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ÖZET 

DSİ III. Bölge Müdürlügünce 1963 yılında Altıntaş ovasını sulama amacı 

ile Murat Çayı deresi üzerinde, Akçaköy barajının yapılması planlanmıştır. 

Bu çalışma baraj yeri ve civarının ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik 

özelliklerinin belirlenmesini ve çıkabilecek sarunların ortaya konulmasını 

amaçlamıştır. 

Baraj yerinde ve göl alanında temeli Paleozoik yaşlı şist ve kristalize 

kalkerler oluşmaktadır. 

Baraj yerinde, sol sahilde kristalize kalkerler ve kısmi olarakta şistler yer 

alır. sag salıilin tamamı şistlerden oluşmuştur. Göl alanının büyük bir kısmı 

ise Neojen göl formasyonları ile kaplıdır. 

Arazi ve büro çalışınalarında uzaktan algılama ve cografi veri sistemleri 

(GİS) kullanılmıştır. 

Paleozoik yaşlı birimlerde süreksizliklerin konumları ölçülerek, çizimieri 

ve analizleri yapılmıştır. 

İnceleme alanında alüvyonun kalınlıgı 11,5 ın'dir. Permeabilite 

deneylerine göre alüvyon geçirimli ve yarı geçiriınlidir. Standart penetrasyon 

deneylerinde alüvyonun taşıma gücU yüksektir. Paleozoik yaşlı birimlerde 
1 

yapılan permeabilite deneylerinde kristalize kalkerler tamamen geçirimlidir. 
! ı 

Kalkşistler ise daha az geçirimlidir. 1'4-eojenin taban kongtomerası hariç diger 
' • 1 

birimleri yarı geçirimli ve geçirimsizdir. 

Enjeksiyon perdesi, geçirimsizligi saglamada başarılı olmayabilir. Bu 

nedenle Paleozoik yaşlı birimler maksimum su kotuna kadar kil ile 



kaplanmalıdır. Bu kaplama göl alanındaki Neojenin geçirimsiz birimlerine kadar 

uzatılarak kil blanket yapılmasıyla baraj yerinin geçirimsizliği sağlanmış 

olacaktır. 

Baraj inşaatında kullanılacak olan malzemeler iyi kalitede olup, yeterli 

miktarda vardır. 
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SUMMARY 

The constrution of Akçaköy dam was planned by the DSI III. Region 

directory for the untering of Altıntaş plain. 

This study aims to invertigate the geotechnical and geological progerties 

of the dam site, and establish the possible problems that can be encovntered in 

the future. 

At the dam site and lake area the base is formed of Paleozoic aged schists 

and crystalline limestones. 

Left Side of the dam is composed of limestones and partly schists, Right 

side is complefely composed of schists. A greater part of the lake area is 

covered by Neogene lake formations. 

Remote Sensing technigues and Geographic Information Systems have 

also been applied in adition to the field studies. 

Discontinuity surrey uras conducted in the Paleozoik aged units, cand 

their analysis was made. 

The thickness of the alli.ıvium in the studied area is 11,5 m. Acording to 

the permability tests, alluvium is permeable and semi-permeable. According to 

the standard penetration tests bearing capacity of alluvion is high. Perıneability 

tests condunted on Paleozoic aged units crystalline limestones were found to be 

permeable, and calcschists were less permeable. Exceqt the base conglomeate of 

neogene its ather units are semi-penmeable and non-permeable. 

İnjection zone may not be successful to provide the non-permeability at 

the dam site. Therefore, covening by clay shord be anplied to the Paleozoik 



aged units till the maximum water level. Extention of this coveragc till the 

non-permeable units of Neogene and forming a clay blankct will provide non

permeability. 

All the Material which will be used for the dam construction one in good 

quality and there are plenty of them. 
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GİRİŞ 

1.1. Çalışmanın Amacı ve Yüntemi 

Bu çalışma, Murat çayı dcresi i.izerinde yapımı planlanan Akçaköy 

barajının, baraj yeri ve göl alanının ıniihendislik jeolojisini araştırmak için 

yapılmıştır. Çalışma alanı yaklaşık 65 km2 dir. 

Çahşına alanı Klltahya ilinden 45 kın, Altıntaş ilçesinelen 7 kın 

uzaklıktatlır. Baraj yerine her mevsimde ulaşım imkanı vardır (Şekil 1. 1) 

Çalışına alanında l/5 000 ve 1/25 000 ölçekli topo!ı;rafik haritalar 

ku ll anı! mıştır. 

Çalışmalar arazi ve büro çalışmaları olarak yapılmıştır. 

Arazi çalışmalarında, topo!ı;rafik haritalar Uzerine pusula ve altımetre 

yardımıyla formasyon dokunakları, tabaka do!ı;rultu ve e!ı;imleri ile yapısal 

ö!ı;cler tespit edilerek yapılmıştır. Formasyonlardan alınan kaya numuneler DSİ 

Ankara Araştırma Dairesi Laboratuarında petrografik analiz, yapı gereçleri ise 

DSl III. Bölge ve DSİ Ankara Araştırma Dairesi Laboratuarlarında zemin 

mckanigi deneyleri yaptırılınıştır. Araştırınasondajlarıııda standart penetrasyon 

testi (SPT) ve geçirimlilik (Permeabilite) deneyleri yapılmıştır. 

BUro çalışınalarında ise uzaktan algılama ve co!ı;rafi veri sistemleri ile 

çalışma alanının topo!ı;raf.ik, jeolojik ve jeoteknik verileri üzerinde 

sayısallaşttrmalar yapılarak, arazi çalışınalarına tamamlayıcı veriler elde 

edilmiştir. 

1.2. IJara,j Tipi ve Yerseçimini Etkileyen Faktürler 

Baraj yerini ve tipini etkileyen pekçok faktör vardir. Bunlar; 
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1- Topoğrnfya (Vadi şekli) 

2- Litolojik özellikler 

3- Yapısal özellikler Ueolojik yapının etkisi) 

4- Hidrolojik ve hidrolik durumu 

5- Baraj yapıınıı1cla kullanılacak yapı gereci temini 

6- lkliın koşulları 

7- Ülkenin ekonomik durumu ve işçilik 

8- Bölgenin clepreınselliğiclir. 

