı  ilk 
alıcı uzaklıkları 2’ er metre, toplam kanal sayısı 24, toplam hat uzunlu u ise 50 metredir 
(Yer: YTÜ, Davutpa a Kampüsü, Ota -ı Hümayun batısı; 16.07.2012). 

10.10.8. 6.  Kuyu çi Sismik Çalı maları 

Kuyu içi sismik çalı malarında kullanılan donanım, sismik kayıtçı, üç ya da be
bile enli bir kuyu içi jeofonu, ok kayna ı ve aksesuarlarından ibarettir. Kuyu içi jeofonları, 
üreticilerin farklı düzeneklerdeki sistemleri ile kuyu içinde istenilen seviyede 
sabitlenebilmektedir. Sondaj kuyusu (drill hole) bir PVC boru ile koruma altına alınır ve kuyu 
cidarı (zemin) ile boru arasındaki bo luk çimento enjeksiyonu ile doldurularak boru sabitlenir. 
Kuyu içi jeofonunun bile enlerinden biri dü ey, di erleri birbirine 90 derece açılı olmak üzere 
yataydır. Jeofon kuyu içinde istenilen bir derinlikte sabitlenir. Kuyu ba ına belli bir uzaklıkta 
dü ey vuru  yapılarak P tipi kayıt alınır. S tipi kayıt için ise üzerine araç tekerlekleri ile baskı 
yapılan uzun bir kalasın (=kalın biçilmi  uzun tahta) her iki yanından yatay vuru lar yapılarak 
kayıtlar alınır. Belirli bir aralıkla (örn. 1 m) kuyu taranarak ölçümler tamamlanır. Analizler 
sonucunda kuyu derinli i boyunca P ve S tipi sismik hızlar hesaplanır (10.10.8.6.A, B ve C). 
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10.10.8.6.A)  Bir sondaj kuyusuna yerle tirilen SARA SS-BH  5 bile enli kuyu içi 
jeofonu (YTÜ, Davutpa a Kampüsü, 14.06.2012). 

10.10.8.6.B) Sondaj kuyusunda S-tipi sismik enerji üretimi hazırlı ı (YTÜ, Davutpa a Kampüsü, 
14.06.2012). 

10.10.8.6.C)  Sondaj kuyusunda S-tipi sismik enerji üretimi 
(YTÜ, Davutpa a Kampüsü, 14.06.2012). 
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10.10.8.7. Mikrotremor Çalı maları 

Zeminlerin hâkim titre im periyotlarını belirlemek amacıyla mikrotremor ölçümleri 
yapılmaktadır. Mikrotremor yöntemi tek bir noktada, ivme kaydı yapabilen bir sismometre 
yardımı ile yer içerisindeki titre imlerin kayıt edilmesi esasına dayanmaktadır (Örnek ekil 
10.10.8.7 ve 8). Sismometrenin içinde 1 ya da 2 Hz do al frekansa sahip biri dü ey, ikisi yatay 
üç jeofon bulunmaktadır. Titre imler her ölçüm noktasında en az 20 dakika kaydedilir. 
Analizlerde, spektral ortamda yatay bile enlerin ortalamasının dü ey bile ene oranı 
hesaplanarak hâkim periyot de eri belirlenir. ekil 10.10.8.9. A ve B’de de yapılan 
çalı malara ait; MASW, Re-Mi ve Downhole yöntemleri ile belirlenen S-tipi sismik hızların 
dü ey de i imi verilmektedir. 

10.10.8.7)  Güralp Systems CMG-6TD sismometre ile sondaj lokasyonunda mikrotremor 
ölçümü (YTÜ, Davutpa a Kampüsü, 11.06.2012). 

10.10.8.8) Mikrotremor ölçümünde kullanılan 1 Hz’lik (0,1-1 Hz arası) Sismometre. 
Sismometre içinde;  kuzey-güney; do u-batı ve zemin içine do ru derinli i belirleyen “z” 
bile eni olmak üzere titre imleri tespit eden üç bile enli bir jeofon sistemi vardır (YTÜ, 
Davutpa a Kampüsü, 11.06.2012). 
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10.10.8.9.  A ve B; MASW, Re-Mi ve Downhole yöntemleri ile belirlenen *S-tipi sismik hızların 
dü ey de i imi.  
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*[Davutpa a Kampüsü’nde, n aat Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksek Okulu arası asfalt yol 

kenarında çamlık tabiî arazide yapılan bu zemin etüt sondajında (Geoteknik KAP-YT-2 sondajı)
bitkisel topra ın altında tabiî zemini olu turan Bakırköy kireçta ları ve daha alt seviyelerde 
ise Avcılar formasyonuna ait kil-kum ardalanmaları kesilmi tir. Bu lokasyondaki geoteknik 
sondaj logu ve SPT de erleri, Vs hızları ili kilendirilerek formasyona ait de i imlerin 
irdelenebilmesi sa lanmı tır. Yakla ık 12 m – 18 m derinlik aralı ındaki çok katı–sert siltli kil 
birimlere ait dü ük hız zonu dikkat çekicidir ve 3 yöntemde de kendini göstermektedir]  
(12.10.2012).   

10. Bölümün Özeti 

 Kayaçların ve zayıflık düzlemleri olarak adlandırılan süreksizliklerin 
özellikleri, mühendislik uygulamalarında son derece önemlidir. Bu özellikleri, 
kayaçların litolojisi, yapı ve dokusu, bünyelerindeki sular gibi ana ba lıklar 
altında toplamak mümkündür. Bunlardan, birim hacim a ırlı ı, porozite, 
permeabilite, bo luk oranı ve tane boyu gibi fiziksel özellikleri ile kayacın 
dokusu, çimentolanması, kenetlenme derecesi, anizotropi ve homojenli i, 
ayrı ma derecesi ile bünyesinde yer alan süreksizlikler gibi mekanik özellikleri, 
in aat mühendisli inde kaya kalitesinin belirlenmesine yardımcı olan 
faktörlerdir. Kayaç; mühendislikte kullanılan kaya ve zemin kavramlarının her 
ikisini de kapsamaktadır. Ancak özellikle in aat mühendisli i çalı malarında 
kaya ve zemin birbirinden önemli farklara sahip kavramları temsil ederler. 
Kaya, ta la ma i lemi geçirmi  olan ve tek eksenli basınç dayanımı genel 
olarak 10 kg/cm2 yi geçen kayaçlardır. Zemin; do ada, yerinde ayrı mı  veya 
ta ınıp biriktirilmi , ancak herhangi bir ta la ma i lemi geçirmemi  olan kırıntılı 
çökellerin olu turdu u katıla mamı  ya da kolayca da ılabilen kayaçlardır. Bu 
kayaçların tek eksenli basınç dirençleri ço unlukla 10 kg/cm2 den azdır. Ta
ise arazide yer alan kaya içerisinden alınmı  makro süreksizlik içermeyen 
numunedir. Genelde laboratuar ortamlarında üzerinde deney yapılan kayadan 
alınmı  ta  örnekler, yüzeylendikleri (mostra) kayada yer alan süreksizlikleri 
içermediklerinden, dirençleri arazideki kaya ortamından yüksek çıkmaktadır. 
Bu direnç sadece birim kaya elemanını olu turan ta a ait özelliklerdir. 
Sonuçta, laboratuar deneyleri kayanın de il, kayadan alınan ta ın özelliklerini 
yansıtır. Bu nedenle kaya kalitesinin belirlenmesinde araziden alınan ta
örneklerin yanı sıra, arazide yapılan deneyler (yerinde = in situ) büyük önem 
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ta ımaktadır. Yer altında bulunan jeolojik formasyonlar ve yer altı zenginlikleri 
hakkında bilgi toplamak ve i letmelerde üretime geçmek amacıyla, yerin 
derinliklerine do ru, küçük çaplı kuyuları açmak için yapılan i lemlerin tümüne 
“sondaj”, tijlerin alt ucuna takılan, sondaj esnasında devir ve baskıyı matkaba 
(kesici uç) nakleden, devir dâim suyunu ileten, karot parçalarını alıp muhafaza 
eden ve yeryüzüne getiren tek ya da çift tüplü cinsleri olan alete (tüp parçaya)

“karotiyer”, karotiyerin ucuna takılan ve delme i lemini yapan kesici alete 
“matkap”, içi bo  ve birbirine takılan, kuyuda takımı askıda tutan, içinden su 
geçebilen iki uç tarafına di  açılmı  olan çe itli boy ve çaplardaki çelik borulara 
“tij”, sondaj kayıtlarının tutuldu u çizelgeye ise “sondaj logu” denmektedir. 
Zemin etüt sondaj loglarında, sondaj veri ve bilgileri eksiksiz yer almalıdır. 
Loglarda; kayaçların litolojik özellikleri ve zemin kaya profili, yeraltı su seviyesi 
ve ayrıca zeminlerde sondaj sırasında tabakalardan örselenmemi  numuneler 
alınmı  ise alındı ı derinlikler ve arazi deneyleri de yapılmı sa, bu deneyler 
sondaj loglarında belirtilmelidir. Kayalarda; sondaj sırasında elde edilen 
karotlardan belirlenen, toplam karot verimi (TCR), sa lam karot verimi (SCR), 
kaya kalite göstergesi (RQD), eklem sıklı ı (FF) ve ayrı ma (bozunma, 
weathering) gibi sayısal veriler loglarda gösterilmelidir. Zeminler için arazide 
uygulanan deneylerden en yaygın ve pratik olan yöntem standart penetrasyon 
testidir (Standard Penetration Test, SPT).  Ayrıca zemin deneyleri içerisinde 
yer alan di er önemli deneyler; koni penetrasyon testi (CPT), cep veyn ve cep 
penetrometre testleri, arazi veyn testi, presiyometre testi, plâka yükleme testi 
ve sondaj kuyusu kesme testi yöntemleridir. 

Kaya evlerinde stabiliteyi denetleyen ba lıca unsur faylar ve 
süreksizliklerdir. E er yamaçlar, sadece kaya ortamından olu mu larsa, bu 
durumda, kayalarda kaymayı süreksizlikler kontrol ederler. Süreksizliklerin 
e im yönleri, pürüzlülüklerinin durumu, dolgu malzemesi içeren 
süreksizliklerde kohezyon (c) veya süreksizlikler arasında su olup olmaması 
(bo luk suyu basıncı=u),  yamaç stabilitesini etkileyen en önemli unsurlardır.  

Bir süreksizlik yüzeyinin, düzlemsellikten küçük ölçekte zikzak yaparak 
sapmasının ölçüsüne “pürüzlülük” büyük ölçekte (örn. cm veya metre 

mertebelerinde) e risel sapmasının ölçüsünü ise “dalgalılık” denir. Kayada 
bulunan süreksizliklerin yüzeylerindeki pürüzlülü ün artması, kayanın evde 
kayma direncini  arttırmaktadır. Kaya evlerinde görülen süreksizliklerde, 



482

kohezyon ve bo luk suyu basıncının olmadı ı durumlardaki ev stabilitesi; ev 
e imi ile eve do ru uzanan süreksizliklerin e im açıları ve yönleri ile yakından 
ili kilidir. Kohezyonsuz yani boydan boya çatlak olan ve herhangi bir dolgu 
malzemesi içermeyen kaya süreksizliklerinde, pürüzlülük ve dalgalılık arttıkça, 
kayma mukavemeti parametrelerinden biri olan içsel sürtünme açısı da ( )

artmaktadır. 
Süreksizlikler bazen dolgu malzemesi içerirler. Süreksizli in kar ılıklı iki 

yüzeyinin arasını, süreksizli in olu umundan sonra dolduran ve ço unlukla 
ana kaya malzemesinden daha zayıf olan malzemeye “dolgu malzemesi”
denir. Dolgulu bir süreksizlikte, süreksizli in iki yüzeyi arasındaki uzaklık ise 
“dolgu kalınlı ı” olarak tanımlanır. Kuvars, kalsit, pirit vb. dayanımlı dolgular 
hariç tutuldu unda genellikle kil içeren süreksizlikler dolgusuz veya pürüzlü 
yüzeylere oranla daha dü ük makaslama dayanımına sahiptirler ve bu sebeple 
kaya kütlesinin dayanımında ya da ev stabilitesini olumsuz yönde etkilerler.  

Pürüzlülük ve dalgalılık ölçümleri; pusula ve disk eklindeki klinometreler 
ve mekanik profilometre düzene i ya da günümüzde; temassız lazer 
profilometresi gibi optik metotlarla bilgisayarda ölçülebilmekte, eri ilmesi güç 
süreksizlik yüzeylerinde ise foto rametri ve GPS tekni inden yararlanılarak 
yapılmaktadır.  

Sismik kırılma ve yüzey dalgalarının çok kanallı analizi (MASW), kırılma-
mikrotremor (Re-Mi), kuyu içi sismik ve mikrotremor çalı maları, zemin/kaya 
ortamlarının P ve S hızları, zemin hâkim titre im periyodu ve elâstik 
parametreler (elâstisite modülü, kayma modülü, poisson oranı vb.) kayaçların 
mühendislik özelliklerinin sayısal olarak belirlenmesinde, arazide uygulanan 
ba lıca jeofizik deneylerini olu turmaktadır. Bu deneyler sonucunda, P ve S 
tipi sismik hızlardan elde edilen sismik kesitler ve hız fonksiyonları ile farklı 
zemin katmanları, ana kaya derinli i ve jeolojik yapıyı olu turan kayaç 
geometrisi belirlenebilmektedir.  
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11. BÖLÜM:  BARAJLAR ve BARAJ N AATLARINDA JEOLOJ K 
KR TERLER 

11.1. Giri

Mühendislik uygulamaları içerisinde, jeolojik kriterlere yeterince önem 
verilmesi, söz konusu uygulamanın ba arıyla gerçekle tirilmesinin yanı sıra, 
onun ekonomik ömrü süresince mâruz kalaca ı do a olaylarına kar ı da 
ba arıyla direnmesini sa lar. Bu bölümde, barajlar sınıflandırılacak ve baraj 
yapılarındaki yerbilimsel faktörlerin etkilerine de inilecektir. Barajlara bu 
kitapta yer verilmi  olmasının nedeni mühendislikteki proje büyüklü ü ve 
önemi açısından en önde gelen uygulamalardan olması yanı sıra, tünel gibi 
baraj in aatlarının da bölgenin jeolojik özelliklerinden üst düzeyde etkileniyor 
olmasından kaynaklanmaktadır. Baraj yapımı ve in aatı ile ilgili di er bilgilere 
in aat mühendisli i bölümlerinden ula mak mümkündür. Ba ta DS  kaynakları 
olmak üzere, ayrıca bu konulara yerbilimleri açısından bir bakı  yapan, 
Erguvanlı (1994), Tarhan (2002) ve Ertunç (2003) gibi yayınlar da söz konusu 
olgulara mühendislik jeolojisi açısından yakla an kaynaklar arasında yer 
almaktadır.  

  
11.2. Barajlar ve Türleri 

Barajlar (dams); enerji üretimi, içme suyu sa lanması, sulama ve ta kın 
önlemeye yönelik su kaynakları olu turmak amacıyla akarsu vâdileri üzerinde 
yapay göller olu turmak için yapılan büyük su setleridir. Bu su tutma 
tesislerinin temel amacı, önündeki yüzey suyunu geçirimsiz bir set (bariyer, 
barrier, barrage) olu turacak ekilde tasarlanan bir baraj gövdesi ile tutmaktır. 
Barajlar, amaçlarına (enerji, sulama, atık toplama gibi) ya da yapımlarında 
kullanılan malzemeye göre beton; dolgu; ta  örme (kâgir); ah ap ve çelik olarak 
sınıflandırılırlar ( ekil 11.1). 
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ekil 11.1. Barajların de i ik açılardan sınıflandırılması (Tarhan, 2002). 
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Beton ve Dolgu Barajların Kısımları’nın tariflenmesinde ortak terimler 
kullanılır (Tarhan, 2002): ekil 11.2’de görüldü ü gibi bunlar: 

1- Abatman (abutment) : Sanat yapısının yatay ya da dü ey 
yüklerini ta ıyan ayak, ya da barajın üzerine in a edildi i 
vâdinin her iki tarafındaki destek, vâdi yamaç ve duvarları.  

2- Vâdi kesiti (river-channel section): Baraj gövdesinin akarsu 
yata ında oturdu u kesimin enine kesiti. 

3- Baraj memba ete i (heel of the dam): Barajın memba yüzünün 
temel kayasına oturdu u kısım. 
Memba (upstream): Suyun baraja, ya da sanat yapısına geldi i 
taraf, kısım. 

4- Baraj topu u (toe of the dam): Barajın mansap yüzünün temel 
kayasına oturdu u kısım.  
Mansap (downstream): Akı  a a ı, suyun barajdan, ya da 
di er sanat yapılarından çıktı ı taraf. 

5- Baraj tepesi (kret; crest): Barajın en üst kısmı. 
6- Kenar duvarı (parapet): Baraj tepesinin her iki kısmında dalga 

veya trafik emniyeti için yapılan duvarlar. Bu duvarlar baraj 
tepesinin yol olarak kullanılması hâlinde emniyetli trafi i 
sa lamaktadır. 

7- Serbest kısım (freeboard): Baraj tepesi ile barajın ta kındaki 
maksimum su seviyesi arasında kalan kısım, mesafe. Bu 
kısma dalga payı ya da emniyet payı denir. 

8- Baraj ekseni (axis of the dam):  Baraj tepesi yüzeyinin tam 
ortasından veya barajın memba yüzü tarafından yamaçlara 
do ru geçirilen hayalî çizgi. 

ekil 11.2. Barajlarda kullanılan terimlerin ematik kesitlerde gösterilmesi. 
Beton Baraj (A),   Dolgu Barajı (B)   (Tarhan, 2002). 
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9- Baraj kesiti (dam cross section): Barajın eksenine dik kesiti. 
10- Galeriler (galleries): Gözlem yapmayı sa lamak için baraj 

gövdesi içinde, baraj eksenine paralel, dik ve e ik olarak 
yapılmı  açıklıklar (tek ucu açık tünel). Yapılma amaçları, baraj 
gövdesi yüzeyinden veya temelden çıkacak sızıntı suları drene 
edip toplamak ve sızıntı fazla olursa önlemek için enjeksiyon 
(grout) yapmak. 

11- Dip savak (outlet conduit): Ölü hacminin üstündeki suyu 
bo altmaya yarayan tünel. Dip savak, gerekli hâllerde bir kısım 
suyu ve ta kın sırasında gelen tortuyu (silt)  atmak amacıyla 
kullanılabilir. 

12- Ölü hacim yüzeyi (dead-storage water surface): Barajın içinde 
daimî kalan, bo altılamayan/atılamayan suyun üst seviyesi. Bu 
hacim, barajlarda toplanacak silti depolamaya yarar. Ölü 
hacim: Su yüzeyi altında kalan i e yaramaz hacim. 

13- Baraj yüksekli i, tepe yüksekli i (dam height): Talvegten (H1) 

ya da temelden (H2) baraj tepesine kadar olan mesafe, 
yükseklik (Talveg/thalweg: Vâdinin veya akarsuyun en derin noktası). 

14- Kuyruk suyu yüzeyi (tailwater surface): Barajın dolu savak, dip 
savak ya da türbinlerden çıkan suyun mansaptaki yüzeyi. 

15- Maksimum su yüzeyi (maximum water surface): Baraj göl 
alanında (rezervuar) su seviyesinin en yüksek oldu u (dolu 
savaktan akmadan) seviye. 

16- Minimum su yüzeyi (minimum water surface): Baraj gölünde, 
faydalı ekilde kullanılabilecek en dü ük su yüzeyi. 

17- Dolu savak (spillway): Baraja maksimum su seviyesinin 
üstünde gelen ta kın sularını baraj gövdesine ve göl alanının 
yamaçlarına zarar vermeden bo altmaya yarayan kanal. Dolu 
savaklar baraj gövdesinin üstünde, yanında, tabanda, yamaç 
içinde veya rezervuarda olabilir. Dolgu barajlarda gövdede az 
veya çok oturmalar olabilece i için bu tür barajlarda hiçbir 
zaman dolu savak gövde üzerinden geçirilmez. Dolgu 
barajlarda topo rafik ko ulların uygun olması hâlinde dolu 
savak baraj gölünden ya da baraj gövdesinin oturdu u 
yamaçlar kazılarak yapılır. Bu tür dolu savaklara yandan 
çevirmeli dolu savak ismi verilir. Beton barajlarda en basit dolu 
savak, suyu barajın üstünden a ıran tiptir. Buna üstten akan 
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dolu savak denir ve baraj tepesi su altında kalır. Üstten kapaklı 
tipte ise dolu savak barajın üstünde bir köprü, bir açıklık 
eklinde olur. Bunlar elle veya otomatik olarak açılır, kapatılır 

ve su kontrollü olarak bo altılır. Buna normal dolu savak da 
denir. Beton+toprak kısımlı barajlarda ise (örn. Keban Barajı) dolu 
savak, beton kısım üzerine in a edilir ( ekil, 11.9).  Topo rafik 
ko ulların uygun olmaması, yanda çevirmeli dolu savak yapma 
imkânı olmayan ya da çok dar vâdilerde üstten dolu savak 
yapmanın mahzurlu oldu u durumlarda kuyu tipi dolu savak 
yapılır. Bu tip dolu savak, baraj gölü maksimum seviyesinde 
huni eklinde giri i olan dü ey ve dü eye yakın betondan 
yapılmı  kuyu ( aft) ve bu kuyunun ba landı ı yine betondan 
yapılmı , mansap tarafa meyilli tünelden ibarettir. Yatay tünel 
baraj gövdesi altında olabilece i gibi baraj in aatı için önceden 
açılmı  olan çevirme tünelinden de yararlanılabilir. 

18- Çevirme tüneli, derivasyon tüneli (diversion tunnel): Barajın 
gövde in aatı sırasında akarsuyun yönünü de i tirmeye 
yarayan tünel. Derivasyon: Çalı ma alanını kuruya almak için 
suyun yönlendirilmesi i lemi. 

19- Batardo (cofferdam): Barajın in aası esnasında akarsuyu 
çevirme tüneline girmesine yardımcı olan ve akarsuyun in aat 
sahasını (building site) basmasını engelleyen ufak barajlar. Bu 
ufak barajlar, memba ve mansapta olmak üzere iki adet 
bulunur (Tarhan, 2002). 

Bölüm ba langıcında da bahsedildi i üzere kullanılan malzemeye göre, 
“beton” ve “dolgu barajları” olarak kısımlara ayrılıp incelenen barajlardan beton 
barajlara ait A ırlık Barajları: “A ırlık” ve “Payandalı A ırlık”; Dolgu Barajları 
(fill dams) ise “Toprak”, “Kaya”, “Toprak+Kaya” barajlar olarak 
sınıflandırılmaktadır.  

A ırlık barajları (gravity dams): Suyun kaldırma ve döndürme kuvvetine 
kar ı kendi a ırlıklarıyla duran masif yapılardır. Eskiden ta la, bugün ise 
betonla yapılan a ırlık barajlarının (beton a ırlık barajı, concrete gravity dam)  
eksenleri do ru eklinde ya da Diyarbakır’da Fırat Nehri üzerinde Karakaya ve 
Adana’da Ceyhan Nehri üzerinde kurulu Berke Barajlarında oldu u gibi, akı
yukarı do ru hafifçe kavisli, yani beton kemer-a ırlık barajı (concrete arch-
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gravity dam) tipinde olabilir. A ırlık barajlarının in a edilece i temel kayasının 
sa lam olması yanında, tepe uzunlu u-yükseklik oranı “5” ve daha az, taban 
geni li inin ise yüksekli in 2/3’ü kadar olması istenir. Geni  kanyon tipi vâdiler, 
a ırlık barajları yapımı için en ekonomik ve uygun olanlardır. Vâdi yamaçları 
az e imli, geni  ve “V” ekilli olabilirler.  

Payandalı (destekli) a ırlık barajları (buttress gravity dams): Su 
basıncına kar ı koymada düz ya da hafif e imli bir duvar ve duvarı takviye 
eden desteklerden ibarettir ve su basıncı, payanda (destek, buttress) 
vasıtasıyla temele aktarılır ( ekil 11.6.B ve C). Bu tip barajlarda daha az 
malzeme ve beton kullanılmakta, daha az kazı yapılmakta olup geni  kanyon 
ekilli vâdiler için uygun ve ekonomiktirler. Zira payandalı a ırlık barajlarında, 

a ırlık barajlarına oranla daha az beton gider. Ancak bu barajlarda kaliteli 
beton dökme ve kalıp i çili i önemlidir. Payandalı barajlarda yükler, 
payandalar yardımıyla temele aktarıldı ından, payandaların altına gelen 
kesimlerdeki kayaların mukavemetinin yüksek olması istenir. Payandalar 
dı ındaki temel kayaçlarına fazla yük binmeyece inden, barajın bu kısımları 
zayıf, ancak güvenli ta ıyabilme özelli ine sahip temel kayaçları olması tercih 
edilir.  