10 4 7 

H=21m 

Şekil: 1.2 Akçaköy Baraj Yerindeki Vadinin Şekli ve Özellikleri ( Kroki) · 

Baraj yeri tipinin seÇiminde bu faktörler teker teker ele alınarak 

i i 

incelenir ve en ekonomik en etnhiyetli 'çözilln buitınmaya çalışılır. 
:i ' 

1 

''· 1 i' 

1.3. Akçaküy Baraj Yerinch~ Seçilerl Vadi :Şekli Faktürü 

Akçaköy baraj yerinele vadi şekli, geniş tnhanlt bir vadidir. Bu nedenle 

vadi şekli faktörii şu şekilde hcsnplanmıştır(Şekil:l.2). 

3 



K= _Q_ (tan U 1+ tan U2) 
H 

K=90 (1.9626 + 1.1918) 
ll 

=13.5 

b= 90 m 

H= 21 m 

o 
U ı= 63 

o 
U2= 50 

K faktörü Amerika standartıanna göre K>5 olduğu için toprak dolgu baraj 

yapımına karar verilmiştir. 

4 
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Şekil: 2. 1 Çalışma alanında yer alan kaya birimlerinin genelleştirilmiş 

stratigrafi istifi ( ölçeksiz) 



2. BÖLGESEL JEOLOJt 

2.1. Torhıl Kayaçlar 

2.1. l. Mesozoik 

2. 1.1.1. Kretase Kalkerleri 

Paleozoik yaşlı birimlerinin üzerine eliskordan olarak gelen üst kretase 

kalkerleri, Pınarcık (Abya) köyünün yaklaşık 1,5 km batısında yiizlek verir. 

Akboga deresinin oldugu mevkiiden başlar, Aşılık sırtı ve Akbayır sırtından 

dönerek çalışma ahnını terkeder. 0,5-1 m arasında degişen tabaka kalmlığma 

sahip olan kalkerler genelde KD:dognıl!ulu olup eğim yönleri farklılıklar gösterir. 

Akboga dcresinin oldugu mevkiiden muhtemel bir fay hattı geçmektedir. 

Kalkerlerde süreksizlik sistemleri iyi gelişıüiştir. 

Yüzlek rengi gri olmasına karşın taze yüzeyleri pembe-kırmızımtırak ve 

gri'dir. Petrografik analizde mikritik iç yapıya sahip oldugu kısmen belli olan 

organizına yumrularının ve yine kısmen belli olan kriptokristalin çimentosu 

rekristalizasyona maruz kalarak spatit kalsit mozagiyine döniişınüş, yani kısmı 

bir mermerleşıneye maruz kalmıştır. 

2.1.2. Senozoik 

2.1.2.1. N e oj e n 

Çalışına alanında Scnozoiğe ait Neojcn formasyonları göl fasiyesinde 

oluşmuştur. 

Bazen üst kretase kalkerlerinin. üzerine, bazenele Paleozoik birimlerinin 

ilzerine açısal cliskordansla gelen Neojen birimleri taban kongloınerasi ile 

başlar (Şekil 2.1 ). Üzerine kum taşı, nı arn, killi kalker ve en i.ist seviyeye ele 

diskardon, olarak Pliö-ktıvarıterner kongloıneraları gelir. 
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Neojcnin birimleri olan kumtaşı, marn ve kalkerler birbiri ilc geçişli 

olması ve çok kUçük alanlar teşkil etmesinden dolayı jeolojik haritada sınırları 

çizilmemiştir. 

Çalışma alanının bilyük bir kısmını kaplayan bu birim düz1ilk ve hafif 

engebeli yerleri ıneydaria getirir. 

Konglomera:.Paleozoik yaşlı biriınierin üzerine eliskordan olarak gelen 

Neojenin taban konglomerası baraj yerinin giiney doğusundaki Orta tepe ile 

Yeldeğmez tepe arasında, Yeldeğmez tepenin batısındaki yamaçlarda yüzlek 

verir. Fazla bir yayılıına sahip olmayan kongloıneralar yatay ve çok az bir 

eğime sahiptirler.Kalker çimeniolu olan kongloıneralar, ınerıner, kireçtaşı, şisı, 

kalkşist ve kuvars çakılları içermektedir. Çakılların boyu Iabanda iri tanclidir. 

Üst seviyelere doğru tane boyu kiiçülınekteclir. Genelde çakıl boyu 5 ınnı- 15 cm 

arasında değişir. Aşınımı zor olan kuvars, ınermer ve kireçtaşı çakılları köşeli, 

şist çakılları ise yasısıve uzundur. Kongloıneraların yüzlek rengi bej-san 

renklidir. Petrografik analiz sonucunda litoloji çeşitliliği göstermeyen tamamen 

ınetaınorfik kökenli çakıllardan oluşmuş, iri kııvars kristallcri, az miktarda ve 

plakct şeklinde kuvars şist, ınuskavit şist, klorit şist ve kalkşist çakıllarından 

oluşmuştur. Bu bileşenler karbonat yumrularından oluşan sparilik · kalsitlerle 

bağlanmıştır. 

Kuıntaşı: Kongloıneraların: Uzerine konkordan olarak gelen kum taşları, 

özellikle Akçaköy'ün kuzeyinde Bayram tepe, Karaağaç köyUnUn gi.ineyinde 

Altıntaş-Pınarcık köyU yoluntın iSolundaki tepelerde, Akçaköy-Abya yolunun 
: (! ' ~ ll ı ' 

" '· •• ı 

sağındaki tepelerde kafalar halin~le :yüzleK: .verirler. Kumtaşları tabanda iri taneli 
: ~ i ·. ' i j . p ' • 'i : : 

bir yapıya sahipken, i.ist scv.lyblerJ doğru iıice taneli kumtaşına geçiş 

gösterirler. Kumtaşları 2° -3" K, KB'ya cğinılidir. 

Kumtaşları kirli beyaz-beyaz ve açık sarı renkli, orta serllikteclir. 
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Çimentosu karbonat çiınentolu olup, ince kum çok kaba kum tane irili~i 

arasında de~işen boyullarda elemanlar içeren ve silisce zengin kayaçiardan 

türemiş olan kuıntaşlarında, kuvars, feldispat, kuvarsil, kuvars şist, klorit ve 

muskovitli kuvars şist, çürt racliolaril ve kireçtaşı tmıcleri içerir. 

Marn-Kili kalkcrler: Kumtaşlarının Uzerine konkordan olarak gelir. 

Çalışma alanında en çok güriilen bu birim kirli beyaz, beyaz ve sarı renklidir. 

Marnlar atmosferin etkisi ilc çok kolay altere olabildi~inden 0,5- J ın 

kalınlı~ıncla bir toprak örlii teşekktil etmiştir. Killi kalkerler ımırnl:ıra göre 

dalıa dayanıınlı oldu~u için kuıntaşlmı gibi tepelerde kafalar Jıaliııdc yii7.lek 

vermektedir. Çimentosu killi karbonattır. 

2.1.2.2. Plio-Kuyarterner 

Ncojcn serilerirün üzerine eliskordans olarak gelen bu birim, Pınarcık 

köyiinün giineyindcki tepelercle, ovanın, kuzeyindeki ve güneyindeki tepelerde 

yer yer yiizlck verirler. Kahve renkli olan bıı Plio-kuvaterncr konglonıcralar 

bazen Ncojcn serilerinin Uzerine, bazendc Palcozoik serilerinin Uzerine 

diskordan olarak gelmektedir. Akçaköy'iin kuzeybatısındaki tepelerde serbest 

kum çakıl halinde bulunurken Pınarcık köyüniii1 gi.lneyindekilcr çiınentoluclur. 

Kalker çimentoltı olan bu kongloıneralar kuvars, kireçtaşı çakılları 

içermektedir. Petrografik analiz sonucunda de~işik lotolojili kayaç çakıllarından 

oluşmuş, ancak ınelaforfik çakıllar hakimdir. İçerisinde iri kuvars kristalleri, 

k 't şeyL kircç·ta".'ı, ç~ürt. radiolorit ve ofiolitik kökenli çakıllar uvarsı , " 

vardır. 

2.1.2.3. Kuyarterner 

Aliivyon: Murat çayı deresinin sa~ıncla ve solundaki tepelcrin eteklerine 

kadar uz.annıakta.dır. Murat çayının kenarlarında çakıl, kum, siltten oluşmasına 
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karşılık dcreden uzaklaştıkça kaba taneler azalarak ince malzeme olan silt ve 

kilc dönüşmektedir. Baraj yerinele yapılan sondajlarda ali.ivyon l 1,50 ın 

kalınlıgıncladır. Genellikle ali.ivyon kil, silt, killi çakıl, kumlu çakıl, ince 

kum, blok çakıllı kil, kumlu çakıllı kil içermektedir. Çakıllar ufak ve orta 

boyda ofiolit, mcrmcr, şist çakıllardan oluşmuştur. Alüvyonun baraj yerinden 

sonra genişleyerek Akçaköy-Karaagaç köyleri arasında maksimuma criştikten 

sonra tekrar Abya köylinde daralır. 

Toprak Örtü: Çalışına alanında hafif engebeli kısımlar toprak örtii ilc 

kaplıdır. Kalınlıgı 0,5-2,5 ın arasında degişıncktedir. Toprak örtü özellikle 

Ncojcnin oldugu yerlerde bu birimin.allerasyonu sonucunda oluşmuştur. Toprak 

ör!Uni.in bulundugu kısımlar tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Çakıllı. 

kumlu, marnlı olan toprak örti.i kirli beyaz, sarımtırak ve yer yer kahve 

renklidir. 

Yamaç Molozu: Baraj yerinde temel formasyon üzerinde yer yer yamaç 

ınolozu bulunur. Göl alanında ise elik· yamaçlarda teşekkül etmiştir. Yamaç 

molozu, üzerinde bulundugu formasyonların köşeli, yarı köşeli, irili ufaklı 

çakıl ve bloklarının yanısıra kil, silt ve kum içermektedir. Kalınlığı yamaç 

eğimine göre 0,25-1 ın arasında değişmektedir. 

2.2. Metamorfik kayaçlar 

2.2. 1. Paleozoik 

Çalışına alanında eski jeolojik formasyonlar kristalize kalkerler ve 

ş isılerden (Kalkşist, ınuskovit şist, ve klorit şist) oluşmuştur. Bu iki birim 

birbirleri ile yana! ve di.işey yönde geçişlidir. 
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çalışınalarında ve baraj yerinde yapılan temel araştırma sondajlarında kristalize 

kalkerierin şistlerin altında yer aldığı tespit edilmiştir. 

Çalışma alanında yaygın olarak Karaağaç ve Pınarcık (Abya) köylerinin 

güneyindeki Halının tepe ve Haşhaşlık tepelerinde, Pınarcık köyünün 

batısındaki Bileğik tepe ve eteklcrindc, Akçaköy-Altıntaş yolundaki Yeldeğmez 

tepe ve Deınirci yeri mevkiinele ayrıca Akçaköy'i.in doğusunda da yüzlek verirler. 

Şiddetli tektonik olaylar sonucunda çok kırıklı ve çatiaklı bir yapı 

kazanmıştır. 

Yüzlek rengi gri olan kristalize kalkerierin kırılmış taze yüzeyleride gri-

kirli beyaz rengincleclir. Sert ve sağlam bir yapıya sahip olan kalkerler 

petrografik analizde genellikle eş boyutlu, orta taneli (yer yer ince taneli 

ınatriks görünümündeki kalsitlcr, orta taneli kalsitlerin ufalanınası ilc 

oluşmuştur.) 

Tabakalı bir yapı arz etmeyen kristalize kireçtaşları baraj yerinele yapılan 

temel sonclajlarcla 0,4 m ilc 3 ın arasında değişen yer yer boşluklar geçilmiştir. 

Bu boşlukların bir kısmısekonder kalsit ve kil .gözlenirkcn, bazılarında ise 

dolgu maddesi oluşmamıştır. 

Şist (Kalkşist, muskovit şist, klorit şist): Çalışma alanında barj yeri ilc 

Altıntaş ilçesi arasında kalan tepelerele ve kara tepenin civarlarıncla yüzlek 

verirler. 

· •. :,~ ' l.i ·>: 

Şistlcr, genellikle kalkşisit; tnuskdvit şist, ·klorit şist'lcrclcn oluşmuştur. 
j 'i \ ' 

Hav7acla en çok yayılıma sahirı·!J;ı;an şlstlcr hıusk~wit şistlcr ve klorit -:;i<;~lcrdir. 
:~ : 1. 1 ' . . 
( : ! ' . 

Kalkşistlerin yayılıını daha azdır. Su birimler bazı yerlerele birbirleri ilc 

ardalanınalıdır. 
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Kalkşistler: Baraj yerinin sol sahilinde çok az olmakla beraber sag sahilin 

büyük bir kısmını kalkşistler kaplamaktadır. Her iki sahilde de kalkşistler 

içersinde muskovit ve klorit şistler ı cm ile ıs m kalınlıgında bantlar halinde 

yer almaktadır. 