Kemer barajlar (arch dams; Alm.: Bogenstaumauer): Membaya do ru 
(rezervuar) kavisli olan tek bir beton duvardan olu an su tutma tesisidir. Beton 
kemer (concrete arch) türünde in a edilen barajlara, Oymapınar Barajı örnek 
olarak verilebilir. Kemer barajlarda suyun basıncı, barajın kavisli geometrisi 
nedeniyle kemerlenerek vâdinin yamaçlarına iletilir. Yükün büyük bir kısmı 
kemer etkisiyle yamaçlara iletilebiliyor ise buraya ince kemer baraj; basınç, 
temele ve yamaçlara e it da ılıyorsa, baraj kemer-a ırlık veya a ırlık-kemer 
olarak yapılabilir. Kemer barajda, kemerin kenetlenece i yamaçtaki kayaçların 
çok sa lam ve süreksizlik yüzeyleri ise kemerden gelecek yüklere dik 
olmalıdır.  

A ırlık ve kemer tiplerinde in a edilen beton barajlarda geçirimsizlik, 
suyun önüne bir beton duvar örülerek sa lanmaktadır ( ekil 11.3, 11.4, 11.5, 
11.6.A/B/C).  
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ekil 11.3. Bir beton a ırlık barajı kesiti (Ertunç, 2003). 

ekil 11.4. Bir kemer baraj ve kesiti (Ertunç, 2003). 
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ekil 11.5. Beton kemer-a ırlık türü barajlara örnek; Fırat Nehri üzerinde in a edilmi
Karakaya Barajı (Ertunç, 2003). 

ekil 11.6.A) Antalya-Manavgat Çayı üzerinde, beton kemer türünde in a edilen Oymapınar 
Barajına, akı  a a ıdan bakı . Yeraltı santrali, dolu savaklar (önce tünel, sonra kanal eklinde)
sa  yamaçtadır. Dip savak, barajın mansap topu una yakındır.  
Bir barajın sa  ve sol yanları ya da yakaları ifâdesi; baraj gölünden baraja do ru veya 
barajdan suyun aktı ı mansap tarafına bakıldı ındaki yan yamaçlardır.  
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ekil 11.6.B) Bir payandalı a ırlık barajının ematik görünü ü. 

ekil 11.6.C) Elmalı II Barajı. Payandalı a ırlık barajı olup stanbul Çavu ba ı akarsuyu 
üzerinde içme-kullanma suyu amaçlı in a edilmi  ve temelden yüksekli i 49 m olan baraj, 
1955 yılında kullanıma açılmı tır. 

Dolgu barajlar (fill dams): Bloktan kil boyutuna kadar ayrık (zemin)

malzemelerden yararlanılarak yapılan su tutma yapılarına 'dolgu baraj'lar 
denir. Dolgu barajlar; a) Kil çekirdekli ve sıkı tırılmı  topraktan olu an homojen 
ya da zonlu toprak barajlar (earth dam, ekil 11.7) ve b) Geçirimsiz bir zon ile 
sıkı tırılmı  ve kaya dolgu yüzdesinin hâkim oldu u granüler malzeme ile in a 

Plân
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edilmi  olan kaya dolgu barajlar (rockfill -embankment- dams)  olarak 
sınıflandırılırlar ( ekil 11.8). Suyun tutulma i lemi, genellikle barajın orta 
ekseninde bulunan ve geçirimsiz malzemeden olu an bir perde veya dolgu 
zonu tarafından sa lanır. Bu tür barajların engelledikleri suyu tutabilmeleri ise 
barajın sahip oldu u geni  tabanlı büyük dolgu kütlesinin sa ladı ı direnç ile 
mümkün olur. Bu tip barajlar, zeminin yeterince sa lam ve homojen olmaması 
hâlinde veya geni  ve yayvan vâdilerde tercih edilir. Kayaç ortamlarında da 
görülebildi i gibi, dolgu baraj gövdelerinde de sızıntı erozyonunun 
olu mamasına dikkat edilmelidir. Sızıntı erozyonu olarak adlandırılan erozyon 
sürecinde, sızma kuvvetleri zemin içindeki ince tanelileri ve ba layıcı 
çimentoyu yerinde ayırıp ta ıyarak bo luk geli imine neden olur. çsel erozyon 
biçimi ya da yeraltı suyu erozyonu olarak adlandırılan mekanizma dolgu 
barajlarda “borulanma” (pınarla ma) olarak adlandırılmaktadır. Di er bir ifâde ile 
sızan suyun devamlı olarak zemin partiküllerini yıkayarak veya a ındırarak 
geride tüpümsü büyük bo luklar (borular) bırakmasına borulanma (piping)
denir. Sızma nedeniyle olu an borulanma, farklı hidrolik yüksekli e sahip iki 
nokta arasındaki hidrolik e im farkından dolayı meydana gelir. Erozyon, zemin 
içinde de mevcut bir bo luk veya yüksek geçirimli bir bölgede ba lar, akı
yukarı geni leme ile zemin içinde bo luklar yaratır. Devam eden süreçte 
olu an duraysızlıklar nedeniyle bo luklar geli ir. Bu bo luklar hızla büyür ve 
yapı kısa sürede göçer. Barajlar için borulanmada kritik bölge ço unlukla baraj 
topu unun kö esidir. Bu bakımdan borulanmaya kar ı güvenlik katsayısı 
(safety factor, Sicherheitsfaktor) yüksek seçilmeli, dren malzemesinin de dolgu 
barajda iyi bir filtre ile donatılması gerekmektedir.  

Geçirgenlikleri dü ük ve likit limitleri yüksek olan killi malzemeler; gerek 
bo luk suyu basıncı do urabildiklerinden ve gerekse i lenmeleri güç 
oldu undan ve de büyük hacim de i iklikleri gösterdiklerinden kullanılmaları 
tavsiye edilmez. Bu yüzden k=10-8 cm/sn’den dü ük geçirgenlikli zeminlerle, 
likit limiti (liquid limit) % 50’nin üzerinde olan malzemeler genellikle toprak 
dolguların ana geçirimsiz çekirdeklerinde kullanılmamaktadır. 
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ekil 11.7. Toprak dolgu baraj (earth fill dams) türleri ve çe itli kısımları (Tarhan, 2002). 

ekil 11.8. Kaya dolgu baraj (rockfill -embankment- dams) türleri ve çe itli kısımları (Tarhan, 
2002). 
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Barajlara oranla daha az su tutan (en fazla 5x104  m3) de i ik amaçlarla 
in a edilen su yapıları da vardır. Bunlar; ço unlukla ufak akarsular ve kuru 
dere yatakları üzerinde ya da yer altında yapılırlar. Bu tür yapılar ba ta göletler 
olmak üzere, sel kapanları, regülâtörler, vâdi dı ı depolama ve yeraltı 
barajlarıdır.  

 Gölet; yükseklikleri 10 m - 15 m ve daha küçük ya da topladıkları su 
hacmi 5x104 m3 ve daha az olan, ço unlukla homojen gövdeli toprak dolgu 
türünde yapılan su tutma yapısıdır. Göletler, kurak-yarı kurak bölgelerde, 
susuz ya da çok az sulu vâdilerde, sulama, ta kın önleme amacıyla in a edilir.  

Sel kapanları; sa anak eklinde olan ya ı  sularını tutarak, yerle im 
alanlarını ve ovaları ta kın sularından koruyan su tutma yapılarıdır. Tutulan su 
daha sonra dip savaklarla kontrollü olarak bo altılır.  

Regülâtörler; akarsu yata ında, akarsuların yolunu çevirmede 
kullanılan su yapılarıdır. Ta  örme ya da betondan yapılan bu yapılar, 
akarsuyu sulama kanalına, hidroelektrik santralleri, tünel ya da kanallarına 
akıtılmasında kullanılır.  

Yeraltı barajları; daha çok kumlu-çakıllı alüvyonlarla dolu vâdilerin 
uygun yerlerinde yer altında geçirimsiz bir perde in aasıyla olu turulan ve 
buharla manın fazla oldu u kurak ve yarı kurak bölgelerde yüzeyde olu an 
ya ı  sularının yer altında toplanabilmesi amacıyla yapılan su tutma yapılarıdır 
(örn. ASK , Ankara-Elmada  Yeraltı Barajı, 2012). 

Bir bölgede hangi baraj tipinin seçilece ine karar verilmesindeki en 
önemli faktörlerin ba ında, barajın yapılaca ı akarsu vâdisinin topo rafik kesiti 
ve vâdinin çevresindeki kayaçların jeolojik özellikleri gelmektedir. Meselâ, 
Oymapınar Barajı, üzerinde kuruldu u Manavgat Çayı vâdisinin kireçta ları 
içerisinde geli mi  dar bir vâdi profiline sahip olması ve bölgedeki kayaçların 
mukavemetli olması nedeniyle beton kemer tipi bir baraj olarak in a 
edilmi ken, daha geni  bir vâdi profiline sahip olan Fırat Nehri üzerindeki 
Keban Barajı, jeolojik yapı göz önüne alınarak beton a ırlık ve kaya dolgu türü 
bir baraj olarak gerçekle tirilmi tir. Fırat Nehri üzerinde yer alan di er bir baraj 
ise ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajı olup kaya dolgu tipinde bir 
yapı olarak in a edilmi tir ( ekil 11.9).  
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ekil 11.9. Üst resim: Keban Barajı ve hidroelektrik santrali (beton a ırlık/kaya dolgu tipi). 
Alt resim: Atatürk Barajı  ve hidroelektrik santrali (kaya dolgu tipi). 

11.2.1. Baraj yapımında mühendislik jeolojisi çalı maları, baraj tipi 
ve yeri seçimine etki eden faktörler 

Bir akarsu üzerine baraj yapılmak istendi inde, barajın yeri kesin olarak 
belirlenmeden önce havzanın jeoloji, mühendislik jeolojisi çalı maları yapılarak 
o yöreye barajın yapılıp, yapılamayaca ına karar verilir. Barajın yeri, 
yüksekli i, teorik olarak akarsudan en fazla faydayı sa layacak bir plânlama 
çalı masıyla tespit edilir.  Baraj çalı malarında projenin esasını, önce ke if ve 
soru turma amaçlı jeoloji, jeofizik ve in aat/geoteknik mühendisleri tarafından 
birlikte yönetilen ön çalı malar = ön etüt = ara tırma = istik af, 
(reconnaissance investigation) olu turur. Baraj yerini olu turan proje 
sahasında önceden üniversitelerce, karayolları ve jeoloji kurumlarınca (MTA, 

DS , E E, TJK, TPAO vb.) yapılmı  tüm raporlar, bölgenin genellikle küçük ölçekte 
bulunan topo rafik, orman, toprak, jeoloji, mühendislik jeolojisi haritaları, 
meteorolojik veriler, jeofizik çalı malar, mevcut sondajlar ve depremsellik 
bilgileri, baraj yeri, tipi yüksekli i çalı ma yöntemlerinin saptanmasını 
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sa layacak gibi veriler toplanır (not: barajlar ile ilgili bu tür detaylı bilgiler ve yöntemler, 

Devlet Su leri Genel Müdürlü ü’nün “DS ” Teknik Bültenleri’nde yer almaktadır). Bu 
verilere ilâveten yapılan ön jeolojik saha çalı maları sonuçlarına göre, jeoloji 
mühendislerince baraj yeri, tipi veya yüksekli inin belirlenmeye çalı ılması 
yanında, ön çalı malarda ayrıca göl alanının su geçirgenli i, muhtemel 
siltlenme, baraj yapımında kullanılacak malzeme, tarihî eserler, kıymetli 
mineral ve maden yerleri, drenaj problemleri üzerinde durulur ve bu bilgilerin 
toplanmasına ek olarak hava foto raflarından da yararlanılır (Tarhan, 2002).  

Ön çalı ma verileri tamamlandıktan sonra uygun görülen yerlerde ilk 
plânlama çalı maları (preliminary), yapılabilirlik, yani fizibilite çalı maları 
gerçekle tirilir (Fizibilite, feasibility: Bir yatırım projesi uygunlu u için yapılan 
ara tırmalar). Baraj yerinde ayrıntılı ilk çalı malar, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli 
topo rafik haritaların yapılmasıyla ba lar. Proje mühendisi ile jeoloji 
mühendisi, ilk plânlama çalı maları için baraj yeri (aks) ve çevresinde ara tırma 
programı hazırlarlar.  

lk plânlama çalı maları içinde uygun görülen yerlerde; baraj yeri, baraj 
gölü (rezervuar), baraj yerinin su tutma derecesi, ya ı  alanı (catchment area)
çalı maları, baraj gövdesi, santral binası, dolu savak, çevirme tüneli gibi baraj 
ve barajla ilgili yapıların yerle tirilmesine yönelik çalı malar yapılır. Yüzey ve 
yeraltı jeolojik durum, jeomorfolojik ve topo rafik özellikler, depremsellik, 
malzeme özellikleri ayrı ma, çatlak fay ve fay zonları, yüzey ve yeraltı suları ve 
kimyasal özellikleri, yapılara zarar verip vermeyece i, baraj yapımında 
kullanılacak malzeme türleri ve bunların in aat sahasına uzaklı ı ve yakınlı ı, 
emniyet, maliyet ve zaman göz önünde tutularak detaylı bir rapor hâline 
getirilir.  

'Ayrıntılı jeoloji çalı malar'da; jeoloji mühendisinin hazırladı ı rapora 
göre, baraj yeri, tipi yüksekli i kesin saptanarak daha detaylı ara tırmalara 
ba lanılır ve baraj yeri, göl alanı, malzeme, ya ı  alanı çevre sorunları tek tek 
ele alınır. nce detayları gösteren büyük ölçekli topo rafik haritalar üzerine 
amaca yönelik 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritaları üretilir 
ve bu haritalar raporda belirtilir. Haritalarda: 

-Kayaçların litolojik özellikleri (türleri, yayılı ları, sınırları),   
-Yapısal özellikleri (tabaka, fay, çatlak, kıvrım bindirme vb.), 
-Yamaçlarda stabiliteye ili kin heyelânların i aretlenmesi, 
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-Kayaçların geçirgenlikleri, kaynaklar ve debileri,
-Baraj yeri yeraltı su derinli i, akı  yönü ve kimyasal bile imi, 
-Kayaçların ayrı ma derecesi ve ayrı ma derinli i, 
-Baraj yerinin depremselli i 

gibi özelliklerden bir veya birkaçı gösterilebilir. Haritalarda laboratuar deneyleri 
için alınan örnek yerleri, sondaj, galeri, tünel, yarma, baraj gövdesi, dolu 
savak, çevirme tüneli ve santral binası yerleri i aretlenir, sahanın iki ve üç 
boyutlu görünümünü sa layan jeolojik kesit ve blok diyagramlar ile bu haritalar 
yanında jeofizik haritalar (sismik ve rezistivite) hazırlanır. Bu çalı malar yanında, 
hidrolojik ve hidrolik durum, malzeme sa lama imkânları, memleketin 
ekonomik durumu, proje kalitesi, i çilik durumu, iklim ve in aat mevsimi süresi 
kesinle tirilir, arazi ve laboratuar deneyleri, sondajlardan elde edilen veriler 
hazırlanan ayrıntılı mühendislik jeolojisi haritalarıyla birlikte detaylı geoteknik 
etütler yapılarak rapor hâline getirilir.  

Baraj yeri ve göl alanındaki kayaçların litolojik (cinsleri) ve yapısal 
özellikleri (tabakalanma, kıvrım, fay, çatlak takımları, yapraklanma) çok önemlidir. 
Ta ıma gücü, su tutma özelli i ve kayaçların suyla temasta olabilecek 
de i imleri detaylı bilinmelidir. Bunun için baraj yeri ve havzasında topo rafik 
ve jeolojik durum öncelikle ele alınmalı, hazırlanmı  1/25.000 ölçekli jeoloji ve 
mühendislik jeolojisi haritaları daha detaylı olarak göl alanında 1/10.000 ile 
1/5.000; baraj gövde çevresinde ise 1/1.000 ile 1/500 arası de i en ölçeklerde 
yapılmalıdır. Haritalarda litoloji ve yapısal özellikler yanında karstik yapılar, 
kayaların su sızdırma durumu, ayrı ma derecesi, erime, yeraltı suyu tablası 
haritası, suların kimyasal analizi, kom u havzalara su kaça ı ihtimalî, göl 
alanının duraylılı ı, deprem durumu, su altında kalacak do al yer altı servetleri 
ve tarihî eserler ayrıntıda saptanmalıdır. 

 Barajın yapımından sonra akarsuların blok, çakıl, kum, silt, kil gibi 
ta ıdı ı malzeme baraj gölüne gelirken, iriden ufa a do ru çökelmeye ve baraj 
gölünü yava  yava  doldurmaya ba lar ve bu durum baraj ömrünü kısaltır. 
E er, bitki örtüsü az ise erozyon daha da fazla olur ve sa anak ya ı ları 
izleyen sellenme ile daha çok malzeme gelir. Baraj gölünde toplanan bu 
malzemeye silt; olaya siltlenme denir. Silt ve kil boyutundaki ince taneli 
kırıntılar, suyun hızının azaldı ı baraj gövdesi dolayında çökelerek bir çamur 
(mud) olu tururlar. Zamanla birikerek kalınlı ı artan çamur, baraj eksenine 
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daha fazla basıncın gelmesine neden olur. Siltlenme yanında, baraj a ırlı ı, 
hidrostatik basınç, suyun kaldırma kuvveti (buoyancy, uplift), buz basıncı, 
deprem etkisi, dalga etkisi bir barajın gövdesine etki yapan di er kuvvetlerdir. 

Baraj yapımında kullanılacak malzeme; yakında, yeterli miktarda, 
artnamelerde belirtilen iyi kalitede olmalı, aynı zamanda malzeme sahasının 

da baraj yerine uzaklı ı en çok 8 km olması tercih edilmelidir. Temel 
kazısından çıkan malzemenin ne kadarının gövdede kullanılaca ı bilinmeli, 
yeterli çimento ve agrega malzemesi yok ise beton barajdan vazgeçilip dolgu 
baraj yapılmalıdır. Baraj ve havzasının varlı ını sürdürebilmesini sa layacak 
bu bilgiler, jeoloji-mühendislik jeolojisi haritaları ve bunlardan elde edilecek 
olan kesitlerinin do rulu u ile orantılıdır.  

Baraj yeri kayaçlarının tüm özelliklerini saha gözlemleri ve sondajlarla 
açıklı a kavu turmak her zaman mümkün olmadı ından birkaç m geni lik ve 
derinlikte, 10 m - 20 m uzunlukta yarmalar; yakla ık 1 m – 1,5 m çaplı; 15 m-
20 m derinliklere ula an kuyular ( aft) açılarak incelemeler yapılır. Bunların 
yanında, baraj yeri ara tırmalarında özellikle karstik ve faylı zonları içeren 
alanlarda galeri ve tünel ara tırmaları önem kazanmaktadır. Galeri ve tüneller
genellikle 2 m x 2 m, uzunlukları ise 10 m – 50 m arasında de i mektedir ve 
bunlar jeolojik yapıya ve baraj tipine ba lı olarak yamaçlara dik, paralel, verev 
ve dü ey olabilirler. Galeri ve tünellerde, kayaçların litolojik, yapısal ve 
mühendislik özellikleri ile mekanik özellikleri, kalıcı gerilmelerin (residual 
stress) saptanması gibi yerinde (in situ) yapılan deneylerle mümkün 
olmaktadır. Galeri ve tünellerde ayrıca fay zonları, su sızıntıları, süreksizliklerin 
özellikleri ayrıntılı olarak belirlenir. Aynı zamanda tünel kayası sınıflamasında 
kullanılan sınıflama parametrelerinin ve bunlara ba lı olarak destek türü 
saptanmasına, jeolojik açıdan yer üstünde görülen kayaçlar ile yer altında 
kar ıla ılan kayaçlar arasındaki ili kinin açıklık kazanmasına yardım eder. 

Vâdi ekli Faktörü: Baraj yerinin seçimindeki önemli faktörlerin ba ında 
vâdi ekli gelmektedir. Vâdi tipleri, üzerlerine in a edilecek olan barajların 
tiplerinin de belirlenmesindeki önemli bir kriteri olu turmaktadır. Bir vâdinin 
ekillenmesi, vâdinin içerisinde açıldı ı jeolojik birimlerin özelliklerine, vâdiyi 

açan faktöre (buzul, akarsu), vâdinin yüksekli ine, akarsu akı  sistemine, vâdi 
olu  evresinin hangi a amasında olu una ba lı olarak de i ir.  
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Vâdiler: 
- Bo az ya da kanyonlar (U ekilli vâdiler), 
- Dar  V ekilli vâdiler,  
- Geni  V ekilli vâdiler, 
- U ile V karı ı ı vâdiler ( ), 
- V, V karı ı ı (W) vâdiler, 
- Geni  ve düz (∪) vâdiler 

olarak gruplara ayrılırlar. Vâdi ekli ve geni li ine göre bazı baraj tipleri hiç 
dü ünülmez. Meselâ, çok geni  bir vâdiye beton kemer baraj yapılmaz. 
Ayrı mamı , az çatlaklı, kaya ortamından olu an bir vâdiye ise yapısal 
unsurlar da uygunsa akla önce kemer tipi baraj ya da a ırlık barajı yapılması 
dü ünülür. 

 Vâdilerde vâdi geni li i-vâdi yüksekli i oranı karakteristiktir. Bu oran U 
ekilli vâdilerde 3’den küçük, dar vâdilerde 3-6 arası, geni  vâdilerde 6 veya 7, 

düz vâdilerde ise 7’den büyüktür. Baraj tipi seçiminde bu orandan yararlanılır 
ve vâdi ekli faktörü (K) deyimiyle belirtilen sayısal de erler kriter olarak alınır. 
Bir baraj yapılması dü ünülen yerde, baraj tepe uzunlu unun maksimum baraj 
yüksekli ine olan oranına “vâdi ekli faktörü” denir ve “K” ile gösterilir ( ekil 
11.10). Vâdi ekli faktörü; vâdinin “V” ekilli olması, yani vâdi taban geni li inin 
olmaması (b=0) hâlinde; 

veya  

, 

formülü ile vâdi tabanında bir geni lik olması durumunda ise  

formülü ile hesaplanır. Vâdi ekli faktörü, emniyet, maliyet, baraj yapılacak 
yerin jeoloji ve tektonik yapısı vb. nedenlere göre farklı ülkelerde de i ik 
de erlerle kabul edilmektedir. ABD’de, kemer baraj için vâdi ekli faktörü  K= 
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5’den, talya’da K= 7’den küçük olması istenir. “V” tipi vâdilerin dı ında “U” tipi 
vâdilerde de kemer baraj uygulamaları ba arıyla gerçekle tirilmektedir. 
Akarsuyun memba tarafına (upstream) do ru kavisli tek bir beton duvardan 
olu an kemer barajlarda, baraj gölünde toplanan suyun yükü, beton duvarın 
kavisinden dolayı vâdi yamaçlarına (abatmanlara) aktarılmaktadır. Bundan dolayı 
yamaçları olu turan kayaçların çok sa lam olması ve kret uzunlu u-yükseklik 
oranı (K), 5’den küçük olması istenir. Meselâ, kalın kemer barajlarda 3-5, ince 
kemer ve dom (kupola) tipinde 3’den küçük olması önerilir. Kemer tipi barajlar 
emniyet bakımından di er tiplere oranla en iyi olmakla birlikte, kemer baraj için 
uygun olan bir vâdi, ayet bir aktif fay zonu yakınında yer alıyorsa, barajların 
emniyet ve stabilitesi açısından kemer ve a ırlık tipi beton barajlara nazaran 
daha sünek bir yapıya sahip olan geni  ve yayvan ekilli vâdilerde önerilen 
dolgu tipi barajların yapılması tercih edilmelidir. Geni  tabanlı vâdiler için 
geli mi  ülkelerde baraj tipi seçiminde kabul edilen vâdi ekli faktörü K ≤ 4.5 
ise kemer, K ≤ 5 ise a ırlık, K > 5 ise dolgu baraj yapılması önerilmektedir. 
Geni  U ekilli vâdilerde beton a ırlık; çok geni (yayvan) vâdilerde ise dolgu 
barajlar in a edilmektedir. 

ekil 11.10. Vâdi ekli ve kısımları (Tarhan, 2002). B=Barajın tepe uzunlu u; b=Vâdinin 
taban geni li i; H=Baraj yüksekli i; U1 ve U2 = Yamaç ortalamalarının dü eyle yaptı ı açılar.  