Kalkşistler sert, kırılgan olup, yüzlek rengi gri'dir. Taze yüzeyleri gri, 

krem, kırmızımtırak renklidir. Şistozite kalınlıklar ı mm ile 20 cm arasında 

farklılıklar gösterir. Arazi de genellikle KB dogrultulu ve KD ya dogru 

egimlidirler. 

Kalkşistler sag sahilde baraj yerinin mansabında düşük kotlardan başlıyarak 

üst kotlara çıkar ve burada bir yay çizerek Abbas deresinden Neojen 

konglomeraların altına dalarak kaybolurlar. Üst kotlarda. ise muskovit ve klorit 

şistlerle kontak halindedir. Gecek köyünün güneyinde ise Tuzla mevkiinden 

başlıyarak Çamlar ziyaret tepede, Hasan ekini sırtı ve Kapaklı tekke tepe 

boyunca uzanır. 

Petrografik analizde, kalkşistler mikroskobik olarak belirginleşen bir şist 

dokusuna sahip ince taneli kalsitlerin ana bileşen olarak bulunduğu, şistozite 

yönünde yassılaşmış ince taneli silis bantları orta taneli kuvarsit mercek ve 

bantları ile ardaşıklı bulunan ince muskovit seviyeleri, ince flimler halinde 

grafik ve opak mineral (manyetit) bulunmaktadır. Gelişi güzel yönlcnmiş 

muskovit şeritçikleri ve mercekli taneleri halinde iri kristallerin ikizlerinde 

izlenen egilme ve bükülmeler, rekristalizasyon sonrasında da eleformasyonun 

devam ettigini göstermektedir. 

Muskovit şist ve Klorit şist: Her iki birim kalkşistlerin bulundugu 

mevkilerde yer almaktadır. En çok yayılıma sahip oldugu yer Yeldcgmez 

tepenin hemen kuzeyinde batı-dogu dogrultusunda yer alır. kuzeyde, güneybatıda 

kalkşistlerle, güneyde sırayla Neojen kongloınera, kristalize kalker ve Neojen 

kongloınera, batı ve doguda ise alüvyon çökellerle çevrilidir. 
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İkinci olarakta Kara tepenin bulundugu mevkiide yüzlek verirler. Kuzeyde 

kısmı olarak kristalize kalkerler hariç tamilmen Ncojcn birimi ilc çcvrilidir. 

Muskovit şistlcr kırmızı renkli , klorit şistler ise yeşil ve gri rcnkliclir. 

Her iki biriıııdc yapraklama çok iyi gelişmiş ve cl kuvveti ilc çok kolay parça 

lanabilıncktedir. 

Petrografik analizde ınuskovit şistlcr, ıni.ikemıncl bir şist dokusu gösteren 

ve ince seviyeler oluşturan ınuskovit'in ana bileşen olarak bulunclugu 

numuncdc, şistozite yönünde yassılaşmış ve birbirine grift bir şekil de 

kenetlemiş inec-orta taneli kuvars bantları, nıuskovite eşlik eden az miktarcia 

biotit. klorit, grafit ve bol miktarda hematil ve manyetit içerir. 

Muskovit şistlcrle aynı petrografik özellik gösteren kloritşistler de 

birbirlerine grift olarak kenetlenmiş ince orta taneli kuvars bantları, öz şekilsiz 

taneler halinde epito.ı, kalsit ve opak mineraller (ınanyctit) içerir. 
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3. V APlSAL JEOLOJİ 

Çalışma alanında en yaşlı birim Paleozoik yaşlı formasyonlardır. 

(Kristalize kalker ve şistler) Bu formasyonlarda Karbonifer sonlarında meydana 

gelen Hersiniyen orojenezinin etkisi ile tektoniğe uğruyarak kırılına ve 

· faylanmalar olmuştur. Ayrıca rejiyonal dinamik metamorfizmanın etkisi ile 

de şisti bir yapı kazanarak bugünkü hallerini almışlardır .. 

Çalışma alanı Paleozoikte, Hersiniyen orojenizine maruz kalması ile 

Paleozoik ve Mesozoik formasyonları arasında bir diskordansa, Üstkretase 

sonunda Laramiycnorojenezi sonucunda da Mesozoik ile Neojen formasyonları 

arasında birdiskordansın oluşmasını sağlamıştır (Biçer, 1976). 

Neojen çökeileri genelde yatay tabakalıdır. (3-5°) fakat eski 

formasyonların ve. Neojenin Alp in orojenezine maruz kalması nedeniyle 

eğimleri bazı, yerlerde (5-10°) arasında değişmektedir(Biçcr, 1976). 

Alp orojenezinin tesirleri ile daha önce teşekkül eden faylar yeni 

hareketlere sebep olmasının yanında yeniden blok hareketlerine neden olmuştqr. 

Bunlardan bazıları şunlardır. Pınarcık ve Karaağaç köylerinin kuzeyinden geçen 

düşey atımlı bir fay Paleozoik kristalize kalkerlerinin içinde gelişmiştir. 

İkincisi Keçiler boğazından başlıyarak Pınarcık köyüne yönelen bir fay vardır. 

Burada da Murat çayının sağ yakası yükselmiş sol yakası ise düşmüştür. 

Akboğa deresindeki dilşey atımlı fayın etkisiyle Mesozoik kalkerleri, Neojen 

formasyonların seviyesine çıkarak yüzlek vermesine neden olmuştur. 

Ayrıca uzaktan algılama yöntemiylede çalışma alınının güneydoğusunda 

Oluklu dere ve Horoz ötmez dere boyunca Neojen içinde birbirine paralel uzanan 

iki adet fay tespit edilmiştir. 

Tabakalanma, en iyi şekilde Üst Kretase kalkerlerinde göri.ilıncktedir. 0,5-

1 m arasında tabaka kalınlığına sahip olan bu birim çok çatlaklıdır. Çatlaklarda 
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bazen kil, bazenele kalsit ve kuvars kristalleri teşekkül etmiştir.Üst Krctasc kalker 

lerinin tnbaka dogrultuları kuzeydogu dogrultulu ve egimleri .güneydogu 

egimlidir. (16-27°) Akboga deresinde ise faydalanmadan dolayı doğrultu ve 

eğimlerde farklılıklar olmaktadır. 