Barajlar, yüzeyde görülen yapıları itibarıyla sadece yüzey sularının 
akı ını engelliyor gibi görünseler bile aslında yüzey altında da devam eden ve 
yeraltı sularının geçi ini engellemek için yapılan bir geçirimsiz perdeye de 
sahiptirler ( ekil 11.11). Geçirimsiz bir perdenin olu turulmasının nedeni, 
barajların önünde olu an baraj göllerinin suyunun sadece yüzeyden de il, 
yüzey altından da yeraltı suyu olarak kaçabilece i ve baraj gövdesine zarar 
verebilece i olgusu, geçirimsizli in sa lanması ve sızan suyun akım yolunun 
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uzatılmasıdır. Yeraltı suyu kaçakları, e er yeterli yüzeysel beslenme yoksa 
zaman içerisinde baraj gölündeki suyun azalmasına veya tamamen yok 
olmasına neden olurlar. Baraj göl alanında, vâdi yamaçlarındaki su tablası, 
barajın maksimum su düzeyinden yüksek ise göl alanından ba ka havzalara 
su kaçmaz. Az ise kaçar ve bu nedenle baraj yapımı sırasında bir vâdinin 
sadece ya ı  alanı de il, aynı zamanda yeraltı su havzasını da kapsayan 
beslenme alanı da dikkate alınır. Beslenme alanı içerisinde mümkün 
oldu unca az su kaça ının oldu u bölgeler baraj yeri olarak tercih edilir. Bu 
durumda baraj yeri seçiminde, o bölgedeki jeolojik birimlerin porozitesi ve 
permeabilitesi ile bu birimlere ait tabakaların do rultu ve e imleri, 
süreksizliklerin hâkim e im yönleri birinci derecede öneme sahip bilgiler 
arasında yer alır.  

Hidrolik ve hidrolojik açıdan baraj havzası detaylı incelenmelidir. Baraj 
beslenme alanına dü en ya ı  miktarı ve süresi, göl alanına gelen akarsuları 
ve kaynakların sıcaklık ve kimyasal özellikleri, akarsuların ta kın debileri ve 
dalga etkileri, ara tırma ve enjeksiyon kuyularında basınçlı su deneyleri, baraj 
yapılmadan önce ba layan ölçülerle saptanmalıdır. Nehrin maksimum ta kın 
suyunu bo altacak uygun bir yere yerle tirilmi  savak yapmak gereklidir. Sıcak 
bölgelerde buharla ma da önemli bir faktördür. Yapılan hesaplamalarda ya ı
alanı ile beslenme alanı birbirine e it kabul edilir. Hâlbuki bir ya ı  alanına 
dü en suyun bir bölümü, jeolojik nedenlerle ba ka bir havzaya sızabilir ya da 
tersine, ba ka bir alandan da su gelebilir ( ekil 11.12).  

ekil 11.11. Barajların temelindeki su kaçaklarını önlemek için geçirimli bölgelere yapılan 
geçirimsiz perde enjeksiyonu (Çatal, 1993). 
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ekil 11.12. Baraj yapılacak bir havzanın jeolojik yapı ve özelliklerine ba lı olarak de i en 
beslenme ve ya ı  alanları (Tarhan, 2002). 

Süreksizliklerin (tabaka, çatlak vb.) do rultusu baraj eksenine dik oldu u 
durumlarda, baraj gölündeki su geçirimli kayaçlar boyunca baraj gölü dı ına 
kaçacaktır. ekil 11.13’de görüldü ü üzere; sırasıyla e ik, yatay ve antiklinal 
yapıları olu turan “A”, “B” ve “C” örneklerindeki tabakalarda de i en 
mertebelerde  su kaçakları olu acak, e er bu birimlerin geçirgenli i 
(permeabilite) yüksek ise baraj gölünde su toplanması mümkün olmayacak veya 
toplanan su kısa bir süre sonunda barajın iki yanına do ru kaçarak baraj gölü 
bo alacaktır. “D” kesitindeki geçirimsiz birim tarafından alttan sınırlandırılmı
olan örnekteki senklinal yapısı, yeraltı suyunun yanlara do ru kaçmasını 
engelleyecektir. Ancak baraj mansabına do ru (baraj eksenine dik) uzanan 
tabakalardan kaçaklar olacaktır. 

ekil 11.13. Tortul kayaçların süreksizlik yüzeyleri do rultusunun baraj eksenine dik olması 
durumu; 1: Yarı geçirimli, 2: Geçirimli, 3: Geçirimsiz tabakalar (Zaruba ve Mencl, 1976; 
Tarhan, 2002). 
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Do ru jeoloji ve mühendislik jeolojisi incelemeleri ile yer seçimi 
yapılmadan gerçekle tirilen baraj in aatlarında, barajın üzerine oturtuldu u 
tabakaların yapısı, baraj gölü suyunun kaçmasına neden olabilir. Baraj 
gölündeki suyun, barajın altından kaçmasını engellemek için seçilecek baraj 
yerindeki en uygun tabakalanma, baraj gölüne (memba) do ru e imli 
tabakalardan olu an ve aralarında geçirimsiz katmanların da (impermeable 
layer) bulundu u bir sistemdir. Di er bir ifâdeyle, baraj gövdesi geçirimsiz 
tabakalar üzerinde, süreksizliklerin do rultusu baraj eksenine paralel ve 
membaya do ru e imli ise baraj yeri idealdir. Buna uygun olarak su tutması 
açısından ideal bir baraj yeri seçimi ekil 11.14’de verilmi tir. Bu durum ideal 
bir örnek oldu undan, do ada her zaman bu tür bir yer belirleyebilmek 
mümkün olmayabilir.   

ekil 11.14. Tabaka do rultularının baraj eksenine paralel, e imlerinin membaya do ru 
oldu u ve geçirimsiz katmanlar dikkate alınarak belirlenen ideal bir baraj yeri.  

11.15’te süreksizliklerin do rultularının baraj eksenine paralel oldu u 
kesitler ekil 11.15’te görülmektedir. Temeldeki bu tür jeolojik yapıların 
yaratabilecekleri muhtemel olumlu ya da olumsuz neticeler 
de erlendirildi inde; ekil 11.15 “A” ve “D” kesitlerinde, 3 Numara ile 
gösterilen geçirimsiz tabakalar ile di er tabakaların membaya do ru e imli 
olmaları, baraj yeri seçiminde en ideal yeri ve zemin profilini olu turaca ından 
baraj suyunun, barajın altından mansaba geçmesine ve su kaçaklarının 
olu masına izin vermeyece i görülecektir. Bu durumda geçirimli kayaçlardaki 
sızmalar baraj gölüne do ru ve membayı besleyici nitelikte olacaktır. “B”, “C” 
“E”, “F” ve “G” kesitlerinde ise önlem alınmadı ı takdirde barajın altından 
de i ik düzeylerde su kaçakları meydana gelebilecektir. “B” kesitinde baraj 
gövdesini ve memba ete inin geçirimsiz kayaçlar üzerinde yer alması ideal 
görünmekle birlikte; süreksizliklerin mansaba do ru olması, baraj gölü içinde 
yer alabilecek herhangi bir geçirimli katman  su kaçaklarına neden olabilecek 
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ya da bu alanda, e er derindeki yapılar suyun kaçmasına neden olacak 
ekilde geçirgen ve/veya çatlaklı ise baraj gölünden mansaba do ru su kaybı 

ya anacaktır. “C” kesitinde su kaça ı olsa bile yatay tabakalanma ve 
geçirimsiz tabakanın yüzeye yakınlı ı nedeniyle geçirimsiz katmana kadar 
yapılan geçirimsiz perdenin de etkisi ile baraj gölü suyunun baraj gövdesi 
altından kaçması engellenebilecek, ancak bu durumda su kaçakları baraj 
gölünden yan taraflara do ru olacaktır. “E” kesitinde, bir senklinalin üzerinde 
in a edilen baraj, tabakaların bu tür geometrisi nedeniyle baraj gölünde 
yükselen su hidrostatik basıncın etkisiyle sifon yaparak, membadan mansaba 
do ru su kaçaklarına neden olacak ve mansap tarafında yeni pınarlar 
olu acaktır. “F” ve “G” kesitlerinde yer alan tabakalar, fay ve süreksizlik 
yapılarıyla ilintilidirler. Bu tür yapılarda, süreksizlikler boyunca su kaçakları 
olu abilece inden, süreksizliklere çimento enjeksiyonu (cement injection) 
yapılarak geçirimsizli i sa layıcı ek önlemler alınmalıdır. Bu önlemler, 
tabakaların mansaba do ru e imli oldu u “G” kesitinde daha dikkatlice 
alınmalı, olu turulacak geçirimsizlik perdesinin geometrisinin jeolojik ve 
tektonik yapıya uygun olarak imâl edilmesine dikkat edilmelidir ( ekil 11.15).  

ekil 11.15. Tortul kayaçların do rultusunun baraj eksenine paralel ve de i ik yönde e imli 
olması (Zaruba ve Mencl, 1976; Tarhan, 2002). 
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Baraj ve göletlerde, su tutulması açısından tabaka geometrileri ve 
yapısal faktörler kadar önemli olan bir ba ka önemli problem ise baraj 
yapılacak alandaki karstik yapıların varlı ı ve bu yapıların yerlerinin tespit 
edilmesidir. Kireçta larının yeraltı ve yüzey sularının etkisi ile uzun jeolojik 
dönemler boyunca erimesi (kimyasal ayrı ma) sonucu olu an bo luklar olarak 
tanımlayabilece imiz karstlar, yer altında büyük ma aralar olu turabilecek 
boyutlara eri ebilece inden baraj göllerindeki suların, çok büyük bir hızla ve 
yüksek miktarlarda kaybına ve barajın i levsiz hâle gelmesine neden olurlar. 
Kayaçların sa lamla tırılması ve geçirimsizli in sa lanması amacıyla de i ik 
karı ımlı erbetler enjeksiyonla (zerk etme) kayaçlara gönderilir. Enjeksiyonlar; 
yapı temeli ile temelin oturdu u kayanın birbirine ba lanması, bo luk ve 
kırıkların doldurulması, temele gelecek yükün emniyetle ta ınması, baraj göl 
alanı, temeli ve gövdesinden olabilecek su kaçaklarının önlenmesi amacıyla 
yapılır. Enjeksiyon; konsolidasyon (sa lamla tırma, peki tirme) ve geçirimsizli in 
sa lanması (perde enjeksiyonu) olarak iki tipe ayrılır. 

Anadolu, kireçta ları ve mermerler bakımından çok geni  alanları 
kaplayan zengin bir yayılıma sahiptir. Bu bakımdan baraj yeri ve membasında 
yer alan alanlarda bulunan kireçta ları ya da mermerler içerisindeki karstik 
bo luklar nedeniyle barajlarda ya anan sıkıntılar, ülkemizde sıklıkla 
gözlenmektedir. Bu örneklerden, May ve Keban barajlarında, May Barajı 
membanın su tutamaması yüzünden uzun bir süre terk edilirken; Elazı li’nin 
40 km kuzeybatısında Fırat Nehri üzerinde yer alan Keban Barajı’nda ise 
temel kayasını olu turan çok sa lam kayalardan olu an mermerlerdeki (Permo-

Karbonifer) çok önce olu mu  karstik bo lukların kapatılması için çok büyük 
masraflar yapılmı , su kaçakları kısmen önlenebilmi , ancak baraj maliyeti 
önemli ölçüde artmı tır ( ekil 11.16, 17, 18, 19).  

ekil 11.16. May Barajı. Sulama+ta kın koruma amacıyla yapılan ve  talvegden 19 m 
yüksekli e sahip Konya, May Çayı üzerinde yer alan May Barajı’nın (toprak baraj) su 

tutamayan rezervuarı (Ertunç, 2003). 
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ekil 11.17. May Barajı’nda kireçta ının ayrı masıyla olu mu  kırmızı renkli toprak (Terra-
Rosa) ile örtülü düdenlerden suların kaçması (Ertunç, 2003).  

ekil 11.18. Keban Barajı sol yamaç Petek ma arasında mermerlerde yer alan karstik 
bo luklardaki su kaçakları (Ertunç, 2003). 

ekil 11.19. Keban Barajı rezervuarından, yer altı karstik bo lukları içinden kaçan suların 
sifon yaparak Keban Deresi sol yamacından çıkması (Ertunç, 2003). 

Barajlarla ilgili su tutma problemleri dı ında, baraj yeri jeolojisinden 
kaynaklanan di er önemli olumsuzluklar ise aktif fayların üzerindeki veya 
yakınındaki barajların, fayların hareketi sonucunda hasara u raması veya 
yıkılmasıdır. Benzer ekilde baraj yerinin oturdu u taban ve yamaçlardaki 
geoteknik problemler, bir ba ka önemli sorunu olu turur. Önünde biriken 
büyük su kütlesinin barajda olu turdu u basıncı (kayma, devrilme, göçme vb.)

Terra-rossa 
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kar ılayabilmek için a ırlık ve dolgu barajlarda barajın üzerine oturdu u 
zeminin; kemer barajlar ise kemerlenmenin olu tu u vâdi yamaçlarının 
sa lamlı ı ve ta ıma kapasitesinin yeterli düzeyde olması, de ilse; gerekli 
iyile tirmelerin yapılması, söz konusu barajların duraylılı ı ve dayanımı 
açısından son derece önemlidir.  

Barajların kar ıla tı ı bir di er önemli mühendislik jeolojisini ilgilendiren 
problem ise kütle hareketleridir. Baraj göllerinin su tutması sırasında, buna 
ba lı olarak yükselen yeraltı su düzeyi, baraj gölü yamaçlarındaki zemin 
içerisindeki bo luk suyu basıncının artmasına, kohezyonun azalmasına ve 
di er jeolojik faktörlere ba lı olarak sonuçta yamaçların kütle hareketleri 
açısından risk altına girmesine neden olabilir. Bu durum, baraj gölünde kütle 
hareketlerinin olu masına ve barajın kayan malzeme ile dolarak ömrünün 
kısalmasına veya son bulmasına, e er kayan malzemenin miktarı büyük 
boyutlarda ise baraj gölünün anîden ta arak mansap tarafında ta kın ve 
sellenme alanının da olu masına (tsunami) yol açmaktadır.  

Bu konu ile ilgili olarak baraj in aat tarihinde kar ıla ılan en büyük 
kazalardan biri, 9 Ekim 1963 tarihinde kuzeydo u talya’da, Venedi in 100 km 
kuzeyinde yer alan Vayont=Vaiont (Vajont) Barajı’nda meydana gelmi tir. 
Jeolojik incelemeleri 1949 yılında yapılan Vaiont Barajı’nda in aat 
çalı malarına 1956 yılında ba lanmı , baraj yapımı devam ederken, eski bir 
potansiyel paleo-heyelân (eski heyelân) alanında yer alan baraj gölü rezervuar 
alanı yamaçlarında heyelânlar olu maya ba lamı tır. Fark edilen ilk aktif 
heyelân 04 Kasım 1960 tarihinde meydana gelmi , 700 bin m3 lük bir malzeme 
baraj gölüne kaymı , ancak büyük bir zarara neden olmamı tır. Bu tarihten 
itibaren, heyelânın olu abilecek ve geli ebilecek olumsuzluklarını incelemek 
üzere talya’nın Padua ehrinde yer alan ve 1222 yılında kurulmu  olan  
Padova (Padua) Üniversitesi’nin ö retim üyelerinden olu an bilimsel ekibi 
tarafından, baraj ile ilgili olarak heyelân  ve önlemlerine yönelik detaylı jeolojik, 
jeofizik ve geoteknik çalı malar ba latılmı tır. 1961-1963 yılları arası göl alanı, 
heyelân riskini ve anîden olu masını önlemek için kontrollü olarak birçok defa 
bo altılıp tekrar doldurulmu tur. Baraj tamamen doldurulmaya ba landı ında 
04-10 Eylül 1963 tarihleri arasında, baraj gölünün su seviyesi yükseldikçe, 
yersel sarsıntılar ve da  yamaçlarında zaman zaman insanları rahatsız edici 
boyutta gürültüler olu mu tur. Bu arada yapılan sondaj ve gözlemlerde, 
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yamacın önceleri haftada 1 cm, 18 Eylül 1963’de günde 1 cm, büyük 
heyelânın olu tu u 09 Ekim 1963’ten birkaç hafta öncesinden de günde 20 cm 
- 30 cm’ye ula an ve giderek artan kayma hareketleri gözlemlenmi tir. 
Yamaçta çalı ma ba langıcında, yeraltı su seviyesindeki de i imleri takip 
edebilmek ve yapılan hidrostatik basıncı ölçmek için açılan dört adet sondaja 
piyezometre yerle tirilerek yeraltı su seviyesi ölçümleri alınmı tır. Sondajların 
sadece bir tanesinde piyezometrik seviyenin göl su seviyesinden daha 
yüksekte tespit edilmesi ise ölçüm hatası olarak de erlendirildi inden dikkate 
alınmamı tır. Heyelândaki kayma hareketinin daha da artarak, da  boyutunda 
bir kütleyi hareket ettirebilece i ise uzmanlarca tahmin edilememi tir.  

 Tepe geni li i 3,4 m, temel geni li i 22,1 m - 27 m arasında, kret 
uzunlu u 191 m ve  262 m yüksekli i ile yapıldı ı 1960 yılında, en büyük 
beton-kemer barajlardan (concrete arch) biri olan 150 milyon m3 su depolama 
kapasiteli Vayont Barajı, yapımının ardından baraj gölünde 09 Ekim 1963 
tarihinde göl havzası yamacında büyük bir heyelân meydana gelerek baraj 
gölü toprak ve kaya ile dolmu tur. Su tutma i lemi sırasında da, yeraltı 
suyunun yükselmesi yanında, o dönemde meydana gelen a ırı ya ı ların da 
etkisiyle limit denge durumundaki yamaçta duraysızlık artmı tır. Bunun 
sonucu, baraj gölünün sol yamacında (=mansaba do ru bakı ta soldaki yamaç), 3 
km uzunlu undaki bir kesimde, vâdi yamacı güzergâhı heyelân taç bölgesi 
boyunca vâdiye paralel uzanan eski bir fay zonu ile sınırlanan büyük bir 
kireçta ı kütlesi vâdiye e imli ince bir kil katmanı üzerinde kaymı tır. Kireçta ı 
ve kil ara katmanlarının birbirlerine paralel ve baraj göl alanına e imli olması, 
di er bir ifâde ile sa lam kireçta larının birkaç cm kalınlı ında simektit, 
montmorillonit gibi i me özelli i gösteren kil ara katmanlarını içermesi, bu 
killerin baraj göl alanının yükselen su seviyesi ile i ip kayma mukavemeti 
parametrelerinin azalmasına ve bo luk suyu basınçlarının artmasına neden 
olmu  ve sonuçta heyelânı tetikleyici ana unsurları olu turmu tur. Jura-
Kretase ya lı kumta ı, kilta ı ara katmanlı, kireçta larından olu an (Alp Da ları)

da  yamacının büyük bir kısmının, kil katmanı üzerinde bir kızak gibi  hızla 
yamaç a a ı kaymasıyla (düzlemsel+dönel kayma) yakla ık 270 milyon m3 lük bir 
zemin+kaya kütlesi baraj gölüne dolmu , göl hacminin 2/3’ünü doldurmu tur. 
Yapılan hesaplamalarda, muhtemel bir heyelânda, baraj gölünde maksimum 
20 m yüksekli e ula abilecek bir tsunami olaca ı hesaplanmı  ve baraj gölü 
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su seviyesi tam doldurulmayarak kret kotundan 20 m a a ısında tutulmu tur. 
Ancak öngörülenden daha büyük ve daha hızlı, kil üzerinde kayan kireçta ı 
heyelân kütlesi saatte 110 km hızla 45 saniye içinde meydana gelmi tir. Kütle 
hareketinin hemen ardından ise kütle büyüklü ü ve hız nedeniyle baraj gölü 
suyu hızı da saatte 140 km’ye ula arak baraj tepe seviyesinden itibaren 200-
250 m arası yükseklikte bir tsunami olu turmu , depolama hacmi 150 milyon 
m3 olan baraj gölünden 25-50 milyon m3 arası büyük bir su kütlesi, baraj 
gövdesinde önemli bir hasara neden olmadan (kret kotu haricinde), baraj gövdesi 
üzerinden anîden ta mı tır. Tsunami sonucu baraj gövdesi üzerinden ta an 
su, akı  a a ıda 50 m ile 100 m arası kalınlıkta bir su kütlesi olu turarak su 
baskını (su ta kını ve sellenme) yaratmı  ve barajın mansabında yer alan yerle im 
birimlerinde önemli yıkımlar meydana getirerek, 2.000’in üzerinde insanın 
hayatını kaybetmesine neden olmu tur. Bu olay, hem büyük hacimli bir 
heyelânın olu ması açısından hem de barajlarda meydana gelmi  olan 
felâketler açısından en önemli örneklerden birini olu turmaktadır. Bugün eski 
Vayont barajından arta kalan, sadece baraj gövdesi ve gövde arkasında yer 
yer birikmi  küçük gölcük ve göl içindeki adacıklardır ( ekil 11.20.A, B, C, D, 
E) . 

ekil 11.20.A) Vayont (Vajont) beton-kemer barajı. 
(Emanuele Paolini, 2005. The Vajont Dam Disaster, TeLL-Net Kick-Off Assembly, 2006, 

retrieved January 2008). 



510

ekil 11.20.B) Vayont Barajı göl havzasında olu an kütle hareketi ve oklar ile gösterilen 
kayma yüzeyi. Kayan kütlenin, vâdiye e imli ve vâdi tabanına yakın anîden dikle en 
topo rafyada, kayma yönünde önü açık süreksizlik üzerinde ve düzlemsel olarak geli ti i  
görülmektedir (http://de.wikipedia.org/wiki/Vajont-Staumauer, Casso, 2005). 

ekil 11.20.C) Vayont Barajı’nın 09 Ekim 1963 tarihinde memba (göl alanı) durumu. 
Heyelândan hemen sonra (http://it.wikipedia.org/wiki/File:Disastro_Vajont.jpg). 
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ekil 11.20.D) Vayont Barajı,  http://www.bellunovirtuale.com/vajont.html, 2005. 

ekil 11.20.E) Vayont Barajı görüntüleri. 09 Ekim 1963 tarihinde, Vayont (Vaiont) Baraj Gölü 
yamacında meydana gelen heyelân sonucu ta an baraj gölü suyunun, barajın mansabında 
yer alan yerle im yerlerini basması sonucu, yerle im yerlerinde meydana gelen can ve mal 
kaybı ve kullanılmaz hâle gelen Vayont Barajı (Hamblin ve Christiansen, 2004).  
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Baraj yıkılmalarının % 38’i dolu savak kapasitesinin yetersiz oldu u için 
suyun baraj üzerinden a ması nedeni ile ya da dolu sava ın iddetli 
ya ı lardan gelen a ırı su kar ısında yıkılması yüzünden olu maktadır. Yıkılan 
barajların % 33’ü ise baraj gövdesinde olu an borulanma ya da sızma 
nedeniyle yıkılmaktadır. Di er taraftan barajların % 23’lük gibi bir kısmın 
yıkılma nedeni; eksik ve yetersiz yapılan jeolojik, jeofizik ve geoteknik 
ara tırmalardan kaynaklanmasıdır. Uzmanlarca yapılması gerekli bu tür 
ara tırmaların eksik ya da yetersizli i; temel problemleri, ev kaymaları, 
heyelânlar, deprem kaynaklı zemin sıvıla ması ya da rezervuarlarda toprak 
kaymaları sonucu olu an tsunami ve ta kın-sel gibi felaketlere neden 
olmaktadır. 

Betonarme A ırlık tipi barajlarda da yıkılma olabilmektedir. Bu tür 
barajların gövdesini olu turan parçalar in aat sırasında ayrı ayrı kalıbı ve 
donatısı hazırlanıp, betonu döküldü ü için hatalı i çilik ya da hatalı malzeme  
vb. yapımlarda, yerinden sökülüp kopabilmektedir. Gedik olu ma zamanı 
dakikalar mertebesindedir. Betonarme kemer barajlar ise hatalı yapılmaları 
durumunda, kısa sürede tamamen yıkılma e iliminde olup birkaç dakikada 
yıkılırlar. 

Sayıları di er baraj tiplerinden çok daha fazla olan toprak ve kaya dolgu 
barajlar, anî olarak veya tamamen yıkılma e ilimi göstermezler. Baraj 
gövdesinde olu an nihaî gedik geni li i, barajın toplam geni li inden çok daha 
kısadır. Ayrıca gedik olu ması çok anî olmayıp, de i ik parametrelere ba lı 
olarak belirli bir süre gerektirmektedir. Bu parametreler arasında baraj 
yüksekli i, baraj yapımında kullanılan malzemenin cinsi, dâne boyutu, birim 
a ırlı ı, sürtünme açısı, kohezyonu, malzemenin artnamelere uygun olmayan 
sıkı tırılma miktarı vardır. Bu tür barajların yıkılması saatlerce sürebilir 
(Bozku , 2004). 

11.2.2. Farklı kayaç gruplarının mühendislik özelliklerinin baraj 
yapımına etkisi 

3. Bölümde de tanımlandı ı üzere kayaçlar orijinlerine göre, ma matik, 
metamorfik ve sedimenter (çökelik, tortul) kayaçlar olarak üç ana grup altında 
toplanmaktadır. Kayaçlar, litolojilerine, olu tukları ortama, tektonizma 
etkilerine, ayrı maya ve zamana ba lı olarak de i ik mühendislik özellikleri 
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gösterirler. Aynı grup içinde yer alan aynı tür mineralden olu an kayaçlar bile 
birbirlerine çok yakın bulundukları ortamda da, kendi aralarında mineral 
dizilimleri, büyüklükleri, kenetlenme dereceleri, ayrı ma dereceleri, de i ken 
süreksizlik özellikleri gibi farklılıklar içermeleri nedeniyle farklı davranı  ve 
mukavemet özellikleri sergilerler. Bu sebepten baraj yapımı için en uygun 
temel özelliklerini gösteren baraj havzasında bile baraj yapılmadan önce 
jeolojik ve geoteknik açıdan detaylı incelemeler yapılmalı, ayrıntılı 
incelenmeler sonucu, baraj projesinde gerekti inde gerekli de i ikliklerin 
uygulamaya konması sa lanabilmelidir. Aynı gruptaki kayaçlar; temel olma, 
geçirgenlik, suya kar ı davranı  ve malzeme olma gibi nitelikler açısından 
ayrı mamı  olmaları kaydıyla kısmen benzerlik gösterirler. Ma matik, 
metamorfik ya da sedimenter kayaç gruplarının baraj yeri havzası olmaları 
durumunda kar ıla ılabilecek sorunlar a a ıda verilmektedir: 

11.2.2.1. Ma matik kayaçların baraj yapımına etkisi 

a) Derinlik kayaçları: Granit, siyenit, gabro gibi kayaçlar, ma matik 
kayaçların derinlik kayaçlarını olu tururlar ve bu kayaçlar taze, som, 
ayrı mamı , çatlaksız kayalar olmaları durumunda en ideal baraj yerlerini 
olu tururlar. Bu tür çok sa lam kayalar, bo luk ve erime kanalları 
içermediklerinden geçirimsiz olup tek eksenli basınç dirençleri yüksek, 
ço unlukla >1.500 kg/cm2 dir ve bu de er, betonun dayanımından çok daha 
yüksektir. Çok sa lam kayalar üzerine, ekonomik olmaları nedeniyle genellikle 
beton barajlar yapılması istenilir. Bu tür kayaçlarda ayrı manın fazla, kırık, 
ezilme, hidrotermal zonlar ve çok çatlaklı veya fay zonları içermeleri 
durumunda heyelân, su kaça ı gibi önemli sorunlar ortaya çıkaca ından, 
bunların mühendislik jeolojisi harita ve kesitlerinde gösterilmesi, arazi ve 
laboratuar deneyleriyle de mühendislik jeolojisi ve geoteknik özelliklerinin 
belirlenmesi ve en uygun önlemlerin alınması gerekmektedir. Derinlik kayaçları 
üzerine in a edilecek beton baraj yerinin ayrı ma derinli i, derecesi ve 
geçirgenli inin saptanması için derin ve büyük çaplı sondaj, aft, yarma ve 
galeri ara tırma yöntemleri ile detaylı ara tırılmalıdır. Galeri ve yarmalarda 
kayaçların kesme direnci, kayma mukavemeti parametrelerinin (kohezyon ve 

içsel sürtünme), elâstik özelliklerinin yerinde (in situ) yapılan deneylerle (hidrolik 
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kriko, galerilerde basınçlı su ve sismik yöntemler) saptanması, geçirimsizli in 
sa lanması yolları ara tırılır. Barajın temelinin oturaca ı alanda yüzeyde yer 
alan ayrık kesimler sıyrılıp, temel sa lam kayaçlar üzerine oturtulmalı, e er 
temel kayası çatlaklı ise kayanın karakterine göre, gerekli derinliklerde tüm 
temel alanında çimento enjeksiyonu yapılmak suretiyle çatlaklar tıkanarak 
geçirimsizlik sa lanmalıdır. Ayrıca gövde betonunun birinci seviyesinden sonra 
temel kayası ile gövde betonunun ba lanmasını ve su kaçaklarının 
olmamasını sa lamak amacı ile çimento enjeksiyonu yapılmalıdır. Gövde ile 
temel arasında sürtünme direncini arttırmak amacı ile temel kaya yüzeyinin 
pürüzlendirilmesi ya da basamaklandırılması gerekmektedir (Tarhan, 2002). 

b) Volkanik kayaçlar: Bazalt, andezit, riyolit trakit, aglomeralar 
(agglomerate) ma manın yüzeye çıkmı  kayaçlarını olu tururlar. Volkanik ya 
da yüzey kayacı olarak adlandırılan bazalt, andezit, riyolit trakit türü kayaçlar 
ayrı mamı , çatlaksız olduklarında baraj yeri için çok elveri lidirler. Dâneler 
arası bo luklar içeren tüfler ile tüf içeren aglomeralar, bile im ve ayrı ma ve 
i me özelliklerinin daha dikkatli incelenmesini gerektiren volkanik 

kayaçlardandır. Bazalt, andezit gibi volkanik kayaçları olu turan so uma 
çatlaklı ve akma yapılarını içeren lâvlar, ço u zaman tüf ve aglomeralar ile 
ardı ıklı olarak bulunurlar veya bunların arasında ender de olsa, kireçta ı 
kumta ı gibi sedimenter kayaçlar da yer alabilir. Bu durumda da kayaçlar, 
yatay ya da dü ey yönde farklı geçirgenlik gösterirler. Geçirgenli in önlenmesi 
için kayaç türüne ba lı olarak farklı enjeksiyon yapılması gerekir. Kolorado 
Nehri (Kuzey Amerika’nın güneybatısında ABD ve Meksika’dan geçip Kaliforniya Körfezi’ne 
akan ve Büyük Kanyon (grand canyon) isimli jeolojik yapıyı olu turan 2.330 km uzunlu undaki 
nehir) üzerine in a edilen bir kemer baraj temeli, gev ek andezitik aglomera ve 
tüfler üzerine oturtulmu , baraj su ile dolduktan sonra temelde sızmalar 
ba lamı tır. Sızmaları önlemek için, zemin yüzünden 200 m derinliklere ula an 
enjeksiyon perdesi (grout curtain) yapılması mecburiyetinde kalınmı tır. 

11.2.2.2. Metamorfik kayaçların baraj yapımına etkisi 

 Metamorfik kayaçlar; fillit, ist, gnays gibi belirgin süreksizlikleri içeren 
yapraklanma kazanmı  metamorfik kayalar ile mermer, kuvarsit ve amfibolit 
gibi yapraklanma içermeyen, masif, metamorfik kayalardan olu maktadırlar. 
Karstik mermer hariç bu tür kayaçlarda ço u zaman su kaça ı sorunu yoktur.  
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Zayıflık düzlemlerini olu turan yapraklanma içeren kayaçlar,  süreksizlik 
düzlemleri boyunca geli mi  epidot, klorit, gibi su ile temasları hâlinde 
i ebilen mineralleri içerirler. Ve bu yüzeyler boyunca ayrı maya u rarlar. 

Ayrı tıkları zaman, ta ıma güçleri ve elâstisite modülleri azalır, baraj gölü 
yamaçlarında heyelân sorunlarına neden olabilirler. Bu bakımdan, 
yapraklanma gösteren kayaçların süreksizliklerinin do rultu ve e imleri, 
özellikleri çok ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir.  
 Çatlak ve erime bo lukları içermeyen mermerler ile yapraklanma 
içermeyen kuvarsit gibi kayaçlar, ayrı madıkları ve süreksizlik ve/veya 
zonlarını içermedikleri sürece geçirimsiz olup iyi bir temel niteli indedirler. Bu 
kayaçlardan; kireçta larının metamorfizmaya u ramasıyla olu mu  mermerler 
CaCO3 bile imli olduklarından, suların etkisiyle ayrı mı  ve çok önceden 
olu mu  ufak ya da büyük boyutlarda karstik bo lukları içerebilirler. Baraj aksı 
ve civarında bu tür bo luklar var ise gerek baraj gölünden gerekse baraj 
gövdesi ve civarından a ırı su kaçakları olacak, bu bo lukların olabildi ince 
kapatılması gerekecektir (örn. Keban Barajı).  
 Genel olarak metamorfik kayaçlar, ayrı madıkları, erime bo lukları 
içermedikleri, süreksizlik, do rultularının baraj eksenine paralel ve  e imleri 
memba yönüne do ru olduklarında, baraj yeri olma yönünden tehlike arz 
etmezler. 

11.2.2.3. Sedimenter kayaçların baraj yapımına etkisi 

Tortul ya da çökelik kayaç olarak da adlandırılan sedimenter kayaçlar, 
litolojik ve yapısal özelliklerine ba lı olarak baraj yeri olma bakımından bazıları 
çok iyi temel olma özelli i gösterirken, bazıları duraylılık veya geçirgenlik ve 
ta ıma gücü açısından problemlere neden olabilirler. Bu tür kayaçların baraj 
yeri olabilme nitelikleri çok farklıdır.  

a) Ayrık sedimenter kayaçlar: Çakıl, kum, silt gibi tutturulmamı  ve 
zemin olarak adlandırılan ayrık sedimenter kayaçlar çok geçirimli olup buralara 
baraj yapılması dü ünüldü ünde geçirgenlik yanında oturma problemleri ile de 
sıkça kar ıla ılaca ı bilinmektedir. Genellikle alüvyonlarda görülen bu durum, 
geçirimsizli in sa lanması, baraj yerinin ta ıma gücünün artırılması ve bo luk 
suyu basıncının kaldırılması için duraylı erbet veya kimyasal maddelerle, 
zemin iyile tirilebilir. yile tirme alüvyon kalınlı ının fazla oldu u durumlarda da 



516

yapılmaktadır. Güneydo u Fransa’da, batı Alp Da larında 1955 -1961 yılları 
arası in a edilen 123 m yüksekli indeki Serre Ponçon kil çekirdekli toprak 
barajı (earth core dam; Lac de Serre-Ponçon) tabanında yer alan 55 m 
kalınlı ındaki alüvyon, özel enjeksiyon yöntemi ile geçirimsiz hâle getirilmi tir.  

Alüvyon üzerine yapılan barajlara di er bir örnek ise stanbul’da Haliç’e 
birle en Alibey Deresi üzerinde 1968 yılında içme suyu amaçlı in a edilmeye 
ba lanan toprak dolgu türü Alibey Barajı’dır ( ekil 11.21). Baraj; zemin 
yüzünden 33 m derinli e varan kalınlıkta ve yer yer kum bantları içeren ye il-
siyahımsı renkli, orta-katı, plâstik, güncel alüvyal kil tabakası üzerinde yer 
almaktadır. Alüvyonun taban seviyeleri de, killi-siltli çakıl tabakasından olu ur. 
Çakıl tabakası altında ise ana kayayı olu turan Paleozoyik ya lı sa lam 
grovak kayaları yer almaktadır. Ortalama 300 m’yi a an geni likteki vâdi taban 
düzlü ünü olu turan kalın bir alüvyon üzerine in a edilen ve mansap-memba 
batardoları bulunan, 550 m uzunlu unda, 30 m yüksekli indeki Alibey Barajı 
gövdesi; kil çekirdek yanında çakıllı ve kumlu filtre malzemeleri ve en dı ta 
kaya dolgu [=Anro man (riprap): ri ta larla yapılan tahkimat çe idi, örtü malzemesi)]

malzemeden olu maktadır. Baraj gev ek tutturulmu  alüvyal zemin üzerinde 
yer aldı ından, arazi davranı ı ile uyumlu dolgu in a programı olu turulmu , 
zeminde konsolidasyonu hızlandırmak için dü ey kum drenler yapılmı , baraj 
güvenli bir ekilde, kademeli olarak in a edilip, 1983 yılında tamamlanmı tır.  

ekil 11.21. Alibey Barajı zemin kesiti. stanbul’da, güncel alüvyon üzerine in a edilen “Alibey 
Barajı” ve alüvyona ait derinlikle de i en litolojilerin, sondaj logları verilerinden ve sondaj 
sandıklarında yer alan karotlardan yararlanılarak çizilmi  baraj eksenine dik zemin kesiti 
(hazırlayan: Yıldırım, M. 1992). 
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b) Çimentolanmı  tortul kayaçlar:  Ayrık taneciklerin tabiî bir çimento 
ile tutturulmu  oldu u ve kaya olarak adlandırılan kumta ı (örn. feldspat içeren 
kumta ları=arkoz/arkose; mika içeren kumta ları=grovak/greywacke; kuvarsit/quartzite ve 
konglomera=çakılta ı/conglomerate)] türü tutturulmu  kırıntılı kayalar, baraj yeri 
olma yönünden elveri lidirler. Bu tür kayaların dirençleri çimento cinsine, 
tanelerin tür ve boyutlarına ekillerine, dizili lerine ba lı olarak de i mektedir. 
Çimento; silisli, kalsiyum karbonatlı veya killi olabilir. Kayanın tanelerini 
tutturan silisli çimento dayanımı artırıcı, killi çimento ise azaltıcı özelliktedir. 
Süreksizlik sıklı ı, süreksizlik düzlemleri ve konumları, çatlak dolgularının killi 
olmaları veya sa lam kaya istifinde kil ara tabakaları, dayanımı ve kayma 
direncini azaltacak, evlerde de kayma yüzeyleri olu turacaktır.  

Çimentolanmı  kayaların sert, kırılgan olmaları, kazılarda yapılan 
patlatmalardan da büyük ölçüde etkilenebilirler. Bu nedenle baraj gövdesi yeri 
kazılarının; son 0,5 m’sinde patlayıcı madde kullanılmadan kazılmalı, kı  ayları 
boyunca açıkta kalmaları durumunda, donma erime gibi olaylardan bozulma 
olmu  ise bu kesimler sıyrılarak uzakla tırılmalıdır.  

Çimentolanmı  tortul kayaçlardan, kireçta ları (limestones, CaCO3), 
dolomit(it)ler [dolomite rocks, CaMg(CO3)2] veya killi kireçta ları üzerinde baraj 
yapılmak istendi inde öncelikle karstik ara tırmaların yapılması gereklidir. 
Jeolojisi iyi ara tırılmı  kireçta ları ve dolomitler, büyük su kaçaklarına neden 
olan irili ufaklı erime bo lukları ve ma aralar içermiyorlar ise ta ıma güçleri de 
yüksek olacaktır. Bu tür kayaların baraj yapıldıktan sonra bünyelerinde 
olu acak güncel erimeleri, çok az olacak, baraj ömrü boyunca bir problem 
yaratmayacaktır. Di er bir ifâdeyle bu tür kayalar; çok çabuk eriyen jips ve 
tuzlu çökeller gibi tehlike arz etmezler. Örnek olarak beton; birçok 
kireçta ından daha çabuk ve çok eriyebilmektedir. Kireçta larında önemli olan 
erimeler ve olu turdukları karstik bo luklar, binlerce yıllar ile ifâde edilebilecek 
jeolojik zamanlar boyunca geli mi  olanlardır. Baraj ayet kireçta ları üzerine 
oturtulacaksa, ayrı mı  seviyeler temizlenmeli, bo luklar doldurulmalıdır. 
Beton barajlar için temizlenmi  temel kayası yüzeyi ile beton gövde arasına, 
zayıflık zonları bulunmaması durumunda, herhangi özel bir i lem yapılmasına 
pek gerek yoktur.  

Marn, silt, kil, siltta ı ve kilta ları temellerde i me, kabarma ve ev 
duraysızlı ı sorunları olu turabilirler. Çamurta ları (=laminasız siltli kilta ı) ve 
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' eyl'ler (=laminalı siltli kilta ı) geçirimsizdir, ancak suyla temasta stabilitesi 
bozulan sedimenter kayaçlardandır. Kil, eyl ve benzer tür kayaçların ta ıma 
güçleri ve kesme dirençleri dü ük oldu undan, beton baraj temellerinden 
ziyade ekseriyetle dolgu baraj temelleri için uygundurlar. eyl ve killi 
zeminlerde temel kazısından sonra temel tabanı ya murlardan 
etkilenece inden, gövde in aatı kısa zamanda yapılmalı ya da uzun süre 
açıkta kalacak kazı yüzeyleri grobeton ile kaplanmalıdır. 

  
11.2.3. Barajların çevreye etkisi 

Barajlar; havaya, suya ve karaya olmak üzere üç türlü etki yaparlar. 
Baraj gölü olu tuktan sonra çevrenin iklimi daha ılımanla ır. Bu de i im daha 
çok ya ı , buharla ma ve sıcaklık üzerinde etkili olmaktadır. 

Baraj gölünde toplanan su; yeraltı ve yerüstü sularını etkiler. Bilhassa 
yeraltı sularının yükselmesine, baraja kom u vâdilerde yeni kaynakların 
olu masını sa lar. Ancak baraj gölünde toplanan su, gölü olu turan akarsuya 
oranla daha sıcak ve tuzlu olmaktadır.  

Baraj gölü havzasında karada mevcut yerle im yerleri ve tarihî eserler 
sular altında kalabilir. Bu durumda yerle im yerleri de i tirilip tarihî eserler göl 
havzası dı ına ta ınabilir; ayet ta ınamıyorsa üstleri gelecek için muhafazaya 
alınıp  kapatılır.  

Baraj gölünde toplanan sular; fayların yer aldı ı  baraj ve baraj havzası 
yamaçlarında yeni heyelânların olu masına neden olabilece inden, bu tür 
kritik yerlerdeki sorunlar, yapılan jeolojik, mühendislik jeolojisi ve geoteknik 
çalı malar sonucu alınacak önlemler ile emniyet sa lanabilecektir. 

Barajlar ve bu baraj göllerinde biriken suları elektri e dönü türen 
Hidroelektrik Santraller (HES), ba ta insanlar için içme ve tarım suyu 
rezervuarları olu turmak, elektrik üretimini arttırmak açısından son derece 
yararlıdırlar. Bu bakımdan, dünyamızın birçok yerinde su kıtlı ı çeken ülkeler 
ba ta olmak üzere, baraj yapımlarının ertelenmesi veya vazgeçilmesi 
dü ünülemez. Genellikle kömür ile çalı an, kirlili e kar ı gerekli önlemler 
alınmadı ı takdirde insan sa lı ını bozan, tarımı olumsuz yönde etkileyen ve 
etrafı kirletebilen termik santrallerin (örn. Af in-Elbistan A Termik Santrali-bacaları, 

filtresiz dönem, 1984) aksine; barajlar etrafı kirletmeyen, yenilenebilir enerji üreten 
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ve çevre dostu mühendislik yapılarıdır. Baraj gölü alanının suyla dolması 
sonucu sulu tarım yapılabilir, tarım alanlarının sel baskınları altında kalması 
önlenir, nehirlerde su akı ı düzenlenir, enerji üretilir, içme ve kullanma suyu 
elde edilir, baraj göl havzası yamaçlarında olu an erozyon azalır, baraj 
gölünde çevre insanı için balıkçılık, avcılık, piknik ve su sporları gibi etkinlikler 
artar, göl alanı ula ım açısından kolaylık sa lar ve baraj yöresine ekonomik 
canlılık getirir.  Ayrıca elektrik üreten bir baraj, maliyetini 6 - 7 yıl gibi kısa bir 
sürede çıkarır, en ucuz elektrik üretimini sa lar, filtre önlemleri alınmamı
termik santraller gibi çevreyi kirletmez ve do algaz santrallerinin aksine 
ekonomik açıdan dı a ba ımlılı ı azaltır. Barajın fonksiyonunun sona ermesi 
birçok faktöre ba lı olmakla birlikte, baraj gölüne ya ı  ve nehirlerle ta ınan 
siltli killi malzemenin (siltasyon, siltlenme, siltation), baraj gölüne dolmasıyla son 
bulur. Bu i lem ise yüzlerce yıl sürebilir. 

Günümüzde, Karayolları, MTA, TPAO ve di er jeoloji-jeofizik kurumları 
gibi Devlet Su leri  (DS ) de baraj yapımında proje, emniyet, kalite, tecrübe 
ve bilgi düzeyinde dünyada üst seviyeye ula mı  güvenilir, gurur verici 
kurulu lardandır. Örnek olarak DS  Kurumu üretiminin en güzel örne ini, 
tamamen Türk mühendis, teknik eleman ve çalı anlarınca in a edilmi  olan 
“Atatürk Barajı” olu turmaktadır. 

11. Bölümün Özeti 

Barajlar; enerji üretimi, içme suyu sa lanması, sulama ve ta kın 
önlemeye yönelik su kaynakları olu turmak amacıyla akarsu vâdileri üzerinde 
yapay göller olu turmak için yapılan su setleridir. Bunlar; amaçlarına, 
yapımlarında kullanılan malzemeye, yükseklik ya da su hacmine göre 
sınıflandırılırlar. Barajlar, kullanılan malzemeye göre, beton (a ırlık ve kemer); 
dolgu; ta  örme; ah ap ve çelik olmak üzere kısımlara ayrılırlar. Bunlardan 
beton barajlar sınıfına giren a ırlık barajları; a ırlık ve payandalı a ırlık; dolgu 
sınıfına giren barajları ise toprak, kaya ya da toprak+kaya barajlar olarak 
incelenirler. Yapımlarında hem beton hem de dolgu tipinin beraberce 
kullanıldı ı barajlar da vardır.  

Baraj çalı malarında projenin esasını, ba langıçta yapılabilirlik ve 
jeolojik ön çalı malar ile ardından ayrıntılı mühendislik jeolojisi-jeofizik, in aat 
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ve geoteknik mühendisli i çalı maları olu turur. Bir baraj için dikkat edilmesi 
gereken en önemli unsurlar, baraj yerinin do ru seçimi, barajın güvenli bir 
biçimde in a edilmesi ve barajın güvenli ve yeterli miktarda suyu tutabilmesidir. 
Barajın in a edildi i alanda yer alan kayaçlar, litolojilerine, olu tukları ortama, 
tektonizma etkilerine, ayrı maya ve zamana ba lı olarak de i ik mühendislik 
özellikleri gösterirler. Bu sebepten baraj yapımı için en uygun temel özelliklerini 
gösteren baraj havzasında bile baraj yapılmadan önce jeolojik ve geoteknik 
açıdan detaylı incelemeler yapılmalı, mühendislik ve di er geoteknik 
parametreler belirlenmeli, geçirgenlik ve duraylılık açısından gerekli ayrıntılı 
incelemeler sonucu, sonradan ortaya çıkabilecek sorunlarda; baraj projesinde 
gerekli de i ikliklerin de yapılabilme imkânları sa lanmalıdır.  Bir barajın ömrü 
ise baraj gölünün sedimentlerle tamamen dolmasıyla sona ermektedir.   

Baraj tipi seçiminde en uygun baraj türünün belirlenmesinde önemli 
kriterlerden biri de vâdi ekli faktörüdür. Bu de er, baraj tepe uzunlu unun 
maksimum baraj yüksekli ine oranı olarak kabul edilir.  Baraj yapımında bu 
faktör, tek ba ına yeterli olmayıp, bunun yanında barajın yapılaca ı yerin 
jeolojisine, mühendislik özelliklerine, deprem bölgesine yakınlık veya uzaklık, 
ülkenin geli mi li i gibi kriterlere ba lı olarak de erlendirilmektedir.  

Barajların efektif olarak kullanılabilmesi ilk a amada, baraj gölünün su 
tutabilmesine ba lıdır. Bunun en önemli kriteri de suyun, yamaçlardaki veya 
yer altındaki bo luklar yoluyla a ırı sızmasını engellemektir. Ayrıca eriyebilen 
kayaçlarda karstla ma; baraj gölünden büyük ölçüde su kaçaklarına neden 
olan önemli jeolojik faktörlerden biridir. Bu amaçla baraj yeri seçimlerinde 
arazide yer alan tabakaların litolojik özellikleri, yapısal konum ve 
süreksizliklerin do rultu ve e imleri, kayaçların su iletim özellikleri birinci 
derecede önemlidir.  

Barajlarda dikkat edilmesi gereken ve olu abilecek bir di er problem de 
yamaçlardaki kütle hareketleridir. Tüm di er çalı malarla birlikte, baraj yeri ve 
havzasının, özellikle yamaçlarda, potansiyel heyelân alanı olan kesimlerin 
jeoloji ve mühendislik jeolojisi ve geoteknik etüt çalı malarının detaylı ve do ru 
olarak yapılıp yorumlanarak en uygun çözümün uygulamaya konması, emniyet 
ve ekonomi açısından önem ta ımaktadır. 
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12. BÖLÜM: TÜNELLER ve TÜNEL N AATLARINDA JEOLOJ K 
KR TERLER 

12.1. TÜNELLER 

Tünel’ler; herhangi bir ula tırma i leminin gerçekle tirilebilmesi 
amacıyla yapılan ve her iki ucu zemin yüzeyine açılan, dı arıyla ba lantılı olan 
hafredilmi  yapay yeraltı geçitleri ya da yeraltı açıklıklarıdır. Tüneller, yer 
altında yapılacak kazı ile istenilen kesitte bo luk olu turulması ve 
desteklenmesi ile in a edilen yapay yeraltı yapıları olarak da 
tanımlanmaktadır.   