Paleozoik kristalize kalkerlerinin kütlesel bir görünümü vardır, 

tabakaianma görülememekle beraber diğer süreksizlikler çok iyi gelişmiştir. 

Kalkşistlerde süreksizlikler çok iyi gelişmiştir. Süreksizliklerin 

doğrultuları kristalize kalkerlerdeki gibi genelde KB doğrultultı ve süreksizlik 

aralıkları 1 mm - 3 cm arasında değişmekte olup, bu aralıklarasckoncler olarak 

aragonit, kalsit, kuvars bazenele kil ile doludur. Bazen aragonitler çatlaklar 

haricinele kalşistlerdeki boşluklardasekonder olarakta kristalleşirler. 

Şistozite düzlemleri KB doğrultultı ve KD'ya doğru eğiınliclir. 

Şistozitelerin kalınlıgı 1 mm - 20 cm arasında değişmekte ve aralarına 

muskovit şist ve klorit şistleri görmek mümkündür. Bazen her iki Paleozoik 

,birimclcki süreksizliklerin uzunluğu 7-8 m'yi bulmaktadır. 

Diger şistlerde yaprakianma haricindeki diğer süreksizlik çok fazla 

gelişmemiştir. Aynı şekilde Neojen birimlerinde de süreksizlikler az gelişmiş 

olup, tabakaianma nadir olarak göriilür. Neojen içinde gelişen süreksizlikler 

genelde kil ile doludur. 

3.1. Süreksizlikterin Analizi 

3.1.1. Süreksizlikterin ölçümü ve çatlak sıklığı analizi 

Baraj yerindeki kristalize kalkerlerde süreksizliklerin ölçümü için 2 adet 

gözlem noktası seçilmiştir. Bunlar Oı ve 02 dir (Şcki13.1). Siireksizliklerin 

ülçi.imünclc jeolog pusulası ve şeritmetre kullanılmıştır. 
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Gözlem noktasının sabit merkezinden 10 m doğuya, 10 m de güneye çelik 

şeritmetre çekilmiştir. Şerit metre yönünde bütün süreksizlikler tek tek jeolog 

pusulası ile ölçülerek kaydedilmiştir. Bu işlem O 1 ve 0 2 gözlem noktalarında 

yapılmıştır. 

Bu işlemlerin değerlendirilmesi sonucunda baraj yerindeki kristalize 

kalkerler doğu-batı yönünde kırıklı, kuzey-güney yönünde yapılan ölçümlerde 

ise az çatlaklı, kırıklı çıkmıştır. (Şekil 3.1) Süreksizlik aralıkları 1 mm - 3 cm 

arasındadır. Doğrultuları ise genelde KB dır. 

3.1.2. Gül diyagramları ve analizi 

Kırık sistemleri, eklemler, çatlaklar, fayların hangi yöndeki kuvvetlerin 

etkisiyle oluştuğu ve bunların doğrultularının ve eğim açılarının hangi 

yönde yoğunlaştığını açıklamak ve bu yönlerin tektonik birimleri ile geometrik 

ve mekanik ilişkilerini açıklamak amacıyla hazırlanır. 

Baraj yerinde sol sahildeki kristalize kalkerlerden 136 adet (çizelge 3.1), 

sağ sahildeki kalkşistlerden de 37 adet süreksizliğin doğrultu ve eğim yönleri 

alınmıştır (Çizelge 3.2). 

Kristalize kalkerlerden ölçülen süreksizliklerin gül diyagramı 

çıkarılmıştır (Şekil 3.2.a). Burada süreksizlikler KB ve KD uzamınında 

yoğunlaşmışlardır. Bu iki uzanım arasındaki açı 40° dir. Bu yüzden bu 

süreksizlikler makaslanma karektcrindeki gerilmc kuvvetlerinin etkisiyle 

oluşmuştur. Gerilme kuvvetleri; ise yaklaŞık KB-GD doğrultusunda gelişmiştir. 
ı i i ·. 
j! ' i 1 ~ c f [,; : 

Kalkşistlerde ölçülen süteksizliklerde, KB yönünde 2 adet süreksizlik 
r .. 1 ;.:. :··· ·; 

grubu oluşmasına rağmen değişik' yönlerde. küçük süreksizlik grubları 

oluşmuştur. Buradaki ·süreksizliklerde makaslanma karektcrinde olup,KB-GD 

doğrultusunda gerileme kuvvetleri etkisinde kalmışlardır (Şekil 3.2b.l, 

Her iki birimindeki süreksizliklerin eğim dereceleri 50-90. arasındadır. 
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Bir kürenin alt yarısına, kürenin üstündeki bir notadan bakıldığında alt 

yarım küredeki enlem ve boylamların ekvator düzlemi üzerindeki iz düşümüdür. 

Küre üzerindeki bir noktanın iz düşümü ekvator düzlemi üzerinde bir nokta yine 

küre üzerindeki bir dairenin ekvator düzlemi üzerindeki izdüşümü bir daire veya 

elipstir. Küre merkezinden geçen ve alt yarım küreyi deleri bi.ittin çizgilerin 

' izdüşümleri bir nokta olduğu gibi, düzlemler de "kutup"ları vasıtası ile yine bir 

nokta olarak projeksiyon düzlemi üzerinde yerini alır. 

Bu projeksiyon ağları vasıtasıyla çok sayıda süreksizlik için kutup 

noktaları oluşturarak süreksizliklerin yoğunlaştığı bölgeler tesbit edilir. Bu 

sayede fayların, tipini ve hareket yönlerini, antiklinal ve senklinallcrin kanat 

durumlarını ve şevstabilisesi sorunlarının çözümünde kullanılır. 

Süreksizliklerin stereografik projeksiyon da kullanımında splot bilgisayar 

proğramı kullanılmıştır. Süreksizliklerin çok sayıda olması ve bunların 

hesaplanınası çok zaman almaktadır. Splot proğramı sayesinde kısa bir zaman 

E 
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içinde hesaplanmaktadır. Verilerin yüklenınesi "splot" içinde bulunan sploted 

adındaki ikinci bir proğraın sayesinde yapılmaktadır. 

Süreksizliklcrin doğrultu ve eğim yönlerinin istatiksel analizi yapılarak. 

kutup noktaları, kutup noktaların kontur diyagramları, kutup noktalarının ve 

eğim derecelerinin gül diyağramları elde edilir. Yine istatiksel olarak aritınatİk 

ortalaması ve standart sapınaları bulunur. Tüm bu veriler bilgisayar çıktısı 

olarak alınır. 