Tünel (tunnel) tanımındaki ula tırma i lemi, karayolu tüneli, metro gibi 
trafik ula ımı veya baraj derivasyonu, kanalizasyon gibi su-malzeme iletimini 
yer altından daha kısa veya amaca uygun olarak istenilen bir yolla sa lanması 
anlamındadır. Tüneller, insan veya malzemenin zaman, emniyet ve ekonomik 
açıdan yararlı ekilde en kısa yoldan iletiminin sa lanması için in a edilirler.  

Bu bölümde; tünele ait temel bilgiler yanında, a ırlıklı olarak tünelin 
jeolojik yapıyla ilgisi ve tünel güzergâhında ya da güzergâh seçiminde göz 
önünde bulundurulması gerekli önemli jeolojik kriterlerden bahsedilecektir. 
Tünel’e ait uygulamalı güncel bir örnek ise tünel konusu sonunda yer alan 
“Örnek, Uygulama ve Yorumlar” kısmında verilmektedir.  

12.1.1. Tünel ve galerilerde kullanılan terimler 

Tipik bir tünelde, tünel tavanından yeryüzüne kadar olan kısma örtü 
(cover), kalınlı a örtü kalınlı ı (thickness of cover), tek tarafı açık kazıları ise 
galeri (adit) ismi verilir. Dü ey olarak yapılan kazılara aft (shaft), baca ya da 
kuyu, yukarı do ru e imli olanlarına ba  yukarı, a a ıya e imli olanlarına ba
a a ı, aynı tünel ya da galeride normal geni lik ve yükseklikten fazla kazılmı
kısımlar oda olarak isimlendirilir. Kazılarda kazı sonunda çıkan artık 
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malzemeye pasa, yol güzergâhında bulunan tünellerin giri  ve çıkı  yüzlerine 
portal denir. Tünele paralel veya dik olarak kazılmı  ara tırma ve yardım 
amaçlı galeriler ve aftlar, in aat sırasında ve sonrasındaki ara tırma, ana 
tünelin de i ik kısımlarına kısa zaman ve mesafeden ula ma, emniyet bakım 
ve tahliye i lemleri ile malzeme veya havalandırma ihtiyaçları için kullanılırlar 
( ekil 12.1, 12.2).  

ekil 12.1. Bir tünelin ba lıca kısımları (Ertunç, 2003). 

ekil 12.2. Tünellerde açılan aft uygulamasına örnek; Ambarlı atık su tünel aftı. aft 
derinli i 30 m’dir (14.09.2006). 

Tünel ya da galerinin en kesiti göz önüne alındı ında kazı bo lu unun 
alt kısmına taban, üst kısmına tavan (kemer), yan kısımlara ayak (duvar), 
tavanın ayaklarla birle ti i kısma üzengi, üzengileri birle tiren çizgiye üzengi 
düzeyi, üzengi düzeyi ile tavan arasında kalan kısma kalot, üzengi düzeyi ile 
taban arasındaki kısma stros, tünel çalı ması sırasında bir kerede açılan tünel 
uzunlu una ise ano denmektedir. Ano, geni  kapsamda; istinat duvarları, 
galeri veya kuyularda beton, betonarme, ta  duvar veya kemer in aatlarında 
meydana gelebilecek deformasyonların tüm *tahkimatı etkilemesini önlemek 
ve deforme olan kısımların kolay tamir edilebilmesini sa lamak için söz konusu 
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tahkimatın bloklar hâlinde in a edilen kısımları olarak tanımlanmaktadır. Ano, 
kazı yapılan kayacın özelli ine, uygulanan kazı yöntemine ba lı olarak 
genelde 1 m ilâ 9 m arasında (Tarhan, 2002) veya daha da uzun olabilir ( ekil 
12.3.A).  
*[Tahkimat: Tünel veya maden oca ını te kil eden galeri, kuyu ve üretim yerlerini mal ve 
can emniyeti bakımından çalı ılabilinir duruma sokmak ve çalı ılabilir durumda tutmak için 
yerine göre a aç, demir ve beton kullanılarak yapılan takviye, sa lamla tırma (iksa, destek 
düzeni)].

ekil 12.3. A-   Atnalı tipli eski bir tünelin en kesiti ve çe itli kısımlara verilen isimler. 1- Kilit 
(anahtar) ta ı, 2- Kemer, 3- Ayak (duvar), 4- Taban, 5- Üzengi, 6- Üzengi çizgisi (düzeyi), 7- 
Kalot, 8- Stros, 9- Ano (Tarhan, 2002). 

Bir tünel açılırken; emniyet, maliyet ile yakın ili kili kaya-zemin ve 
ortamlarına ait özellikler birlikte de erlendirilmelidir. Kaya ve zemin 
ortamlarının kapladıkları alanlarda tektonik, jeolojik ve litolojik yapı, dokanak 
zonları, dokusal, bünyesel özellikler do ru olarak belirlenmelidir. Jeolojik harita 
ve kesitler yanında jeofizik ölçümler eksiksiz tamamlanmalıdır. Daha sonra 
mühendislik jeolojisi harita yapımı a aması sırasında; yapılan zemin etüt 
sondajları de erlendirilmeli, sondajlardan elde edilen numunelerin laboratuar 
deney sonuçları ve sondaj logları zemin kesitlerinde yerlerine i aretlenmelidir. 
Güzergâhta kar ıla ılabilecek muhtemel sorunlara yönelik de erlendirmeler de 
konusunda uzman ki ilerce yapılmalıdır.  

Tünel açılmadan önce yapılacak zemin etüt sondajları; tünel aksı 
boyunca, aksın her iki tarafına çapın iki katı kadar bir mesafe içinde, zemin 

9 
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yüzeyinden yapılmalıdır. Sondajların aralıkları denizde 100 m – 150 m, karada 
ise jeolojik haritada görülen farklı kayaçlar ve tektonik yapı göz önüne alınarak 
belirlenmelidir. Sondaj aralıkları kayaç cinslerinin de i ti i ve ayrı ma ile 
zayıflık ve kırık zonlarının bulundu u ya da di er problem yaratabilecek 
kesimlerde daha sık, fazla de i iklik göstermeyen ortamlarda ise daha seyrek 
olmalıdır. Sondaj derinlikleri, tünelin geçti i güzergâhta, tünel tabanının altına,
tünel çapının minimum yarısı kadar, problemli kayaçlardan (örn. i en kil)

geçiliyor ise tünel çapının minimum iki katı kadar altına uzatılmalıdır. Bu tür 
sondajlar (örn. otoyol ya da hızlı tren tünelleri vb.) genellikle tünel kırmızı kotunun   
20 m altına inecek ekilde ve tamamı karotlu olarak yapılmalıdır. Sondaj 
derinlikleri uzunlukları toplamı da tünel uzunlu u kadar olmalıdır. ki tünel arası 
(örn. metro tüneli) birbirine yakın ise ek yükler olu aca ından bu tüneller arası 
mesafe en az tünel çapı ya da tünel çapının >1,5 katı kadar bırakılmalıdır. 

Tünel aksı boyunca geçilecek kayaçların litolojik ve mühendislik 
özellikleri ile tünel kayalarının sınıflandırılması yapıldıktan sonra e er emniyet 
açısından çok galerili sistem olarak da adlandırılan çok parçalı bir tünel 
açılmasına karar verilmi  ise ilerleme ekli, kayacın özellikleri göz önüne 
alınarak belirlenir. Yapılacak tünelde kazı uzunlu u > 1 km ise TBM ile tünel 
açmak ekonomiktir. Kaya ortamı ve tünel açma çalı maları uygun gitti i 
takdirde TBM ile bir metro tüneli güzergâhında bir günde 6 m ilâ 10 m arası 
boyda (ano) tünel açılabilmektedir. Tünel uzunlu u 1 km’den az ise 'delme 
patlatma', e er yerle im yerinden geçiliyorsa “kollu kazı makinaları” ya da 
“hidrolik kırıcı makinaları” veya “tam cepheli kazı makinası (TBM)” ile tünel 
açılmalıdır. Tünel ortamında kaya delinecek ise bu durumda kayanın tek 
eksenli basınç direnci dikkate alınmaktadır. Sürekli olarak tek eksenli basınç 
direnci >2.000 kg/cm2 olan kayalarda teknolojiye ba lı olmakla birlikte genelde 
tam cepheli tünel açma metodu yani TBM kullanılmaz. Tünelin parçalı kazı ile 
açılarak ilerlenmesine yönelik ekiller 12.3.B, C, D ve E’de verilmektedir.  

Parçalı kazı yaparak kazı alanını küçültmek ve kazı adımlarını (ano)

kısaltmak, kazı göbe i bırakmak, tünel açılması sırasında, tünelin “destek 
öncesi duraylılı ı arttırıcı önlemler”ini olu turmaktadır.  

Püskürtme beton (shotcrete), çelik iksa, çelik hasır, bulon, ayna ankrajı, 
jet grouting, süren, iç kaplama betonu, tünelde olu abilecek göçükler yanında, 
kaya dü mesi/patlaması, aynanın yenilmesi, tünel kesitinin daralması 
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(convergence) gibi duraysızlıkları engellemek için yapılan uygulamalar “kazı 
destek sistemleri”ni olu tururlar.  

Kazı destek sistemlerinde, kazı destek tiplerinin belirlenmesi, kazı 
yapılan kayacın stabilitesi, tünel üstündeki örtü kalınlı ı, tünel güzergâhı 
üzerindeki yapıların ve yapıla manın niteli i ve projelendirme a amasında 
tünel içindeki gerilmelerin özellikle yo unla tı ı bölgeler dikkate alınarak 
yapılır.  

ekil 12.3. B)  Daire-Atnalı tipli bir tünelin (üç parçalı) tipik ilerleme kesiti. 

ekil 12.3.C) Tünel kazısı. 07.12.2006 tarihinde, stanbul raylı sistem metro çalı malarında 
stasyon ve tünellerin birle im yeri gibi geni  tünel açıklı ı gerektiren kesimlerinde (peron ve 

makas tünelleri)  çok parçalı tünel açma çalı malarında yapılan tünel üst yarı çeyre i kazısı. 
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ekil 12.3.D) Tünel üst yarı kazısı ve Önsüren’ler. stanbul Metrosu, “Maslak Yakla ım 
Tüneli. A ırı konsolide kil ve kumlu kilden olu an (Miyosen çökelleri) zeminde açılan dairesel 
kesitli tünelin, 28.02.2007 tarihinde yapılan üst yarısını açma çalı maları (iki parçalı, yarım 
kesit). Tünelde, killi kumlu zeminde çok döküntü olması nedeniyle tünel altında rahat 
çalı mak için, aynada üst kesimlerde yatayla 5°, max. 10° açı yapacak ekilde çakılmı
Önsüren’ler ( emsiye) görülmekte. 

ekil 12.3.E) Tünel alt yarı kazısı. stanbul Metrosu, 28.02.2007 tarihinde “Maslak Yakla ım 
Tüneli”nde yapılan çalı malar. Bir önceki ekilde üst  yarısı açılmı  dairesel kesitli tünelin alt 
dairesel yarısının açılma çalı maları görülmekte. 
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12.1.2. Tünel tipleri 

Tünel veya galerilerin kesitleri, yer altına ait jeolojik yapı ba ta olmak 
üzere maliyet, kullanım amacına ve di er tüm mühendislik özellikler dikkate 
alınarak kesitler; kö eli (kömür aynasında kömürü kolay alabilmek için), elips, at nalı, 
daire, daire+at nalı,  çok katlı tünel ya da yan yana olmak üzere ikiz tünel veya 
çift tünel olarak açılabilirler ( ekil 12.4.A). 

ekil 12.4.A) Kesitlerine ve yapılarına göre tünel ve galeri tipleri (Vardar, 1986). 

Tünel kesitleri de i ken olmakla birlikte, ço unlukla 6 m ilâ 8 m arasında 
de i mektedir. Kazıda tünelin dairesel (modern) olması daha ekonomiktir ( ekil 
12.4.B). Zira; 1) Dairesel kesitler, makina ile açılmaları daha kolaydır, 2) 
Dairesel kesit, kö esiz biçimde oldu undan, kazı kesitinde olu an gerilme 
kemeri, büyük gerilme yo unla maları olu turmaz, 3) Hidrostatik basınç 
altında en iyi davranı ı gösterirler, 4) Te etsel gerilmeler azdır, 5) 
Havalandırma açısından iyi, sürtünme kaybı daha azdır, 6) Enerji tasarrufu 
di er kesitlere nazaran daha iyidir, 7) Dairesel kesitlerde daha fazla malzeme 
yerle tirme olur ve ölü hacimlar da kullanılabilir. 
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ekil 12.4.B) Yeni (modern) ve eski tip tünel kesitleri. 

12.1.3. Tünel türleri ve özellikleri  

a) Karayolu tünelleri: Demiryolu tünellerine nazaran güzergâh 
geometrisi açısından çok daha esnektir. Genellikle karayolu tünel projeleri ±% 
2’lik bir e ime göre projelendirilmektedir. E er trafik hacmi dü ük ise söz 
konusu e im % ±4’e kadar çıkmaktadır. Daha yüksek e imler, havalandırma 
(CO, CO2, NO2 emisyonları vb.) ve görü  güvenli i açısından uygun de ildir. 
Karayolu enkesiti günlük trafik hacmine sıkı sıkıya ba lıdır. Uzun tünellerde 
“havalandırma” ve “yangın güvenli i” projenin en önemli ö elerinin ba ında yer 
alır (Arıo lu, 2009). 

b) Demiryolu tünelleri: Demiryoluna verilen e im, yerçekim 
parametresi nedeniyle % 1 ilâ % 2 arasında de i mektedir. stasyonlarda bu 
e im, yüzde (%) 0 ilâ binde (‰) 3 arasında alınır. Zorunlu oldu u durumlarda; 
demiryoluna verilebilecek maksimum e im binde 25’tir (örn. Malatya ve Bilecik 

yöresi demiryolu geçi  güzergâhı). Bir ve iki hatlı hızlı tren projelerinde tünel enkesiti 
sırasıyla 50 m2  , 80 m2 ve 100 m2 dir.  

c) Metro tünelleri: Tünel en kesiti, çalı tırılacak trenlerin maksimum 
kapasitesine, tren dizilerinin takip aralıklarına, sinyalizasyon ve ücret toplama 
sistemlerine ba lıdır. Tek ve çift hatlı metro tünelleri için tipik bir en kesit 35-37 
m2 dir. Örnek olarak stanbul Metrosu tünelleri, gidi -dönü  iki ayrı hat olarak 
açılmakta olup 4 ayrı karakterde tünel kesiti kullanılmaktadır. A tipi ana hat 
tünellerinin kesit alanı 37 m2 ; P tipi peron tünelleri 65 m2 ; T tipi makas 
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tünelleri 100 m2 ; B tipi ba lantı tünellerinin kesit alanları ise 22 m2 ilâ 45 m2

arasında de i mektedir. Metro tünellerinde yangın güvenli i de en üst 
düzeyde olmalıdır. Ayrıca yerin yakla ık  >25 m gibi derinliklerinden geçen ve 
mühendislik hizmeti ve deprem parametrelerinin de dikkate alınarak in a 
edilmi  bir metro tüneli, zemin yüzeyine kıyasla depremden son derece az 
etkilenmektedir. Di er bir ifâde ile zemin yüzeyinden derine do ru indikçe 
deprem iddeti de hızla azalmaktadır. 

d) Hidrolik güç ve su tünelleri: Güzergâh geometrisi (yol e imi, *kurp 

yarıçapı) di er tünellere nazaran daha esnektir. Genelde sa lam kayada 
açılırlar. Hidrolik güç tünel kesit alanları; dü üm yüksekli i, su debisi ve enerji 
kayıpları gibi faktörlere ba lı olup 10 m2 – 30 m2 arasındadır. 
*[Kurp (curve): Proje yatay ve dü ey hattındaki do rusal kesimleri birle tiren e risel veya 
dairesel karayolu kesimi.  
Dever (superelevation): Yatay kurplarda merkezkaç kuvveti nedeniyle ta ıtların dı arıya 
savrulmalarını önlemek için yol platformuna uygulanan enine e im]. 

e) Kanalizasyon tünelleri: Kesit alanı 10 m2 dir. 

12.1.4. Tünel açma yöntemleri  

Tünel açma yöntemleri, yörenin jeolojik yapısına, kaya ve zeminin 
litolojik özelliklerine, jeolojik dayanımına, geçilen güzergâhın uzunlu una, 
derinli ine, bulundu u noktadaki zemin basınçlarına, zemin ve kaya kütle 
sınıflamasına, mühendislik özelliklerine, yerle im yeri yo unlu una ve uzaklı ı 
gibi nedenler göz önüne alınarak belirlenmektedir. 

Tünel açma yöntemleri; ba ta klâsik kazı yöntemlerinden: a) Madencilik 
yöntemleri (delme-patlatma), b) Hidrolik kırıcılar, c) Kollu delme makinaları (kollu 

kazıcı), d) Yeni Avusturya tünel açma metodu (NATM), e) Açma-Kapama 
yöntemi f) TBM makinaları ile tam cepheli tünel açma yöntemi  (TBM-Tunnel 
Boring Machine) g) Kalkan yöntemi, h) Batırma tünel yöntemi ile yapılmaktadır.  

Tünel açma yöntemlerinden tam cepheli tünel açma yönteminde 
kullanılan tünel açma makinalarına örnek olarak Marmaray/Yedikule-Sirkeci 
arası yapılan çalı malar ekil 12.4.C, D ve E’de; açma-kapama (aç-kapa)

yöntemi kullanılarak yapılan çalı malar ise ekil 12.4.F ve G’de  verilmektedir.  
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ekil 12.4.C) Tünel açma makinası (TBM) montaj çalı maları. 

ekil 12.4.D)Tünel açma makinası (TBM) montaj çalı maları. Marmaray-Raylı Sistem, 
Yedikule tünel giri i. 
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ekil 12.4.E) Tünel açma makinası (TBM). 

ekil 12.4.F) Aç-Kapa yöntemi: kitelli Sanayi 1,  Metro stasyonu (raylı sistem). ekilde 
dayanma yapıları, yatay destek boruları (=strut) ve TBM montaj çalı maları görülmekte 

(03.04.2008). 
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ekil 12.4.G) kitelli Sanayi 1. Metro stasyonu-Raylı Sistem, Tünel ve TBM montaj 
çalı malarının yakından görünü ü (03.04.2008). 

12.1.5. Tünel güzergâhı seçiminde göz önünde bulundurulacak 
jeolojik kriterler 

Tünel açılması sırasında kar ıla ılan problemlerin ço u, çalı ılan 
güzergâhın jeolojisinin ve jeolojik modelin tam ve do ru olarak yeterince ortaya 
konmamasından kaynaklanmaktadır. Tünel açılması dü ünülen güzergâhta, ilk 
yapılması gereken, tünel yapımının her a amasında tüneli ilgilendiren 
konularda uzman ki ilerin bulunması gereklili idir. Projede çalı acak 
mühendis, teknik eleman ve i çiler, birinci sınıf eleman olmak 
mecburiyetindedir. Tünel güzergâhının do ru belirlenmesi, belirlenen güzergâh 
boyunca geçilen kayaçların jeolojik yapı ve modelinin do ru olarak ortaya 
konması, konusunda uzman jeoloji mühendislerince belirlenmelidir. Do ru 
güzergâh seçimi; do ru jeolojik, mineralojik yapı, tektonik, harita, sondaj ve 
zemin kesitlerini içeren çalı malar ve hazırlanan jeoloji-mühendislik jeolojisi-
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jeofizik ve geoteknik raporlar, tünel hattı boyunca en uygun ve do ru gerekli 
iksa (bulkhead) sisteminin belirlenip, tünelin do ru projelendirilmesini sa layan 
çalı maların ba ında yer alırlar. Bu çalı malar ile birlikte, in aat, harita ve 
çevre mühendisli i gibi di er tüm ilgili bran ların vazgeçilemez katkıları, tünel 
yapımı a amalarının tamamında koordineli bir çalı ma ile do ru 
projelendirmeyi de beraberinde getirecektir. 

Tüneller, seçilen güzergâh do rultuları itibarı ile jeolojik birimlerde 
tabakalar ve süreksizlikleri de i ik açılarla keserler ( ekil 12.5, 12.6.A, B, C). 
Bu nedenle tüneller, kestikleri jeolojik birimlerin özelliklerine göre yeraltı suyu 
basması, tavan çökmesi, kaya patlaması, gaz sorunu vb. de i ik problemlere 
mâruz kalırlar.  

ekil 12.5. Tabaka ile tünel do rultusu ili kisi (a: E ik, b: Yatay, c: Dü ey tabakalanma; 
Tarhan, 2002). 

ekil 12.6.A) Tünel ile tabakalanma ve fay zonu arasındaki ili ki  
(Krynine ve Judd, 1957; Tarhan, 2002).
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ekil 12.6.B) Fayların ve olu turdukları farklı ezik zonların tünel stabilitesine menfi (olumsuz)

etkileri. 

ekil 12.6.C) Derin de ilmi  eski bir vâdi yata ını dolduran genç, gev ek alüvyal zeminlerin 
tünel güzergâhında olu turdu u stabilite bozuklukları. 

Tüneller içinde kazı yapıldı ında gerilmelerin etkisi ile kayaçlar açılan 
bo lu a do ru hareket etmek isterler. Olu an bu ikincil gerilmelerin da ılımı 
sırasında tünelin bo luk çevresinde olu an yeni gerilmelerin iddetlerine ve 
kayacın dokusuna ba lı olarak kemerlenme (arching) adı verilen yüklerin 
yo unla tı ı bölgeler meydana gelir. Kayaçlar, bu hareketi birbirine dayanarak 
bir dereceye kadar önlerler ve denge olu ur. Yo unla manın oldu u bölgedeki 
bu denge hâline “kemerlenme” denir. Kemerlenme ile derinlik basınçları, 
gev eme zonu vasıtasıyla gerilere aktarılmı  olmaktadır. Kemerlenme; 
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kayaçlarda açılan bo lukların destek gerekmeden durabilme özelli i olarak da 
tarif edilmektedir.  

Do ada kayaların içinde bulunan de i ik kökenli her türlü gerilmelerin 
bile kesine do al gerilmeler veya primer (ilkel) gerilmeler denir. Bunların yer, 
yön ve iddetlerine ba lı olarak kaya içindeki da ılımı ise primer gerilme 
durumu adını alır ( ekil 12.6.D). Yerçekimi kuvveti, bo luk suyu basıncı, 
çatlak suyu basıncı, kayalarda fiziksel ve kimyasal reaksiyonların olu turdu u 
yeniden kristallenmeler do al gerilmelerdir. Kayalardaki yer çekimi gerilmeleri 
dı ında kalan do al gerilmelere kalıcı  gerilmeler (artık, rezidüel gerilme)

denilmektedir. Bu gerilmeleri, yerin içinde yükselen ma ma, ma madaki 
kimyasal ve fiziko kimyasal reaksiyon kuvvetleriyle yer kabu u içindeki 
büzülme, genle me, kabarma ve erime gibi olaylar ile çökelme, ta la ma, 
yeniden kristalle me, levha hareketleri ve aktif fay zonları olu turmaktadır. Yer 
kabu u içindeki bu gerilmeler, yer kabu unu hareket ettirmedikleri sürece 
“statik tektonik”; levha hareketlerinin ürünleri olan da  olu umu ve aktif fay 
zonları olu um ve hareketleri sırasındaki gerilmeler ise “dinamik tektonik 
basınç” olarak adlandırılırlar. Yanal atımlı aktif fay zonlarında (örn. Kuzey Anadolu 

Fay Zonu) ya da bu zona çok yakın güzergâhlarda yapılan tünellerde (örn. Bolu 

Tüneli) kalıcı nitelikte gerilme artı ları (bilhassa yatay gerilmeler) ile sık sık 
kar ıla ılmaktadır. Bu tür yöreler; emniyet, maliyet, zaman ve ekonomik 
açıdan çok iyi irdelenmeli, tünel güzergâhı kapsamlı, do ru bir çalı ma ile 
konusunda uzman ki ilerce belirlenmelidir. 

ekil 12.6.D)  Tünel açılmadan önce kayaçlarda do al (birincil,ilksel, primer) gerilme durumu. 
Hayalî çizgilerle (paralel ve e it aralıklı dü ey ve yatay çizgiler) gösterilen dü ey (σv) ve yatay (σh) 
gerilmeler. 
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Sekonder (ikincil) gerilme durumu, kayalarda kazı sırasında do al 
gerilmelerin yön, yer ve iddet de i tirmesiyle olu an gerilme da ılımıdır ve 
dar anlamdaki arazi basıncı da budur. kincil gerilmelerin da ılımı sırasında 
bo luk çevresinde olu an yeni gerilmelerin iddetlerine ve kayanın dokusuna 
ba lı olarak yukarıda bahsedilen “kemerlenme” adı verilen yüklerin 
yo unla tı ı bölgeler meydana gelir ( ekil 12.6. E, F ve G). Yer altı 
bo lu unun açılmasından sonra olu an ve teknik giri imler olmaksızın kendi 
içinde dengeli konuma gelen ikincil (sekonder) gerilme durumunun, daha sonra 
farklı kökenli kuvvetlerin etkisiyle yeniden de i mesiyle tersiyer (üçüncül)

gerilme durumu meydana gelmektedir. Tersiyer gerilmelerini; sa lamla tırma 
dirençleri, dolgu basınçları, kabarma basınçları ile üretim, yapı, kazı, 
sa lamla tırma ve su basıncının de i mesiyle ortaya çıkan dı  kuvvetler 
olu turmaktadır.  

Gerilmeler, dairesel kesitli açılan tünellerde en ideal ekilde kayaya 
aktarılmakta, di er tiplerde ise kö e ve kenarlarda a ırı yo unla ıp göçüklere 
neden olmaktadır. 

ekil 12.6.E) Yer altında açılan bir bo luk (tünel) çevresinde olu an farklı gerilme bölgeleri: 
Elâstik bölge (kazıdan etkilenmemi  ve do al yapısını koruyan kaya); 

Koruyucu bölge (Protective Zone, Wiesmann-Trompeter Schutzzone ) ve 
Plâstik bölge (kalıcı deformasyon kazanmı  gev eme zonu). 

ekil 12.6.F) Dairesel kesitli (modern) tünelde, tünel açılırken olu an sekonder (dü ey ve yatay)
gerilmelerin da ılı ı (Yılmaz, 2007). Dü ey gerilmeler tünel yan duvarlarına yakla tıkça 
birbirlerine paralel, ancak sık aralıklıdır.  



537

ekil 12.6.G) Kesitlerine göre kö eli (yamuk ve kare) ve at nalı tipli açılan eski tip tünellerde 
gerilmelerin a ırı yo unla tı ı kesimler. 

Bir tüneli etkileyen di er önemli sorunlardan bazıları da örtü birimlerinin
kalınlı ı yanında tabaka düzlemlerinin konumları (yatay, antiklinal, senklinal yapı)

ya da güzergâha yakın veya güzergâhı kesen ve ezik zonları içeren fay veya 
dayk düzlemlerinin varlı ıdır. Bu tür yapılar, tünel güzergâhının bazı 
kesimlerine beklenenden daha fazla yükler aktarmaktadır. Tabaka do rultu 
e imlerine ve tabaka yapılarına göre de i en miktarlarda, örtü birimleri tünel 
tavanında beklenen dü ey ve yatay do al gerilmeler nedeniyle tünellerin 
üzerine farklı gerilme etkisi yaratacaktır ( ekil 12.7, 12.8). Dü ey gerilmeler, 
yatay tabakalı bir birimde, tünelin her iki ucundan ortasına do ru ilerlerken 
yakla ık homojen bir biçimde, örtü kalınlı ı ve kayaç yo unlu u ile orantılı 
olarak artarken ( ekil 12.7.a), tabakaların e imli oldu u veya tünelin bir fayı 
kesti i kesimlerde ise ( ekil 12.7.b), örtünün tünele uyguladı ı gerilmeler 
beklenenden daha büyük olacaktır. Faylar, yer de i tirmi  kırıklar 
olduklarından, yer de i tirmenin bir sonucu olarak bulundukları ve 
olu turdukları zayıflık zonları boyunca, tünelin üzerinde a ırı gerilme artı ına 
neden olurlar ( ekil 12.7.b). Kıvrımlı tabakalarda ise kıvrımın senklinal 
ekseninden geçen tünelde, kıvrımı olu turan eksen kesiminde yük miktarını 
arttırırken ( ekil 12.7.c), do al bir kemer yapısı olu turan antiklinal tip 
kıvrımlarda tünel üzerine binen yük, tabakaların tabiî kemerlenmesi nedeniyle 
yanlara aktarılacak ve tünelin antiklinal eksen düzlemine paralel geçti i 
kesimlerde, beklenen gerilme daha da az olacaktır ( ekil 12.7.d). Antiklinal ve 
senklinalden olu an kıvrımlı tabakaların bir arada görüldü ü tünel boyunca 

ekil 12.8’de görüldü ü gibi yine tünel üzerinde, tünel tavanı kaplamasına en 
yüksek basınç de eri senklinal ekseninde meydana gelirken ( ekil 12.8-P2), 
antiklinal ekseninde örtü biriminin tünel tavanına uyguladı ı basınç, 
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beklenenden dü ük de erde olacaktır ( ekil 12.8-P1). Antiklinalin kanatlarında 
ise antiklinal eksenine göre, tünel üzerine kanatlarda daha büyük bir basınç 
görülecektir ( ekil 12.8-P3). Yani tünel tavanında ölçülen dü ey ve yatay do al 
gerilme bile enleri, yer çekimi etkisi ile olu an gerilmelerden daha büyük 
çıkacaktır.  

ekil 12.7. Tünelin içerisinden geçece i tabakaların durumuna göre (“a” yatay tabakalar; “b” 
e ik tabakalar ve fay;  “c” senklinal; “d” antiklinal) tünele etkiyecek muhtemel yük da ılımı 

(Erguvanlı, 1994).   

ekil 12.8. Tünel güzergâhının kıvrım eksen düzlemi ve tabaka do rultusuna dik olması hâli 
(örn. ekil 12.7. c ve d). P1<P3<P2: Tünele etkiyen basınçlar (Zaruba ve Mencl, 1976; Tarhan, 

2002).  

Yukarıda ekil 12.6, 7 ve 8’de görüldü ü üzere tünellerin geçti i 
güzergâh boyunca çok farklı jeolojik birimler, jeolojik yapı, tektonik ve bunun 
gibi nedenlerden güzergâh ortamına ait jeolojik modelin tam olarak yeterince 
ortaya konmaması ve mühendislik jeolojisinin, mekanik davranı ın eksik 
olması, tünelin boyutlandırılmasından hesap ve projeye kadar uzanan hatalar 
zincirine neden olaca ından bu tür tünellerde deformasyonlar ve sonuçta 
göçükler olu abilecektir.  
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Tünellerde farklı türlerde deformasyonlar olu abilmektedir.  Karayolu, 
tünel, köprü, baraj, kule, yüksek binalar gibi her türlü mühendislik yapılarında 
ve yer kabu u üzerinde geçici veya kalıcı etkiler altında malzemenin 
boyutunda veya eklinde meydana gelen de i imlere genel olarak 
deformasyon (strain), bir malzemenin artan gerilmeler sonunda meydana 
gelen ekil de i tirmesinin, gerilme ortadan kalktı ı zaman, kaybolması yani 
malzemenin ilksel ekline dönme özelli ine elâstisite (elasticity) adı 
verilmektedir. Meselâ tünellerde elâstik, plâstik ve bunların her ikisinin de 
görüldü ü deformasyonlar vardır. Bunlardan; cisme etki eden kuvvetin ortadan 
kalkması durumunda, cismin tekrar eski hâline dönme durumu elâstik (geçici)

deformasyon;  etki eden kuvvet ortadan kalksa dahi cisim eski hâline 
dönemiyorsa yani yükleme sırasında olu an deformasyonların, cisme etki 
eden kuvvetin ortadan kalkması sonrasında geriye dönmeden kalması durumu 
plâstik (kalıcı) deformasyon; sabit gerilmeler altında ve zamanla sıvıya benzer 
karakterdeki kalıcı deformasyonların (residual strain) olu ması ve zamanla 
artmasına sünme, akma (krip, creep) veya viskozluk olarak tanımlanmaktadır 
ve bu davranı  “elâsto-plâsto viskoz ortamların belirgin özelli idir. Plâstik 
davranı  ise zamandan ba ımsızdır. Bu durum zamana ba ımlı oluyor ise 
viskoz davranı (akma, sünme) adını alır. Rijit, elâstik, plâstik veya viskoz 
davranı ların bir kısmının veya tümünün bir arada görüldü ü davranı lar ise 
karma davranı lar olarak adlandırılır.  

Tünellerde olu an deformasyonlar, inklinometre ve ekstansometreler 
gibi fiziksel deformasyon ölçme yöntemleri ile ölçülmektedir. Tünelin geçti i 
eksen boyunca kazıdan dolayı tünele do ru olan yanal deformasyonların 
miktarını ve yönlerini inklinometre yerle tirilerek; dü ey deformasyonlar ise 
kuyuların içine yerle tirilen çubuk ekstansometreler ile ölçülüp takip 
edilmektedir. Ayrıca tünel iç cidarına beton ve çelik gerilmelerini ölçmek için 
strengeç (=birim deformasyon ölçer - straingage) yerle tirilmektedir. Kısaca; 
çubuk ekstansometreler, tünel içi deformasyon (=konverjans=tünel iç cidarı konum 

de i imleri) ölçümleri, tünel içi *üç boyutlu jeodezik ölçümler (opto-trigonometrik), 
yüzey ve bina oturma ölçümleri, inklinometreler, kaya bulonu yük hücreleri ve 
basınç hücreleri ölçümleri, tüneller için yapılan ölçümleri olu tururlar. Bunların 
dı ında, yeraltı su seviyesindeki meydana gelebilecek de i imleri takip 
edebilmek için tünel güzergâhı boyunca belli aralıklar ile piyezometre kuyuları 



540

açılarak, piyezometre yerle tirilmek suretiyle (elektrikli veya hidrolik piyezometre vb.)  
ölçümler alınmaktadır *[üç boyutlu jeodezik izleme yöntemi: Yer altı kazılarında
gerilmelerin ve da ılma de i iklilklerinin hassas tanımlanmasına yardımcı olan ve yer altı 
biçim de i ikliklerinin (tünel içi deplasman ve deformasyonlar) jeodezik ölçme büyüklükleri (yatay 
açı, dü ey açı, yükseklik farkı, mesafe vb.) kullanılarak yatay ve dü ey konum de i imlerinin 
belirlenmesi amacıyla kullanılan yöntem]. 

Yeraltı suları, tünel yapımı sırasında jeolojik kökenli olu abilecek bir 
di er önemli problemin kayna ını olu turur. Tünel güzergâhı boyunca su 
problemi ile kar ıla ma ihtimalî, önceden yapılan jeolojik çalı malarla ortaya 
konmalıdır. Yeraltı su düzeyi altındaki suya doygun bölgeyi kesecek olan 
tünellerde, yeraltı sularından kaynaklanan olumsuzluklara rastlanılmaktadır. 
Bu olumsuzluklar yeraltı suyunun do rudan tüneli basması ( ekil 12.9) veya 
suya doygun zeminlerdeki göçükler olarak gözlenmektedir. Bu nedenle yeraltı 
su düzeyi altındaki tünel çalı malarında tünel iyi tahkim edilmeli ve su 
kaçaklarına kar ı önlem alınmalıdır. Yeraltı su seviyesi altında açılan 
tünellerde su, tünel içine geçirimlili i yüksek olan ayrı mı , gözenekli ve 
çatlaklı kayaçların çatlakları boyunca geldi inden tünel açılmasını büyük 
ölçüde zorla tırırlar. Tünel güzergâhı boyunca farklı litolojideki geçirimli ve 
geçirimsiz kayaçların ardalanması, tünek akiferler, fay zonları ya da kireçta ı, 
mermer gibi karstik yapıların erime bo lukları içinde biriken sular, su 
patlamalarına neden olabilirler. 

ekil 12.9. Her iki yönden geçirimsiz birimlerden geçen tünel kazısında, bir akiferin kesilmesi 
sonucu yeraltı suyunun tüneli basması ve tünel boyunca bo alması. 1-Geçirimsiz kayaç, 2- 
Geçirimli kayaç, A: Tünel açılmadan önceki yeraltı su seviyesi, A/ : Tünel açıldıktan sonraki 
yeraltı su seviyesi, B, B/ : Tünel açılmasıyla su akımının artması, tünelin drenaj galerisi gibi 
çalı ması (Tarhan, 2002).  

Tünel içine gelen yeraltı sularının kimyasal bile imi de, tünel 
desteklenmesinde kullanılan çelik ve beton üzerinde zararlı etkilere neden 
olabilece inden, bu etki derecesinin anla ılması için suda CaSO4, NaSO4, 
MgSO4, H2S, CO2 ve Ca(HCO3)2 olup olmadı ı ara tırılmalıdır. Zira sülfatlı 
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sular beton üzerinde zararlı etkilere neden olmaktadır. Bu maddelere jipsli, 
anhidritli, piritli, kömürlü ve kükürtlü sahalardan gelen sularda daha çok 
rastlanılır. Tünellerde rastlanılan jeolojik problemlerden bir di eri de kaya 
patlamalarıdır. Yeraltı kaya yapılarının tüneli çevreleyen kesimlerinde anî 
gerilme artı ları ile gaz ve su basınçlarındaki anî artı lar nedeniyle görülen ve 
yeri, zamanı, iddeti ve miktarı önceden belirlenemeyen anî sökülme, kırılma 
ve göçme olaylarına kaya patlamaları denir. Kaya patlamaları gevrek-kırılgan 
(brittle) davranı  gösteren birimlerde meydana gelir. Obsidiyen (volkan camı), 
masif sa lam bazalt ve granit gibi a ırı yük ta ıyabilen kayalar, kaya 
patlamalarının gerçekle ebilece i en riskli kaya grupları içerisinde yer alırlar. 
Bu tür kayaların serbest basınç dirençleri genellikle 140 MPa’dan (1427 kg/cm2)

büyüktür. Tünellerde, yüzeyden derinlik arttıkça kaya patlaması sorunu da 
artar ( ekil 12.10). Kaya patlamaları, zemin yüzeyinden bilhassa 600 m’yi 
a an derinliklerdeki kazılarda daha etkili ve yaygınca görülmektedir. Ancak 
kaya patlamaları, “kiraz çekirde i olayı” ile karı tırılmamalıdır. 

ekil 12.10. Jeolojik ko ulların kaya patlamasına etkisi. a) Mika ist merce i, b) Dayk, c) Fay, 
d) Sa lam gevrek kaya (Wahlstrom, 1973; Tarhan, 2002).  

 “Kiraz çekirde i olayı” (Kirsch-kern-effekt): Yeraltı kaya yapısının, 
sekonder dü ey gerilmelerin etkisiyle yan duvarlardan kesilerek bo luk içine 
anîden fırlaması olayıdır. Bu olay, çapraz geli mi  bir süreksizlik sistemini 
kesen tünellerde, süreksizliklerle sınırlanan kayaların dü ey gerilmelerin etkisi 
ile yan duvarlardan tünel bo lu unun içerisine fırlaması, hareketin yanlarından 
sıkılan bir kirazın çekirde inin fırlaması benzeri bir mekanizmaya sahip olması 
nedeniyle “kiraz çekirde i olayı” veya etkisi olarak tanımlanır ( ekil 12.11).   
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ekil 12.11. Kiraz çekirde i olayı. Tünel yan duvarlarının, ikincil (sekonder) gerilmeler etkisi ile 
süreksizlikler boyunca, tünelin içerisine do ru fırlaması.  

Tünel kazılarında, tünel cidarı ve tavanında meydana gelen ve istenilen 
kesitten daha fazla hafriyata sebep olan profil fazlası (=ödeme hattı fazlası) 

düzensiz göçmelere a ırı sökülme adı verilir. Kayacın ayrı ma derecesi, 
içerdi i süreksizlikler ve sıklıkları, tünel kesit alanı ve tipi, e er patlayıcı 
kullanılıyorsa, patlatma yöntemi ve patlayıcı türü, kazı ano boyu, a ırı 
sökülmeyi do rudan etkileyen parametrelerdir. 

Isı ve gaz sorunu, tünel güzergâhları boyunca rastlanabilecek önemle 
dikkate alınması gerekli di er hususları olu tururlar: 

Yer kabu unda zemin yüzeyinden itibaren yerin içine inildikçe jeotermik 
gradyan nedeniyle ısı artmaktadır. Sıcaklı ın artması ise yer kabu unun her 
yerinde aynı de ildir. Jeotermal gradyan (jeotermik derece) vâdi altlarında az, 
da ların altında fazladır. Yeryüzüne yakın katmanlarda yerin içine, her 100 m 
derinlik için ortalama sıcaklık artı ı 1,8°C - 3°C arasında de i mektedir. 
Volkanik sahalarda ısı artı ı daha fazla olup yakla ık 10 m – 15 m’de 1°C 
olabilmektedir. Ancak sıcaklı ı etkiyen faktör sadece derinlik de ildir. Örnek 
olarak yatay tabakalı ortamda sıcaklık, dü ey tabakalı ortama göre daha 
fazladır. Bunların yanında, yeryüzünden kayaçların süreksizliklerinden yerin 
içine süzülen ya da hareket hâlinde olan so uk sular sıcaklı ı dü ürmekte, 
buna kar ılık termal sular, radyoaktif reaksiyonu olan sahalar ise sıcaklı ı 
yükseltmektedir. Ayrıca oksidasyon, ayrı ma, mineral dönü ümleri gibi 
kimyasal reaksiyonlar, tabakaların do rultu ve e imleri, kayaçların iletkenli i 
tünelin uzunlu u sıcaklı ı etkileyen di er faktörlerdir. Sıcaklı ın artması galeri 
içinde çalı ma ko ullarını (>25°C) zorla tırdı ından ve verimi de 
dü ürdü ünden bilhassa 40°C’yi a an sıcaklıklarda so utulmu  havaya ihtiyaç 
duyulmakta, bu da su püskürtme, artırımlı havalandırma veya so utulmu
hava kullanılarak tünel ısı ko ulları iyile tirilebilmektedir.  
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Kayaçlar içinde do al yol ile olu an gazlara, tünel kazı çalı maları 
sırasında sıkça kar ıla ılmaktadır. Jeolojik olarak metan (CH4) gazına petrol, 
kömür, bitümlü eyl havzaları, bataklık bölgeler ve yakın civarlarında 
rastlanılmaktadır.  

Karbondioksit (CO2 nin gaz hâlindeki yo unlu u: 1,977 gr/cm3) ve 
karbonmonoksit (CO, yo unlu u: 1,2506 gr/cm3) gazları renksiz, kokusuz ve 
havadan a ır olup toksik (zehirleyici) özellik ta ırlar ve kömür havzalarında 
yaygınca bulunurlar. Ayrıca volkanik bölgeler ile kireçta larında da bu tür 
gazlara rastlanılır.  

Hidrojen sülfür=Hidrojen sülfit (H2S); havadan a ır (yo unluk: 1,363 gr/cm3)

gaz hâlinde bulunan, çürük yumurta kokusunda, havayla karı tı ında patlayıcı 
özelli e sahip, zehirleyici etkisi olan bir gazdır ve organik çökellerde organik 
maddelerin ayrı ması ile meydana gelir. Hidrojen sülfür; aktif volkanik 
bölgelerde, organik killerde, tabiî gaz kuyularında, jeotermal sahalarda ve az 
miktarda petrolde (kara altın) bulunurlar ve su ile absorbe edilmeleri sonucunda 
beton üzerinde korozif (a ındırıcı) etkiye sahip sıvılar olu ur. 

Gerek a ırı ısı, gerekse zararlı gaz sorunlarını ortadan kaldırmanın 
ba lıca yolu, tünel veya galeri içlerinde, daima kirlenmemi  temiz hava 
bulundurmaktır. Bunun için, dü ey ya da yan bacalar (örn. dü ey, e ik ve yatay 

tünellerin yapılması) yanında hava basan ya da emen motorlar vasıtasıyla 
vantilâtör ve havalandırma borularından yararlanılarak havalandırma 
yapılmalıdır. 'Havalandırma'nın amacı, tünel içinde gerekli temiz hava 
miktarının temin olunmasıyla güvenli ve sa lıklı çalı ma ko ullarının elde 
edilmesi eklinde açıklanabilir. Di er bir deyi le, sevk edilen havadan 
beklenen; tünel içinde i çilere temiz hava temin etmek, patlayıcı ve zararlı 
gazların ve tozların hava içindeki oranlarını azaltmak veya dı arıya sevk 
etmek, i yeri havasını iklim artları bakımından iyile tirmektir. Henüz 
kirlenmemi  olan temiz hava, özellikle tünel havalandırmasında yeryüzü 
atmosfer havası ile aynı bile imdedir.  

Atmosferi; yani yerkürede ya anabilen tabiî temiz havayı olu turan esas 
gazlar, hacimce;  % 20,95 oksijen (O2), % 78,08 azot=nitrojen (N2), atmosferin 
a ırı so umasını önleyici su buharı (de i ken, ∼% 1), % 0,93 argon, % 0,03-0,04 
karbondioksittir (CO2). Eser (=zerre=*ppm) miktarda bulunan gazlar ise neon, 
helyum, metan, ozon, amonyak, hidrojen, kripton vb. gazlardır. 
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*[1ppm=Milyonda bir birim; herhangi bir karı ımda toplam madde miktarının milyonda bir 

birimlik maddesi (parts-per-million, ppm, 10-6)].   

Tünel içinde bulunan de i en miktardaki su buharı, havadaki azot 
oksijen oranını etkilemez. Örnek olarak e er tünelde oksijen içeri i % 20’den 
az ise ortam “pis hava” olarak adlandırılır ve azalıma ba lı olarak % 10’dan 
daha az oksijen kısa zamanda öldürücü özelli e sahiptir. Bo ucu özelli e 
sahip pis hava tanımında yüksek konsantrasyonda CO2 ve N2 içeren hava da 
pis hava grubu içinde yer almaktadır. 

Yo unlu u nedeniyle kazı tabanında toplanan karbondioksit (CO2) temiz 
hava içinde % 10 civarında olması durumunda insanları komaya sokaca ından 
müsaade edilen maksimum CO2 konsantrasyonu % 0,5’ tir.  

Karbonmonoksit (CO); renksiz, kokusuz bir gaz olup yo unlu unun hava 
yo unlu una yakın olması (1,2506 gr/cm3) nedeniyle tünel atmosferi içinde her 
tarafta yayılmı ekilde bulunur ve zehirleyici ve patlama özelli ine sahiptir. 
Sobalarda mavi alevle yanan ve çok kuvvetli bir zehir olan karbonmonoksitin 
havada müsaade edilebilir tehlikesiz maksimum konsantrasyonu % 0,005’tir. 
Ya amı acilen tehdit eden düzey  % 0,12’dir. Ortamda % 0,4 CO anî ölüme 
neden olmaktadır. Burada, insanların CO bulunan ortama mâruz kalım süresi 
çok önemlidir. Patlama sınırları ise % 13-75 arasında olup en tehlikeli patlama 
konsantrasyonu % 30’dur. Karbonmonoksit; kömür damarları geçilirken ya da 
yangın ve patlamalarda ilk olu an zehirleyici bir gazdır. Bunların yanında 
günümüzde insanlarda CO zehirlenmelerinin sık olu  nedeni fabrika ve egzoz 
gazları, odun, kömür, gaz gibi yapısında karbon ta ıyan bile iklerin tam 
yanmaması sonucu açı a çıkan karbonmonoksitten kaynaklanmaktadır. Eksik 
yanma ile C+O→CO karbonmonoksit; tam yanma ile C+O2→CO2   
karbondioksit olu maktadır. 

Hava içinde CO yanında H2S, azot oksitleri, SO2 ve radon gibi gazlar da 
zehirleyici gazları olu tururlar. Hidrojen sülfür (H2S) havada % 1’den az 
orandaki karı ımı (% 0,1-0,5) zehirleyici, % 6 oranından fazla olması durumunda 
ise patlayıcı özelli e sahiptir.  

Kükürt dioksit olarak da bilinen sülfür dioksit (SO2) renksiz, keskin kokulu, 
bo ucu etkiye sahip ve su içerisinde kolayca eriyerek sülfürik asidi olu turan 
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bir gazdır. Bu gaz genellikle volkanik olu uklardan kaynaklanır veya Pirit’in 
(FeS2) bozulması ile ortaya çıkar (Yılmaz, 2007). 