Sol sahilde kristalize kalkerlerde ölçülen 136 adet süreksizliğin doğrultu 

ve eğim değerleri (Çizelge 3. l)'de gösterilmiştir. Bu verilerin schmidt 

projeksiyon düzlemi üzerinde kutup noktaları bulunmuştur (Şekil 3.3). Kutup 

noktaları %2 aralık seçilerek kontur diyagramları bulunmuştur (Şekil 3.4). 

Kutup noktalarının kontur diyagramında 3 adet kutup kümeleşmesi vadır. 

Bunlara Aı, A2 ve A3 adı verilmiştir. Bu 3 kutup kümesinin tek tek 

süreksizlik düzlemleri çizilerek doğrultu ve eğim y,önleri bulunmuştur. Bunlar 

sırasıyla şöyledir. Aı=K75D 80GD, A2=K44B 58GB, A3:K26B dır (Şekil 3-9). 

Kutup noktalarının %13'ü 40-49° ve 60-69° arasında, % 10\ı340-349° 

arasında kümelenmiştir. 

Sağ sahilde kalkşistler de 37 adet süreksizliğin doğrultu ve eğim değerleri 

alınmıştır (Çizelge 3.2). Aynı işlemler burada da yapılarak kutup noktaları 

(Şekil 3.5), kontur diyagramları (Şekil 3.6), kutup noktalarının gül 

diyagramlar (Şekil 3.7), eğim, derecelerinin gül diyagramları bulunmuştur 

(Şekil 3.8). 

Kutup noktalarının kontu~ cliyagtaınında 2 adet kutup kümesi vardır. Bir 

tanesi çok belirgin ve koyu renkli diğeri ise daha az belirgin ve açık renklidir. 

Bunlara Bı ve Bı adı verilmiştir. Kutup noktalarının %14 60-69° arasında, %11 

40-49° arasında küınelenmiştir. Bu kutup noktalarının süreksizlik düzleıni 
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çizildiginde dogrultu ve egimleri şöyledir. Bı= K31 B78GB, B2 K52 B70GB 

ortalama egim açıları 76° dir (Şekil 3. 10). 
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Şekil:3.3 Kristalize kalkerlerdeki süreksizlik düzlemlerinin kutup 

noktaları 
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Şekil:3.4 Kristalizekalkerlerdeki süreksizliklerin kutup noktalarının 

kontur diyagramları 
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Şekil:3.5 Kristalize kalkerlerdeki süreksizliklerin kutup noktalarının 

gül diyagramı 
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Şekil:3.6 Kristalize kalkerlerdeki süreksizlikterin egim derecderine ait 

gül diyagramı 

23 



!'ii<CI'II<OY E<l'\1:;:1-'\;.r:ı ~3l.lfi:EI<~> r ZL. U:: 1-\1\I{)L.I Z I Ulaq ~3<'\h i 1 > 

r.ıı::w t h 

-f-

+ 

EQL.IAL AREA PROJECTION 

AI<CI-'\f'::OY BARA,! I SUI":EJ~S I ZL I K AI\IAL IZ I ( Sag Salı i 1) 37 Poirıts 

\ 
\ 

\ 

-f-

Symbnl 

-~ 

37 Poirıts Tot.al. 
SPLOT by Darton Software 

Şekil:3.7 Kalkşistlerdeki süreksizliklerin kutup noktaları 
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Şeki1:3.8 Kalkşistlerdeki süreksizliklerin kutup noktalarının kontur 

diyagramları 
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ROSE OlAGRAM OF DIP ANGLE FOR 
AKCAKOY BARAJI SUREKSIZLik ANALIZI (Bag Sahil) 
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Şekil:3. ll Kristalize kalkerlerde hakim Şeki1:3.12 Kalşistlerde hakim olan 
1 

sUreksizliklerin stereogramları süreksizlikterin stereogramları 
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4. DEPREM DURUMU 

İnceleme alanı, İmar İskan Bakanlıgının ".Türkiye Deprem Bölgeleri 

Haritası"na göre ikinci deprem kuşagında (Şekil 4.1), "Türkiye Simsik Zon 

Haritasında" ise onuncu derece deprem olan böl.geler alanında ve İç Ege bölgesi 

içinde yer alır (Şekil 4.2). 