Sedimantasyon sırasında bitki artıklarının parçalanması sonucu bol 
miktarda olu an renksiz ve kokusuz patlayıcı özellikteki metan (CH4 vb.), kayaç 
içinde saklı kalır. Bataklık gazı olarak da adlandırılan hidrokarbondan olu an 
metan gazı, sadece kömürde de il, kaya tuzu, potas, kükürt ve demir 
madenlerinde de görülebilir. Dolayısıyla sedimenter kayaçlarda ve kömür vb. 
yataklara yakın yerlerde yapılacak tünel kazılarında metan gazı ile 
kar ıla ılabilinir. Havadan hafif, renksiz, kokusuz, gaz hâlindeki yo unlu unun 
0,716 gr/cm3 olması nedeniyle tünel tavanında toplanan metan (CH4), zehirli 
olmamasına ra men yanıcı ve patlayıcı  özelli i olan bir gazdır. Bu gazın 
(metan yanında etan, propan ve bütan) hava ile karı ımına “grizu” denmektedir. 
Metan yandıktan sonra da CO’ya dönü erek ½ ya da 1 saat içinde öldürücü 
etki yapar. Metan gazı hava ile karı ımındaki oran % 5 civarında olursa 
patlayıcı olur. E er bu metan konsantrasyonu % 5’in altında ise patlama 
olmaz, yanar. % 14’ün üzerinde de yüksek özgün ısısı ve oksijen azlı ı 
nedeniyle patlama özelli i yok olur, tehlikesiz sayılabilecek konsantrasyonu % 
1’dir (Ayvazo lu vd., 1994). Ancak bu konsantrasyon % 1,5’i a mamalı, tünel 
genel havasında metan konsantrasyonu % 2 oldu unda ise tünel terk 
edilmelidir. Metanın yanma ısısı, ısı kayna ına ba lı olarak 650°C-750°C 
arasında de i mekte, patlamadan sonra çevrede ısı 1.800°C-2.500°C’ye 
kadar çıkmaktadır ve patlamadan sonra ortamın basıncı 9 kat artmaktadır. 
Yani tünelde göçük; patlama (=çok hızlı yanma) anında olu an büyük basınç 
nedeni ile meydana gelmektedir. 

Ta  tozu, tünelde arzu edilmeyen ve delme ate leme dolgu ve göçük 
sonucu ortaya çıkan, silis gibi erimeyen, sa lı a zararlı ve akci erlere yerle en 
zerre büyüklüklerinde taneciklerden olu an tozlardır. çinde ta  tozu bulunan 
havaya “tozlu hava” adı verilir. Sa lı a zararlı olup akci er hastalıklarını 
(pnömokonyoz, pneumoconiosis, staublunge) meydana getirir. Tünellerde bu tür toz 
ve zehirli, yanıcı, patlayıcı gaz olu umları önlemek, tünelin a ırı sıcaklı ına 
engel olmak için daima temiz havanın korunması gerekmektedir. Bu koruma, 
do al ve mekanik havalandırma ile sa lanmaktadır. 
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Do al havalandırma: Mekanik havalandırmaya yardımcı olmak 
gayesiyle dı arıdan tünele ba lamak üzere havalandırma kuyuları açılarak 
tünelin ek temiz hava ihtiyacı sa lanabilmektedir. Ayrıca havalandırma 
kuyusu/bacası uzun tünellerde “i letme” sırasında havalandırma ihtiyacının 
kar ılanmasında etkindirler. Tabiî olarak gerçekle en bu tür havalandırmada, 
sıcak hava kütlesinin yo unlu unun so uk havaya nazaran daha az olması 
nedeniyle tüneldeki tabiî hava sirkülasyonu kı  rejiminde (ti-td)>0 oldu undan, 
temiz hava alt kottan üst kota do ru,  yaz rejiminde ise tam tersi yönünde bir 
hava sirkülâsyonuna neden olur ( ekil 12.12) ve kot farkı ( H) ne kadar fazla 
ise temiz hava sirkülasyonu da o kadar güçlü olur. 

ekil 12.12. Do al havalandırma sistemi. 

Mekanik havalandırma: Tünel açılırken ve açıldıktan sonra 
vantilâtörlerle tünel içindeki temiz hava akı ı sa lanmaktadır. Tünel içindeki 
havalandırma, henüz hava dönü  ba lantıları sa lanmamı  tünellerde (tâli/ikincil 

havalandırma), tünel açılması nedeniyle daha çok önem kazanmaktadır. Tâli 
havalandırma; üfleyici, emici ve “üfleyici ve emici” gibi sistemlerden 
olu maktadır. Bu sistemlerden birini olu turan üfleyici ve emici sistem, ekil 
12.13.’de örnek olarak verilmektedir.  

ekil 12.13. Tünel kazısında üfleyici ve emici havalandırma sisteminin üstten görünü ü 
(Arıo lu, 2009). 



547

ekil 12.13’de görüldü ü gibi tünelin açıldı ı yüzeyde, yani ayna (arın)

bölgesinde hem üfleyici hem de emici gibi iki sistemin birlikte uygulanması 
nedeniyle tünel aynasında sürekli temiz ve serin hava sirkülâsyonu vardır. 
Ayna arkası kesimlerde ise kirli ve sıcak hava zonu yoktur. Etkin havalandırma 
sa lanmı tır. Yatırım ve enerji masrafı açısından daha pratik bir sistemdir.  

Di er mühendislik hizmetlerinde oldu u gibi tünel çalı malarında da 
trafik ve çevre düzenlemeleri yanında, hizmet veren tüm çalı anların, çalı ma 
öncesi emniyetlerinin sa lanması, tünel e itimlerinin eksiksiz tamamlanması 
ve her an sa lıklarının korunması öncelikle alınması gerekli önlemleri 
olu turmalıdır. 

12.2. ÖRNEK, UYGULAMA ve YORUMLAR:    

12.2.1. Sarıyer-Çayırba ı Karayolu Tüneli: 

stanbul Büyük ehir Belediyesi tarafından Sarıyer-Çayırba ı arasında, 
stanbul Bo azı karayolu sahil trafi ini rahatlatmak ve E5 ile TEM’e ula ımı 
kısa zamanda sa lamak gayesiyle bir tepenin altından gidi  ve geli i ayrı ayrı 
olmak üzere çift tüplü karayolu tüneli in a edilmi tir. Yapımına 2008 yılında 
ba lanan “Sarıyer-Çayırba ı Karayolu Tüneli” giri i, Sarıyer Çırçır Suyu Vâdisi 
güney yamacında, yakla ık +32,50 m kotlarında ba layıp, Çayırba ı Tekel 
Fabrikası güneyinde -5 m kotlarında sona ermektedir. Tünel, çift tüp hâlinde 
2+163.82 m ana hat tüneli, 163 m yakla ım tüneli ve 8 adet ba lantı 
tünelinden olu maktadır. Be  klâstan olu an ana tünel hatları 13,5 m ilâ 13,9 
m arasında de i en geni likte ve 8,86 m yükseklikte plânlanmı tır. Tüpler 
arası mesafe (eksenden-eksene) ortalama 37,5 m’dir. Ana tünellerin yakla ık Km 
1+550.00 metresinde plânlanan yakla ım tüneline ait çap 7 m, ana hat tünelleri 
arasında in a edilecek 8 adet ba lantı tüneli ise 6,8 m çapında plânlanmı tır. 
Tünel güzergâhı boyunca zemin yüzeyinden 30 m ilâ 187 m derinlikler 
arasında de i en toplam uzunlu u yakla ık 640 m olan 9 adet zemin etüt 
sondajı yapılmı tır. Tünelin örtü kalınlı ı 30 m ilâ 170 m arasındadır. Tünel 
güzergâhının Çayırba ı giri inde görülen gev ek tutturulmu  zemin ortamında 
yeraltı su seviyesi zemin yüzeyine çok yakın olup güzergâhın Z1-Z4 sondajları 
arası kesiminde yüzeyden 2 m ilâ 8 m derinlikler arasında yer almaktadır. 
Güzergâhın di er kesimleri olu turan kaya ortamlarında ise sızıntı sular 
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haricinde yeraltı suyuna rastlanılmamı tır. Tünel, Yeni Avusturya Yöntemi ile 
(NATM) 2008 yılında yapılmaya ba lanmı , kazı i lemleri iç kaplaması 2009 
yılında tamamlanmı , 2011 yılında açılması plânlanan tünelin, kaya 
ortamlarındaki ezik zonların olu turdu u problemlerin giderilme çalı maları ve 
kamula tırma sorunlarının uzaması nedeniyle 08 Eylül 2012 tarihinde hizmete 
açılmı tır. Örnek ekil 12.2.A’da mühendislik jeolojisi haritasında gösterildi i 
üzere Sarıyer-Çayırba ı Karayolu Tünel Güzergâhı birbirlerinden kırmızı 
dokanak çizgileriyle ayırt edilmi  üç farklı kayaç ortamı içinden geçmektedir. 
Bu ortamlar, 1) Sarıyer tünel giri inden itibaren Km 0+000.00 ile Km 1+550.00 
arası grovak, siltta ı, kireçta ı gibi kayalardan olu an “Kaya Ortamı”nı temsil 
eden Paleozoyik dönem çökelleri (12.2.B); 2) Km 1+550.00 ile Km 2+110.00 
arası gev ek tutturulmu  killi kumlu “Zemin Ortamı”nı temsil eden Neojen 
dönemi çökelleri 3) Km 2+110.00 ile Km 2+163.82 arası Çayırba ı tünel çıkı
kesiminde yer alan gev ek killi-siltli kumlu ve yine “Zemin Ortamı”nı temsil 
eden güncel alüvyal çökellerden olu maktadır (Örnek ekil 12.2.C). 

Tünelin Sarıyer giri inden (Km 0+000.00), yakla ık Km 0+250.00 ile Km 
0+550.00 uzaklıklar arası güzergâh, kaya ortamından geçmekle birlikte, bu 
kesimler eski sürüklenim zonlarını (bindirme zonu) olu turdu undan, tünel 
güzergâhını kesen bu zonlar boyunca; etkinli i yer yer 40 m - 50 m’lik 
mesafelere ula an göçüklere neden olmu tur. Bindirme zonu olarak tariflenen 
bu ezik kesimler, ölü ters fay, sürüklenim ve makaslama zonlarını olu turmu , 
tünel açılması çalı maları sırasında ise sık sık stabilite problemlerine neden 
olmu tur. Bu sebepten, jeoloji, jeofizik, in aat ve geoteknik mühendislerinin 
koordineli bir çalı ma içinde güzergâh boyunca ve güzergâhın bilhassa bu 
kesimlerinde olu abilecek muhtemel problemlerin iyi irdelenerek, gerekli 
önlemlerin önceden alınması ve belirlenmesi gerekti ini göstermi tir. Bunun 
için de, standartlara uygun yapılması ve denetlenerek de erlendirilmesi gerekli 
zemin etüt sondajlarında, sondaj uzunlukları toplamı tünel güzergâhı boyu 
kadar uzunlukta olması dikkate alınması, ezik zonlar ile farklı kaya ya da 
zemin ortamlarının geçi  bölgelerinde ve ayrı mı  kesimlerde ilâve sondajlar 
yapılması ve do ru yapılacak yorum ve de erlendirmeler ile olu abilecek 
problemler minimuma indirilebilmesi takip edilmesi gerekli esas hedefleri 
olu turmaktadır. Aksi takdirde, tünel açma çalı maları sırasında emniyet 
azalacak, maliyet, proje de i iklikleri ve zamansal gecikmeler gibi sorunlar 
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ortaya çıkabilecektir. Zaman kaybına da neden olan sorunların çözümüyle, 08 
Eylül 2012 tarihinde hizmete açılan, her biri iki erit ve emniyet eritli in a 
edilmi , en son teknoloji ile donatılmı  elektro-mekanik sisteme sahip ve geli
gidi  olmak üzere iki ayrı tüpten olu an Sarıyer-Çayırba ı Karayolu Tüneli, 
stanbul Bo azı sahil yolu trafi i yo unlu unu rahatlatmı tır. Tünelle 

Hacıosman Bayırından Kilyos Caddesine giden mesafe % 40 azalmı , 
yakla ık 1 saatlik araba yolculu u 5 dakikaya inmi  ve bölgeye eri imde tek 
ana arter olan stanbul Bo azı sahil yolu trafik yükü de büyük ölçüde 
azalmı tır. Ayrıca Kilyos ve Zekeriyaköy Bölgesi yolu, Sarıyer merkezine 
girmeden ana artere ba lanmı tır. 

Sarıyer-Çayırba ı Karayolu Tünelinde yapılan çalı malar ile ilgili olarak 
jeolojik-geoteknik harita, mühendislik jeolojisi bilgileri ile geoteknik 
parametrelerin yer aldı ı açıklayıcı zemin kesitleri,  tünel ve tünel iç kaplama 
çalı malarını gösterir foto raflar, standart tip tünel kesiti uygulaması ve zayıf 
zeminler için uygulanan tünel tip kesiti ve bulon yerlerini gösterir örnek ekiller 
ve analiz örnekleri a a ıda 12.2.A- L arası ekillerde yer almaktadır. 

ZEM N ORTAMI

(NEOJEN)

KAYA ORTAMI
(PALEOZOY K)+

-

ZEM N ORTAMI (ALÜVYON)

FAY

Z-1 SONDAJI

Z-4 SONDAJI

Z – 8 SONDAJI B ND RME

SARIYER, Km 0+000

ÇAYIRBA I, Km 2+163.82

KARAYOLU TÜNEL GÜZERGAHI

STANBUL BO
AZI

+

+
+

-

-
-

Örnek ekil 12.2.A) Sarıyer-Çayırba ı Karayolu Tüneli güzergâhı mühendislik jeolojisi 
haritası (the aspect of the Sarıyer-Çayırba ı highway tunnel route,   Yıldırım, 2010). 
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Örnek ekil 12.2.E) Sarıyer-Çayırba ı Karayolu Tünelinin (çift tünel) Sarıyer giri i. Tünelin her 
iki tüpünde de kazı i lemleri tamamlanmı  durumda. Solda yer alan tüp tünel giri inde, iç 
kaplama çalı maları hazırlıkları görülmekte. Foto rafın sa  tarafında yer alan tünel 
kazısından çıkarılmı  yı ıntı; artık malzeme (pasa), mavi grovak ve siltta larından olu makta 
(21.04.2009). 

Örnek ekil 12.2.F) Sarıyer-Çayırba ı Karayolu Tüneli içinde, iç kaplama çalı maları (04.03. 
2010). 
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Örnek ekil 12.2. ) ç kaplaması tamamlanmı , Sarıyer Karayolu Tüneli giri i (04.03.2010). 

Sarıyer-Çayırba ı Karayolu Tüneli’nde 2 boyutlu gerçekle tirilmi  ve 
yatay ve dü ey yer de i tirmelerin (deplasman) müsaade edilebilir sınırlar içinde 
kaldı ı analizler sonucunda belirlenmi tir. Plaxis Sonlu Elemanlar Programı ile 
elde edilen analiz sonuçları a a ıda Örnek ekil 12.2.J, K ve L’de 
verilmektedir (Yıldırım, 2010). 

Örnek ekil 12.2.J)  Sarıyer-Çayırba ı Karayolu Tüneli etrafındaki maksimum gerilmeler 
(de erler, kırmızıdan maviye do ru küçülmektedir; Yıldırım, 2010). 
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Örnek ekil 12.2.K)  Analiz edilen Sarıyer-Çayırba ı Karayolu Tünelinde dü ey yer 
de i tirmelerin da ılımı 

(Yıldırım, 2010). 

Örnek ekil 12.2.L) Analiz edilen Sarıyer-Çayırba ı Karayolu Tünelinde  yanal yer 
de i tirmelerin da ılımı  

(Yıldırım, 2010). 
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12. Bölümün Özeti  

Yapay yeraltı yapısı olarak adlandırılan tüneller, içerisinden geçtikleri yer 
altı ortamının belirlenebilmesi ve güvenli, stabil bir yapının olu turulabilmesi 
için jeolojik ve mühendislik jeolojisi kriterlerinin yo un olarak dikkate alınması 
gerekti i yapılardandır.  

Tünel açılırken yörenin jeolojik yapısına, kaya ve zeminin özelliklerine, 
jeolojik dayanımına, geçilen güzergâhın uzunlu una, derinli ine, gerilmelere, 
zemin ve kaya kütle sınıflamasına, mühendislik özelliklerine ve yerle im yeri 
yo unlu una uzaklı ı gibi etkenler göz önüne alınarak belirlenmelidir. Tünelde 
emniyet, maliyet ve süreyi etkileyen kaya-zemin ortamlarına ait tüm özellikler 
birlikte de erlendirilmeli, kapladıkları alanlar, tektonik, jeolojik ve litolojik yapı, 
dokanak zonları, dokusal, bünyesel özellikler eksiksiz olarak belirlenmelidir. 
Jeolojik harita ve kesitler, jeofizik ölçümler ile desteklenmelidir.  

Tünellerde mühendislik jeolojisi harita yapımı a aması sırasında 
standartlara uygun zemin etüt sondajları yapılmalı, bu sondajlar do ru bir 
ekilde de erlendirilmeli, sondajlardan elde edilen numunelerin laboratuar 

deney sonuçları yanında, sondaj logları zemin kesitlerinde yerlerine 
i aretlenerek güzergâhta kar ıla ılabilecek muhtemel sorunlara yönelik 
tahminler, konusunda uzman ki ilerce yapılmalıdır.  

Bir tünel güzergâhının iyi tariflenebilmesi, emniyet ve maliyet gibi 
sorunların en aza indirilebilmesi, ancak tünel güzergâhını olu turan “jeolojik 
model”in do ru ortaya konabilmesi ile mümkündür. Tünelde toplam sondaj 
derinlikleri uzunlukları, yakla ık olarak tünel uzunlu u kadar olmalıdır. Tünel 
açılmadan önce yapılacak sondajlar; tünel aksı boyunca, aksın her iki tarafına 
çapın iki katı kadar bir mesafe içinde, zemin yüzeyinden yapılmalıdır. 
Sondajların aralıkları ve sıklıkları jeolojik haritada görülen farklı kayaçlar ve 
tektonik yapı göz önüne alınarak belirlenmelidir. Sondaj aralıkları kayaç 
cinslerinin de i ti i ve ayrı ma ile zayıflık ve kırık zonlarının bulundu u ya da 
di er problem yaratabilecek kesimlerde daha sık, fazla de i iklik göstermeyen 
ortamlarda ise daha seyrek yapılmalıdır. Sondaj derinlikleri, tünelin geçti i 
güzergâhta, tünel tabanının altına mimimum tünel çapının yarısı kadar, 
problemli kayaçlardan geçiliyor ise tünel çapının iki katı kadar altına 
uzatılmalıdır.  
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Tünel veya galerilerin kesitleri, yer altına ait jeolojik yapı ba ta olmak 
üzere maliyet, kullanım amacına ve di er tüm mühendislik özellikler dikkate 
alınarak açılmakta ve elips, at nalı, daire, daire+at nalı, çok katlı veya ikiz tünel 
tipleri olarak isimlendirilmektedir. Bunlardan dairesel tip, ula ımda en emniyetli 
ve ekonomik olanıdır. Karayolu tünelleri yanında demiryolu, metro, 
kanalizasyon, hidrolik güç ve su tünelleri, “tünel türlerini olu tururlar. Tünel 
açılırken delme-patlatma, hidrolik kırıcılar, kollu delme makinaları, Yeni 
Avusturya tünel açma metodu, aç-kapa, TBM makinaları ile tam cepheli tünel 
açma, kalkan ve batırma tünel yöntemlerinden yararlanılmaktadır.  

Tüneller yeraltı yapıları olmaları dolayısıyla, yer altındaki tabakalanma, 
faylanma, aktif faylar ve ayrı ma zonları gibi jeolojik, yapısal olu umlardan çok 
fazla etkilenirler. Tünellerin üzerinde biriken yüklerin da ılımı, söz konusu 
tabakaların geometrisi ile de yakından ili kilidir. Özellikle bu tabakaların 
konumları ve faylar, rezidüel gerilmeler ile birlikte gerilmelerin beklenenden 
daha fazla olmasına neden olurlar. Ayrıca tünelde yeraltı su düzeyinin altında 
yapılacak mühendislik faaliyetleri öncesinde, yeraltı suyu drene edilmeli ve 
izolasyon (waterproofing) yapılmalıdır.  

Bunların dı ında kaya patlamaları, ısı ve gaz sorunu ve göçmeler de 
gerek in aat sırasında ve gerekse sonrasında tünelin efektif olarak 
kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli problemlerden birkaçını 
olu tururlar.  
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13. BÖLÜM: HAL Ç ISLAH PROJES  KAPSAMINDA YAPILAN JEOLOJ K 
ve GEOTEKN K ÇALI MALAR 

 13.1. Giri

stanbul’da 7 km uzunlu unda ve 730 m geni li e kadar ula abilen ve 
“Altın Boynuz” (Golden Horn) olarak bilinen Haliç’e memba tarafını olu turan 
kuzeyinden, Alibey ve Kâ ıthane dereleri birle mektedir. Bu derelerin 
ta ıdıkları ve Haliç güncel çökelleri olarak tanımlanan ve günümüzden 8.500 
yıl öncesinden itibaren çökelmeye ba lamı  çamur tortular, Haliç’in temelinde 
yer alan grovak kayaları üzerinde günümüze kadar yakla ık 50 m - 60 m’lik bir 
kalınlı a ula mı lardır. Derelerin ta ıdı ı malzeme yanında, temizleme 
çalı maları öncesine kadar uzanan son 80 yıl boyunca Haliç çevresinde 
a açların kesilerek kurulan irili ufaklı 2.000’in üzerinde i  yeri, plânsız 
yapıla ma ve gecekondula madan dolayı do al yapı bozulmu , arıtılmadan 
Haliç’e de arj (bo altma) edilen evsel ve kimyasal atıkların yol açtı ı çok hızlı 
tortulla ma sonucu, Unkapanı Köprüsü civarında 38 m olan su derinli ini 
Haliç’in kuzeyini olu turan 3,5 km’lik bir güzergâh boyunca sıfıra yakla tırmı
ve yeni adacıklar olu mu tur. Bu durum su sirkülasyonunun engellenmesine 
ve Haliç’e ta ınan her tür atı ın bu alanlarda birikmesine ve a ırı bir çevre 
kirlenmesine neden olmu tur. Haliç’teki kirlenmenin boyutlarının her geçen 
gün artarak çevre ve insan sa lı ına zarar vermesi üzerine, 1975 yılından 
itibaren Haliç’in sorunlarının ve çözüm yollarının ara tırılması amacı ile 
bilimsel toplantılar yapılmı tır. stanbul Büyük ehir Belediyesi tarafından 1984-
1989 yıllarında yapılan çalı malarla Haliç’i çevreleyen endüstriyel tesisler 
önemli ölçüde bo altılmı , evsel atıkların Haliç’in her iki yakasına paralel 
uzanan ana kanalizasyon kollektörlerine ba lanarak Haliç’in daha fazla 
kirlenmesinin önlenmesi amaçlanmı tır.  
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Bu bölümde, Haliç Islah Projesi kapsamında Haliç ve çevresinin jeolojik-
geoteknik ko ullarının belirlenmesi, taranan çamurun depolanaca ı alanın 
mühendislik jeolojisi ara tırmaları, çamur depolama sahasında in a edilen atık 
tutma barajlarının tasarımı ve depolama alanının uzun süreli davranı ının 
analizi ile ilgili lokomotif görevini ta ıyan temel çalı malar YTÜ n aat 
Fakültesi, n aat Mühendisli i Bölümü, Geoteknik Anabilim Dalı ö retim 
üyelerince gerçekle tirilmi  olup bu çalı malarla ilgili özet bilgiler a a ıda 
sunulmaktadır. Haliç ve Haliç kili ile ilgili bilimsel çalı malar ise günümüzde de 
devam etmektedir (Yıldırım ve Özaydın, 2000; nce, vd., 2008; Kılıç vd., 2010; 
Terzi vd., 2011). 

13.2. Haliç Islah Projesinde Yapılan Jeolojik-Geoteknik Çalı malar 

stanbul Haliç ve çevresinin tabiî dokusuna tekrar kavu ması için 1995 
yılında Haliç çamurunun temizlenmesine ve uzakla tırılmasına yönelik bir ıslah 
projesi ba latılmı tır ( ekil 13.1, 13.2). Haliç Köprüsünün memba tarafında 
kalan kesiminde taban çamurunun su derinli i 5 m olacak ekilde taranarak 
uzakla tırılması ve deniz ortamının oksijen düzeyinin yükseltilerek taban 
çamurunun yerinde stabilizasyonu plânlanmı tır. Tarama i leminin kıyılarda 
zemin hareketlerine yol açmaması ve taranacak çamurun en ekonomik ekilde 
uzakla tırılabilmesi için ayrıntılı arazi ve laboratuar ara tırmaları 
gerçekle tirilmi tir ( ekil 13.3A-B). Haliç’ten ta ınan çamurun çevreye zarar 
vermeden uzakla tırılabilmesi için terk edilmi  bir ta  oca ı çukurunda 
depolanması kararla tırılmı , ta  oca ının iki adet olan giri -çıkı  yerlerine, iki 
büyük kil çekirdekli kaya dolgu baraj in a edilmi tir. 

ekil 13.1. stanbul Bo azı ve Haliç çevresinin Jeoloji Haritası (Eroskay, 1986). 
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ekil 13.2. Unkapanı-Per embe Pazarı arası Haliç zemin kesiti (Yıldırım vd., 1992). 

ekil 13.3.A) Taraması yeni yapılmı  koyu siyah renkli Haliç dip çamuru (08.08.1995). 
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ekil 13.3.B) Kuruduktan sonra gri renge dönü mü  Haliç dip çamuru (1995). 

1995 - 1998 yılları arasında stanbul, Haliç Islah Projesi kapsamında 
gerçekle tirilen geoteknik çalı malarda, Haliç’in kara ve deniz kesimlerinde 
Temmuz-A ustos 1995 tarihlerinde 10 m – 25 m derinlikler arasında 19 adet 
sondaj yaptırılmı  ( ekil 13.4, 13.5), sondajlardan yararlanılarak zemin 
kesitleri hazırlanmı , Haliç deniz tabanından 25 m derinli e kadar yer alan 
zeminlerin indeks özellikleri ile taban çamurunun kayma mukavemetini, 
konsolidasyon özelliklerini belirleyen laboratuar deneyleri gerçekle tirilmi tir 
( ekil 13.6, 13.7). Böylece taranacak çamurun uzakla tırılarak depolanması ve 
depolama alanındaki davranı ını belirlemek için gerekli bilgiler elde edilmi tir 
(Özaydın vd., 1995, Akgüner vd., 1996, Özaydın ve Yıldırım, 1997).  Haliç’in 
memba tarafından ba lamak üzere 3,5 km’si tamamen dolmu  olan kuzey 
kesimlerinin su derinli i 5 m olacak ekilde dip taraması yapılması ve 
uzakla tırılması uygun görülmü tür. Bu derinli in; Haliç’e birle en Alibey ve 
Kâ ıthane Dereleri düzeyinin Haliç’e akabilmesi, su sirkülasyonunun 
sa lanması, çözünmü  oksijen eksikli inin giderilmesi ve küçük deniz 
araçlarının ula ım imkânları için yeterli oldu u dü ünülmü tür. Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Geoteknik Anabilim Dalı tarafından yapılan stabilite 
de erlendirmelerinde, Haliç kilinde su altında olu turulacak evlerin 10° 
e imle,  6 (yatay) : 1 (dü ey)  taranması durumunda kenar yapıların güvenli i 
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için yeterli olaca ı ve istenilen tarama derinli inin sa lanabilece i tespit 
edilmi tir (Özaydın vd., 1995).  

ekil 13.4. stanbul, eski Ta kızak Tersanesi kuzeyi Haliç batimetrik haritası ve sondaj yerleri 
(Özaydın vd., 1995). 
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ekil 13.5. Haliç Köprüsü ile 1995 yılında mansap tarafında yer alan ve daha sonra yeri 
de i tirilen Valide Sultan Köprüsü (eski Galata Köprüsü) arasında Haliç’te yapılan sondaj 

çalı ması  (08.08.1995). 

ekil 13.6. YTÜ, n . Fak., n . Müh. Bl., Geoteknik Anabilim Dalı laboratuarında, Haliç 
çamurunda yapılan sulu çamur sedimentasyon ve konsolidasyon deneyi (Akgüner vd., 1996). 
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ekil 13.7. Haliç çamurunda kireç kolonu yöntemi ile yapılan iyile tirme deneyi 
(Akgüner vd., 1996). 

Ço u likit kıvamdaki killerden olu an genç (Holosen) Haliç çökelleri, Haliç 
Köprüsü civarında zemin yüzeyinden itibaren 50 m – 60 m kalınlıklara 
ula makta ve daha derinde Trakya formasyonu olarak adlandırılan Paleozoyik 
ya lı grovaklar üzerinde yer almaktadır (Eroskay,  Kale, 1986; Yıldırım vd., 
1992). Jeolojik kesiti ve di er özellikleri ekil 13.8’de görülen Haliç çökellerinin 
a ırı kirli üst kesimlerini olu turan yakla ık 5 milyon m3 taban çamurunun 
taranması sırasında denizi ve çevreyi kirletmemesi için bu amaçlara uygun 
çamuru emerek tarayan dört adet dip tarama gemisi in a edilmi tir. Bu gemiler 
ile emilen çamur ( ekil 13.9), 40 cm’lik bir iç çapa sahip borularla 5 km kadar 
uzaklıkta Alibeyköy kuzeybatısında Eyüp (Ye ilpınar Mahalllesi) Ta  Ocaklarına 
pompalanması kararla tırılmı tır ( ekil 13.10).  
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ekil 13.9. Haliç çamurunda dip taraması yapan i  makinası (Haziran 1997). 

ekil 13.10. Haliç çamuru depolama alanı. Haliç çamurunun depolanaca ı Eyüp, Alibeyköy 
Deresi kuzeybatısı Ye ilpınar Mahallesi Ta  Ocakları. Kar ı evde tepe üst düzlü ünü 
olu turan zemin yüzeyinden itibaren 15 m – 20 m kalınlı a ula an ve ayrı ma nedeniyle 
kahverengi tonlarda görülen grovak (kumta ı) ve siltta ı kayalarının alt seviyelere do ru 
ayrı mamı (mavi-gri renkli) kesimlerine geçti i görülmekte (21.12.1996). 

200.000 m2 ye yakla an çamur depolama alanı ve çevresini olu turan 1 
km2 lik alanın jeoloji ve mühendislik jeolojisi incelemeleri sonucunda eski ta
oca ı çukurunun iki a zını kapatarak depolama alanı olu turulmasını 
sa layacak baraj aks yerleri ana kayaya oturacak ekilde seçilmi  ve barajların 
tasarımı gerçekle tirilmi tir ( ekil 13.11, 13.12). Barajların uzunlukları 224 m 
ve 360 m, yükseklikleri 40,5 m olup arkalarında depolanan ve kendi a ırlı ı 
altında konsolide olan çamur kalınlı ı 40 m’dir ( ekil 13.13 ve 13.14). 5 milyon 
m3 lük çamuru Temmuz 1998’de depolayan bu barajlar, 17 A ustos 1999 
Marmara Depremi’nden etkilenmemi lerdir. 
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ekil 13.11. Haliç çamurunun depolandı ı “ta  ocakları” ve yakın çevresinin jeoloji haritası.  
Sarı renk ile boyanmı  alanlar; eski ta  ocakları hafriyatlarından arta kalan ve 50 m’yi a an 
derinliklere ula an büyük çukurluklar olup bu çukurluklar uzun seneler hafriyat döküm alanları 
olarak kullanılması sonucu dolmu lardır. Kontrolsuz yapay dolguyu olu turan ve kalınlı ı yer 
yer 50 m’yi a an bu atıklar, hafriyat, evsel atık ve çöplerden olu maktadır. Kahverengiye 
boyanmı  alanlar; ana kayayı olu turan az ayrık kahverengi grovakları, Haliç çamuru ile 
doldurulan *mavi renkli kesimler ise ayrı mamı  grovakların yüzeylendi i yerleri 
göstermektedir (Jeolojik harita, hazırlayan: Yıldırım, M.; Aralık 1996/ ubat 1997). 

*[Haliç çamuru ile doldurularak elde edilmi   yakla ık 600 dönümü kaplayan yatay düzlük 
alanın (mavi renkle boyanmı  kesimler), muhtemelen 23 Nisan 2013 tarihinde hizmete girecek 
olan Türkiye’nin ilk Disneyland alanı (Vialand) olarak de erlendirilmesiyle, stanbul dünya 
ölçe inde bir e lence merkezine kavu mu  olacaktır]. 
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ekil 13.12. Atık Tutma Barajı-II.  Haliç çamurunun depolanabilmesi için ta  oca ının 
giri inin kapatılması amacıyla depolama alanı güneydo usunda in a edilen 40 m 
yüksekli inde, 360 m uzunlu undaki barajın gövdesinde kil çekirdek ve kaya dolgu 
çalı maları. Baraj bir taraftan in a edilirken, di er taraftan da Haliç çamuru memba kesimine 
borular vasıtasıyla nakledilip bo altılmakta (güneybatıya bakı ). Baraj taban kotu: +20 m, kret 
kotu: +60,50 m (03.08.1997). 

ekil 13.13. Atık Tutma Barajı-I: Haliç çamuru depolama alanı güneybatısında yer alan bu 
barajın yüksekli i 32 m, uzunlu u 224 m, kret kotu: 60,5 m’dir. Haliç çamuru doldurulmaya 
ba lanmı  durumda (29.08.1997). 
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ekil 13.14. Atık Tutma Barajı-I: Haliç çamuruyla tamamen doldurulmu  barajda, çamurun 
üst yüzeyinin kurumaya ba laması (Temmuz 1998).  

Haliç’ten taranan dip çamurlarının di er bir kısmı Haliç’in memba 
kesiminde tamamen dolmu  alanlarda karada depolanarak bu alanlar 
rekreasyon alanları olarak düzenlenmi , Haliç’e birle en Alibeyköy ve 
Kâ ıthane Dereleri ıslah edilmi , Haliç’e ula an atık sular Haliç’in her iki 
yakasına paralel uzanan ana kanalizasyon kollektörlerine ba lanmı , 
kolektörlerle ta ınan atık sular da “Yenikapı ve Balta Limanı Arıtma 
Tesisleri”nden denize de arj edilerek, Haliç’in dolayısıyla Marmara Denizi’nin 
de kirlenmesi önlenmi tir. Temizlenmesi imkânsız olarak dü ünülen Haliç ve 
çevresi, Haliç Islah Projesinin gerçekle tirilmesi ile temizlenerek bugünkü 
do al yapısına ve tarihî güzelli ine kavu mu tur ( ekil 13.15, 13.16).  
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ekil 13.15. Dip çamuru taraması yapılmadan “Önceki Haliç”. Haliç’ten Alibey ve Kâ ıthane 
Dereleri tarafına kuzeye bakı . (Mayıs 1997). 

ekil 13.16. Dip çamuru taraması ve çevre düzenlemesi yapıldıktan Sonraki  Haliç”.  
Haliç’ten Alibey ve Kâ ıthane Dereleri tarafına kuzeye bakı . (12.06.1998).  
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Homojenite 418 Kalsit 40 
Horasan harcı 388 Kama tipi kayma 353 
Horst 158 Kanal 189 
Hum 230 Kanat 143 

 Kaolen grubu 37 
- I -  Kaolinit 78 

Irmak 190 Kapalı havza 194 
Islah 207 Kapiler su 216 
I ınsal drenaj sistemi 197 Kapiler zon 216 

 Kaplan gözü 42 
- -  Karasal çökelme ortamları 117, 229 

ç çekirdek 11 Karayolu tünelleri 528 
llit 78 Karbonatla ma 103 
mar adası 178 Karbonat grubu 37 
mar çapı 178 Karı ık akifer 222 
mar parseli 178 Karı ık yelpaze tipi drenaj 197 
mar plânı 178 Karma davranı lar 539 
mar uygulama plânı 178 Karma ık kütle hareketi 363 
mpakt metamorfizma 66 Karot 419 
nce agrega 85 Karotiyer 430 
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- K - SAYFA - K - SAYFA
Karst 225 Kilit ta ı 88 
Karst topo rafyası 226 Kilta ı 77 
Karstik bo luk 123, 226 Kimberlit bacaları 44 
Karstik çukur 125 Kimyasal ayrı ma 99 
Karstik kaynak 227 Kiraz çekirde i olayı 541, 542 
Karstla ma 225 Kireç 84 
Kat 150 Klip 159 
Kat alanları katsayısı (KAKS) 178 Klivaj 70 
Kat yüksekli i 178 Klorit 78 
Kataklastik metamorfizma 67 Klorit grubu 37 
Katı atık 242 Kolüvyon 350 
Kav ak 190 Kompost 243 
Kaya 420, 425 Kompozit 95 
Kaya blok akması 352 Konglomera 61 
Kaya dolgu barajlar 492 Konkasör 85 
Kaya dü mesi 342 Konkordan plutonlar 51 
Kaya kalite göstergesi 433 Konkordan seri 137 
Kaya kripi 348 Konservasyon 390 
Kaya patlamaları 541 Konsolidasyon oturmaları 362 
Kaya stratigrafi birimleri 137 Kontakt metamorfizma 66 
Kaya tuzu 83 Kontur 163 
Kayaçlar 36 Konveksiyon akımları 8, 16 
Kayaçların direnci 417 Konverjan levha sınırları 24
Kayan kütle 358 Korendon 43 
Kayma 353 Koruyucu bölge 536 
Kayma çizikleri 155 Kö eli drenaj sistemi 196 
Kayma kaması 358 Kötü derecelenme 79 
Kayma kertikleri 155 Krater 55 
Kayrak 65, 69 Kret 485 
Kehribar 83 Krip 348 
Kemer 522 Kristal 35 
Kemer baraj 488 Kristal sistemleri 34 
Kemerlenme 534 Kroki 179 
Kesit 179 Kum 77 
Kırılma bölgesi 261 Kum akması 352 
Kırma kum 85 Kum konisi 314 
Kırma ta  85 Kumta ı 75 
Kırmızı kot 179 Kurp 529 
Kıta ete i, kıta yükselimi 28 Kuru akmalar 352 
Kıta kenarı volkanik yay 31 Kuru dere 190 
Kıta sahanlı ı 28 Kutu menfez 381 
Kıta yamacı 28 Kuvars 42 
Kıtaların kayması 9 Kuvarsit 66 
Kıtasal kabuk 12 Küfeki ta ı 91 
Kıtasal elf 28 Kül 59 
Kıvrım 143 Küresel  ayrı ma 101 
Kıvrımlanma 143 Küresellik 78 
Kıvrımlı yapılar 159 Kütle hareketleri 339 
Kıyı 258, 274  
Kıyı çizgisi 273 -L-
Kıyı çökelme ortamları 117   
Kıyı kenar çizgisi 274 Lagün 262 
Kıyı oku 262 Lahar 60 
Kil 77 Lakolit 53 
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- L - SAYFA - M - SAYFA
Lamina 131, 133, 149 Mostra 63 
Laminar akı  185 Mühendislik jeolojisi 3 
Lapilli ta  59 Mühendislik jeolojisi haritaları 164 
Lapya 228 Münhani çizgisi 163 
Laterit 110, 111  
Lejand 163 - N -
Levha 17   
Levha tektoni i 17 Nap 159 
Lineasyon 69 Nâzım imar plânı 179 
Listrik faylar 158 Necef 42 
Litosfer 5, 12 Nehir 190 
Litosol 109 Nokta yı ını 192, 193 
Lizimetre 185 Normal fay 156 
Love dalgaları 302 Normal kat 179 
Lös 265  

- O -
- M -  Oblik fay 156 

 Obruk 228 
Maden yatakları 1 Obsidiyen 57 
Magnitüd 295 Oda 521 
Ma aralar 231 Oksidasyon 102 
Ma ma 31, 48 Okyanusal kabuk 12 
Ma matik kayaçlar 48 Oltu ta ı 82 
Maktra’lı kireçta ı 91 Oniks 42 
Mansap 485 Oolit 84 
Matkap 430 Opal 43 
Matriks 74, 418 Orojenez 27, 68 
Mekanik havalandırma 546 Orta sı  odaklı depremler 294 
Melanj 121 Ortalama çatlak sıklı ı 421, 434 
Memba 485 Ortognays 70 
Menderes 192 Oturma 360 
Menderesli tip vâdi 192  
Mercek 149 - Ö -
Mermer 66, 73   
Metamorfik kayaçlar 65 Ölçek 162 
Metamorfizma 65 Ölü fay 289 
Metapelit 424 Ön çalı malar (ön etüt) 495 
Metro tünelleri 528 Öncü depremler 292 
Mıcır tozu 85 Önsüren 526 
Mihrap 92 Örgülü tip vâdi 192 
Mika grubu 37 Örtü 521 
Mikrofissür 154 Örtü fayı 159 
Milonit 67, 71, 155 Örtü kalınlı ı 521 
Mineraller 35 Özgül tutulma 218 
Mineraloji 1 Özgül verim 218 
Mohorovicic süreksizli i 12  
Mohs sertlik skalası 38 - P -
Moloz akması 352 P dalgaları 299, 300 
Moloz konisi 350 Pafta 179 
Moloz rampası 350 Paleontoloji 2 
Monolitik 421 Palye 369 
Montmorillonit 78 Paragnays 70 
Montmorillonit grubu 37 Paralel drenaj sistemi 196 
Morfoloji 163 Parsel 179 
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- P - SAYFA - R - SAYFA
Parsel cephesi 179 Radyal drenaj 197 
Parsel derinli i 179 Radyolarit 82 
Parselasyon 179 Radyolarya 82 
Pasa 522 Rayleigh dalgaları 302 
Pasif fay 289 Redüksiyon 103 
Pasif kıta kenarı 28, 31 Refü de eri 458 
Payandalı a ırlık barajları 488 Regresif deniz 139 
Pedalfer toprak 111 Regresif seri 139 
Pedokal toprak 112 Regresif tabaka 139 
Pegmatit 54 Regresyon 139 
Pek tayn 58 Regülâtörler 494 
Peliküler su 217 Rejyonal metamorfizma 68 
Pennin 78 Rekreaktif alanlar 179 
Peri bacası 60 Restorasyon 390 
Peridotit 55  Rezidüel gerilme 535 
Periglasiyal 347 Rezidüel zeminler 108 
Periyot 152, 302 Richter Ölçe i 295 
Perlit 57 Rift 18 
Permeabilite 215, 218 Rift vâdisi 19 
Permeabilite katsayısı 215, 218 Rip akıntısı 263, 264 
Permeametre düzene i 218 Ripaj 409 
Petrografi 1 Ripılmark (Ripple mark) 136, 188 
Pırlanta 43 Riprap 86, 516 
Pikrit 55 Riyolit 55 
Pis hava 544 Rotari 471 
Piyezometre 224 Rubin 43 
Piyezometrik seviye 224 Rüzgâr türbini temeli 122 
Plâj 261  
Plâj ortamları 118 - S -
Plâka tektoni i 17 S dalgaları 299, 301 
Plân 179 Saçak seviyesi 180 
Plânkote 179 Safir 43 
Plâstik bölge 536 Sa lam karot verimi 433 
Plâstik deformasyon 539 Sa lam kayalar 423 
Plâto bazaltları 56 Sahil eridi 274 
Plutonik kayaçlar 51 Saprolit 111 
Plüvyograf 184 Sarkıt 232 
Plüvyometre 184 Sediment 74 
Podzol toprak 112 Sedimentasyon 74 
Point bar 192, 193 Sedimenter karasal ortamlar 229 
Polye 230 Sedimenter kayaçlar 73 
Pomza ta ı 60 Sedimenter ortamlar 117 
Porfirik doku 54, 64 Sedimenter primer yapılar 133 
Porozite 218, 416, 418 Sedimentoloji 2, 74 
Portal 92, 522 Sekonder gerilme durumu 536 
Primer dalgalar 299 Sekonder mineraller 36 
Primer gerilme 535 Sel kapanları 494 
Primer gerilme durumu 535 Sellenme 206 
Primer mineraller 36 Senklinal 143 
Prizlenme 388 Serbest akifer 222 
Profilometre 437 Seri 150 
Proje 179 Serizit 69, 78 
Pürüzlülük 435 Serpantin grubu 37 
Püskürtme beton 369 Sertlik 38 
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- S - SAYFA - S - SAYFA
Setaltı 205 Süreksizlik aralı ı 421 
Setönü 205 Süt kuvars 42 
Setüstü 204  
Sıcak nokta 32 - -
Sı  odaklı depremler 294   
Sıkılık derecesi 309 aft 521 
Sıvıla ma  308 aryaj 159 
Sızdıran akifer 224 elf düzlü ü 28 
Sızma 185 eyl 69, 145, 518 
Sızma kapasitesi 185 iddet 296 
Sileksit 83 ist 66, 70 
Sill 54 istozite 69 
Silt 77 ok metamorfizma 66 
Siltlenme 497  
Siltta ı 77 - T -
Simetrik kıvrım 143  
Sintetik faylar 158 Tabaka 131, 149 
Sismik dalga 298 Tabaka altı yapılar 136 
Sismik stratigrafi 152 Tabaka içi yapılar 133 
Sismograf 295 Tabaka üstü yapılar 136 
Sismogram 299 Tabakalanma 130 
Sismoloji 299 Tabakalanma düzlemi 131 
Sismometre 299 Taban alanı 180 
Sistem 150 Taban alanı katsayısı (TAKS) 180 
Sistematik çatlaklar 154 Taban blo u 156 
Sitrin 42 Taban çakılta ı 138 
Siyah kot  180 Tabiî afet 206 
Siyenit 55 Taç 357 
Sleyt 65, 68, 69, 72 Tahkimat 523 
Soliflüksiyon 347 Tâli mineraller 36 
Son kat 180 Talk 39 
Sondaj 430 Talus 203, 349 
Sondaj logu 434 Taluviyum 349 
Sömel 393 Tane boyu 417 
Sörf bölgesi 259, 261 Tane özellikleri 309 
SPT darbe sayısı 432 Tarihsel Jeoloji 2 
Stabilize malzeme 85 Tasman (subsidans) 360 
Statik su düzeyi 236 Ta  420 
Stok 51 Ta  kolon 466 
Stratigrafi 2, 148 Ta  tozu 545 
Strato tipi volkanlar 56 Ta  unu 85 
Strato volkan 56 Ta ınmı  zeminler 109 
Strengeç 539 Ta kın 206 
Stros 522 Ta kın bazaltları 56 
Strut 531 Ta kın bölgesi 207 
Su bilimi 183 Ta kın ovası 206 
Su kireci 389 Ta lı topraklar 109 
Subsidans 360 Tatbikî Jeoloji 2 
Sulu dere 190 Tatlı su 81 
Sunî drenaj 197 Tavan blo u 156 
Sünger ta ları 58, 60 TBM 529, 530, 531 
Sünme 539 Tektonik 2, 141 
Süreksizlik 419, 421, 428 Tektonik deformasyon 141 
Süreksizlik açıklı ı 421 Tektonik pencere 159 
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- T - SAYFA - V - SAYFA
Tepe (heyelân) 357 Vâdi ekli faktörü 498, 499 
Terleme 184 Vâdi yatak yükü 186 
Terra-rosa 105, 112, 226,  Vadoz bölge 217 
Ters fay 156 Vah i çöp sahaları 242 
Tersiyer gerilme durumu 536 Verev atımlı fay 156 
Tıbbî atıklar 242 Vermikülit 78 
Tij 430 Viskoz davranı  539 
Tombolo 263 Volkan 55 
Topaz 43 Volkan bombası 59 
Toplam karot verimi 432 Volkanik çamur akıntısı 60 
Toplam oturma 361 Volkanik kayaçlar 31, 55 
Topo rafik haritalar 163 Volkanizma 55 
Topo rafya 163  
Toprak 83, 107 - Y -
Toprak akması 352  
Toprak barajlar 491 Yabancı mineraller 37 
Toprak kısımları 110 Ya ı  184 
Toprak kripi 348 Yakınla an levha sınırları 24 
Toprak suyu 217 Yakut 43 
Topuk ta ı  60 Yamaç molozları 351 
Toz 59 Yamaç molozu konisi 202 
Tozlu hava 545 Yanal akma 311 
Trakit 55 Yanarda  55 
Transform faylar 21 Yapay agragalar 96 
Transform levha sınırları 21 Yapay ev 114 
Transgresif deniz 138 Yapı 63 
Transgresif seri 138 Yapısal dönme 362 
Transgresif tabaka 138 Yapısal jeoloji 2 
Transgresyon 138 Yapraklanma 69 
Transpirasyon 184 Yarı basınçlı akifer 225 
Traverten 83, 233 Yarık 154 
Tsunami 314 Ya  151 
Tufa 83, 233 Yatay destek boruları 531 
Turkuaz (Türk Ta ı) 41 Yava  akma 348 
Tüf 59 Yellowstone süper volkanı 56 
Tüfit 59 Yeraltı barajları 494 
Tünek akifer 217, 227 Yeraltı su seviyesi 216, 217 
Tünek su 217 Yeraltı su tablası 217 
Türbülent akı lar 185 Yeraltı suları 213 
Tüvenan agrega 85 Yeraltı suyu 217 

 Yerel metamorfizma 67 
- U -  Yerinde olu mu  zeminler 108 

Uç set 192, 193 Yerli topraklar 109 
Uvala 229 Yer ekil bilimi 259 
Uyumlu seri 137 Yumurta ta ı 84 
Uzakla an levha sınırı 18 Yuvarlaklık 78 

 Yük kalıbı 137 
- Ü -  Yükseklik (kot) 180 

 Yükseklik e rili harita 180 
Üst manto 12 Yüzey bilimi 259 
Üst sistem 150 Yüzey dalgaları 302 
Üye 137, 149 Yüzey kayaçları 55 
Üzengi 522 Yüzeysel akı   183 
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- Z - SAYFA
Zaman 152 
Zayıf kayalar 423 
Zemin 420, 424, 425 
Zemin büyütmesi 304, 306 
Zemin kat 180 
Zemin nemi 217 
Zeminlerin kütlesel özellikleri 426 
Zeolit grubu 37 
Zımpara ta ı 43 
Zonal topraklar 109 
Zümrüt 43 
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