Kuzeyde tektonik hattı, batıda Emet çukur ve Sındırga simav tektonik 

çukuru, güneyde Uşak deprem bölgesi ve dogusunda Afyon-Akşehirtektonikhattı 

ile sınırlanmaktadır. Ki.itahya'nın hemen dogusunda B, KB - D, GD yönlii bir 

fay ve Afyonkarahisar da D-B ve K-G yönli.i faylar bulunmaktadır. 

~~~--ı--------+----~·---~-~·~ 

AÇIKLAMALAr( 
[[O] 1. Derecedz rlepre·m oolqesi 

~ 2. Derecede dq:rem bdqesi 
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.. 
OLCEK:l/1600 000 

~ 3.0erecede deprem 

!oooooJ 4.0erecede ci eprem 

o 
D 
J\C 

tiılqesi 

bö\qesi 

Şekil:4.1 Türkiye deprem bölgeleri haritasında Akçaköy barajının yeri. 

1< 



AÇif\LAMA LAR 

6. Oerececie depr12m olam bölqelev 

7. Derecede cJeprem olan bölqeler 

8. Dereceele deprem olan !Jölcıeler 

KARA OEf\llZ 

6 

C' 9 

10 ES1<.15El 
• 

AFYON 
• 

ÖLCEK:1/1GOOOOO 

9 ·Derecede deprem olan bölqeler 

io. Derecede deprem olan bölqeler 

11. Derecede deprem olan böqelrzr 

Şekil:4.2 Türkiye sismik zon haritasında Akçaköy barajının yeri. 
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5. YE RAL Tl SUYU 

İnceleme alanındaki yamaçlarda farklı seviyelerde kaynaklar vardır. Bu 

kaynaklar killi kalker ve kumtaşlarının süreksizliklerinden sızan sular 

tarafından meydana gelmektedirler. Bu kaynakların debileri mevsimlere bağlı 

olarak değişkHkler göstermektedir. Söz konusu kaynakların mühendislik 

jeolojisi açısından önemi yoktur. 

Baraj yerinde değişik yıllarda yapılan Yeraltısu (YAS) seviyeleri tespit 

edilmiştir (Çizel ge 5.1 ). ( DSİ soncluj log I al arı). 

Bazı sondaj kuyularının kaybolması veya içierinin tıkalı olmasından 

dolayı bu kuyularda yeraltısu seviyeleri tespit edilememiştir. 

Göl alanında, alüvyonda köy halkının açmış olduğu adi kuyularda Temmuz 

ayında yapılan ölçümlerde YAS seviyeleri 3 m civarındadır. 
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Çizelge:5.1 Baraj Yerindeki Sondaj Kuyuları ve Yeraltısu Seviyeleri 

AÇII.JıN SCIDAJ . 1968-1972 YILI 1991 YILI 
KUYUSLtUJ YERI KUYU t\0 KUYU DERİf\I..İGİ YER.AL.TI SU YER.AL.TI SU 

Cm) RASAllAR(m) RA5A 1l..ARI (m) 

SK-4 36,00 
SAG SAHİL SK-5 40,00 33,50 35,50 

SK-6 40,00 7,50 10,70 
SK-I 25,00 17,40 

SOL SAHİL SK-7 40,00 12,00 13,40 
SK-8 40,00 18,20 
SK-2 29 ,_0_9 __ 9,00 

TALVEG SK-3 30,00 7,20 9,80 

ASK-I 10,00 
ASK-2 16,50 9,20 ll ,80 
ASK-3 20,00 9,25 11,60 
DSK-1 25,00 21,90 

DOLUSAV AK DSK-2 15,00 11,30 
DSK-3 15,00 12,30 

SK-9 25,00 10,80 ı ı ,00 

SK-lO 25,00 11,00 12' ı 5 
SK-ll 25,00 20,90 22,50 

SK-12 15,00 ll ,50 12,00 

SK-13 15,00 8,00 9,30 

SK-14 15,00 9,00 11,70 

GÖL ALANI SK-15 15,00 10,50 11,90 

SK-16 50,30 ıo,oo ıı,ıo 

SK-17 50,30 9,80 11,60 

SK-18 49,00 ll' 00 12,20 

SK-19 15,00 1ı,80 12,70 

SK-20 15,00 13, lO 14,30 

SK-21 50,30 17,20 19,90 

SK-22 49,50 ll,40 12,70 

SK-23 50,50 27,30 29,00 of 



6. MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ 

6.1 Akçaköy Barajmm Karakteristikleri 

Baraj tipi 

Kret yüksekliği (m) 

Kret uzunluğu (m) 

Temelden yüksekliği (m) 

Maksimum su kotu (m) 

Toplam dolgu hacmi (m3) 

Geçirimsiz gereç hacmi (m3) 

Geçirimli gereç hacmi (m3) 

Kaya gereç hacmi (m3) 

Yamaç kaplaması için gereç 

hacmi (m3) 

Göl alanı (m2) 

Toplam göl hacmi (m3) 

Aktif göl hacmi (m3) 

Ölü göl hacmi (m3) 

Sulama alanı (ha) 

Dolusavak tipi 

Dolusavtak kapasitesi (m3/s) 

Derivasyon tipi 

Çapı (m) 

:Zonlu toprak dolgu 

ı 05ı,60 

287,00 

26.60 

ı 047,35 

890 000 

380 000 

478 000 

32 000 

: ı 5ıo 000 

: 11.4 x ıo6 

:142,4 x ıo6 

:ı40,1 X 106 

2,3 x ıo6 

ıO,l22 

: Karşıdan alışlı 

238,00 

: Dairesel tünel 

3 

6.2. Baraj Yeri ve Yeraltı Jeolojisi ve Temel Araştırmalan 

32 

Baraj yeri temel araştırmalarında, temel araştırma sondajları ve deneme 

e~eksiyonları yapılmıştır. 

Baraj yerinde toplam ı 7 adet temel araştırma sondajı açılmıştır. Bunların 

1 ı tanesi Baraj yeri sondajları, 3 tanesi dolusavak sondajları, 3 tanesi de 
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standart penetrasyon test (SPT) sondajlandır (Ek 3.1). 

Baraj yerinin membasında (göl alanında) Akçaköy-Altıntaş yolunun 

üzerinde de 14 adet temel araştırma sondajı açılmıştır. 

Deneme enjeksiyon sondajları ise biri sag sahilde, digeri sol sahilde 

olmak üzere 2 adet temel araştırma sondaj agı vardır (Ek-3.1). 

DSİ tarafından açılan 31 adet temel araştınna sondajlarının toplam metraj 

846,4 m'dir. Deneme enjeksiyon sondajlarının metrajı ise 320 m'dir. 

Köy Hizmetleri tarafından Akçaköy'ün güneybatısında derinligi 104 .ın 

olan su sondajı açılmıştır. 

Baraj yerinde açılan temel sondajlar şunlardır. 

Sag sahiide = Sk-4, Sk-5 ve Sk-6'dir. 

Sol sahilde = Sk-1, Sk-7 ve Sk-8'dir. 

Talvegde = Sk-2, Sk-3, ASK-1, ASK-2 ve ASK-3'dür. 

Dolusavakla = DSK-1, DSK-2 ve DSK-3'dür. 

Sol sahildeki sondajlar şistler üzerinde açılmıştır. Kalkşistlerin altında 

kristalize kalkerler devam etmektedir. Kalkşistlerde yapılan basınçlı su 

tecrübelerine (Permeabilite-geçirimlilik) göre bu birim yarı geçirimli (K= ıo-4) 

ve geçirimsizdir. (K=ıo-5) Yalnız Sk-7 no'lu sondajlarda 0,8 m ile 18, 20 m'ler 

arasındaki seviyeler geçirimsiz, diger seviyelerde geçirimlidir. 

Kalşistlerin altındaki dev~tn eden' kristalize kalkerlerde 1, 2 m arasında 
li ı 

ı 1' 1 

degişen oksidasyonuna ugranHş erimb böşlukiarı vardır. Sk-1 ve Sk-7 no'lu 
., ~ ' 

' ' ı : : :: 

sondajlarda kristalize kalketler ·geçirimli (k::::ıo-3) ve yarı geçirimlidir. 
' 1, ı 

(K=l0-4). Sk-8 no'lu sondaj kuyusunda 10, 32 m arasındaki önemli olmayan 

yan geçirimli seviyeler haricindeki seviyeler geçirimsizdir. (K=l0-5) 34,t)Oın 

arası ise yarı geçirimlidir (K=ıo-4). Sk-1 ve Sk-7 no'Iu sondaj kuyularının 
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ortalama karot yüzdeleri iyidir. RQD de~erlcd diiştik olup, çok zayıf:-zayıf 

kaya niteliğindedir. 

Sağ sahildeki sondajlar kalkşistlerin i.izerinde açılmış ve kristalize 

kalkerler hiç geçilınemiştir. Bu sondajlarda yapılan permeabilite sonuçlarına 

göre bu birim yarı geçirimli (K=I0-4) ve geçirimsizdir. (K=Io-5), (lo-6). Hatta 

Sk-6 no'lU kuyusunda hiç su kaçakları yoktur ve kuyu tamamen geçirimsizdir. 

Sk-5 ve Sk-6 nolu kuyuların ortalama karot yüzdesi iyi ve RQD değerleri 

orta ve iyi kaya niteliğindedir. Sk-4 no'lu kuyunun hem karol yi.lzdesi diişiik 

(%36), hemde· RQD değeri dilşHklür. 

Sol sahilde, su kaçakları sa~ sahile göre çok fazladır. Bunun sebebide sağ 

sahildeki kalkşisllcrin içinde ınuskovit şist ve klorit şisllerin, kalkşisılcrlc 

ardalanınalı olmasından ileri gelmektedir. Bu ardalanınalar genelele kayacın RQD 

değerlerini di.işi.lrınektcdir. 

AlUvyonda açılan ASk-2 sondaj kuyusunda alüvyonun kahnlığı 1 l ,5 

ın'clir. Talveg'den cteklere gidildikçe a!Uvyonun kalınlı~ı Sk-2 no'lu kuyuda 3 

ın, ASk-1 no'lu kuyucia ve 4,4 ın'ye kadar düşmektedir. 

AlUvyonda yapılan serbest basmçh su deneylerinde aliivyon geçirimli 

(K= 1 o- 3 ) ve yarı gcçirilnlidir (K=ıo-4). özellikle ASk-1 ve ASk-2 no'lu 

kuyularda alUvyon tamamen geçirimliclir. 

Altlvyonun altında devam eden kalkşistlerde de benzer durum vardır. 

Burada ASk-1 ve ASk-2 no'lu kuyularda kalkşistler tamamen geçirinılidir. 

(K= 1 o-3). Diğer Sk-2, Sk-3 ve ASk-3 no'lu kuyularda geçirimli ve yarı 

gcçiriınlidir. 

AIUvyonclaki Sk-2, Sk-3, ASk-1, ASk-2 ve ASk-3 no'lu kuyularda 

kalkşistleriı1 geçirimli olmasının sebebi bu kısımda tektonizınanın etkisi ilc 

kırıkianına ve ezilıne zonlari teşkil etınesidir. J3u kuyuların gı;;neldc karol 
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yüzdeleri yüksekdir. RQD degerieri düşük olup, çok zayıf ve zayıf 

kaya niteligindedir. Yalnız Sk-2 nolu kuyunun karot yüzdesi düşüktür. 

Dolusavak ekseninde açılan DSk-1 ve DSk-2 nolu sondajlar şistlerin 

üzerinde açılmıştır. Şistlerin altinda kristalize kalkerler devametmektedir. DSk-

3 no'lu sondaj kuyusu ise alüvyon üzerinde açılmıştır. Bu kuyuda 6 m 

alüvyondan sonra 15 ci m'ye kadar kristalize kalkerler devam etmektedir. 

DSk-1 ve DSk-2 no'lu kuyularda kalkşistler geçirimsiz kristalize kalkerler 

ise yangeçirimli ve geçirimsizdir. 

Baraj yerinin hemen meınbasındaki yamaçlarda (gölalanında) Akçaköy-

Altıntaş yolunun üzerinde yapılan temel sondajlar ise şunlardır. 

Sag salıilin ıneınbasındaki yamaçlarda açılan sondajlar Sk-9, Sk-10 ve Sk-

21 'dir. 

Sol s ahilin me m basındaki yamaçlarda açılan sondajlar Sk- ll, Sk-12 ve 

Sk-20'dir. 

Baraj yerinin ıneınbasında (göl alanında) açılan sondajlar Sk-13, Sk-14, 

Sk-15, Sk-16, Sk-17, Sk-18, Sk-19, Sk-22 ve Sk-23'dür. 

Sag salıilin yamaçlarında açılan Sk-9, Sk-10 ve Sk-21 ile barajın 

ıneınbasında açılan Sk-22 Sk-23 no'lu sonajlarda Neojen marnlarının altında 

Paleozoik kristalize kalkerler yer alır. Sk-14 ve Sk-15 no'lu kuyular ise 

alüvyon üzerinde açılmıştır. Alüvyortun altında ınarn ve kristalize kalkerler 
j : t.; 

devam etmektedir. l " ,j !' 

'i [,.·: 
i : l ': ... o o. 

Marnlar, yarı geçirimli ve geçırımsız olup, kristalize kalkerler 

geçiriınlidir. Kristalize kalkerlerde bazı seviyelerde yarı geçirimli ve geçirimsiz 

seviyeler vardır. Bu seviyeler bu birimin geçirimli olmasını etkileyecek 

derecede önemli degildir. Ayrıca bu birim içersinde 1, 2 ın arasında degişen 
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erime boşlukları vardır. 

Bu sondajlardaki ortalama karot yilzelesi y!.iksek olanların RQD değericle 

genelde yüksek olup, kaya kalitesi de orta ve yüksektir. Yalnız Sk-9 no'lu 

kuyunun ortalama karot yüzdesi 66 dır, RQD'si ise 34 tür ve zayıf kaya 

ni teli ği ndedir. 

Sk-16, Sk-17 ve Sk-18 no'lu sondajlarında alüvyon ve Neojcn marnlarının 

altında Neojen taban -konglomerası devam etmektedir. Bu 3 kuyucia alüvyon ve 

marnlar geçirimli ve yarı geçirimlidir. Konglomeralarda kristalize kalkcrlercleki 

gibi geçirimsiz seviyeler içerdiği halde bu birimele tamamen geçiriınlidir. 

Sk-13 no'lu kuyuda 13 m alüvyon geçildikten sonra 2 m'de marnlar içinde 

ilerlenmiştir. Bu kuyuda alüvyon 5,85 m'yi kadar geçirimli, diğer seviyeleri ise 

yarı geçirimli ve geçirimsizdir. Marnlarcia geçirimsizdir. Kuyunun ortalama 

karot yüzdesi ıoo olmasına rağmen alüvyonda ve marnlar içinde açılması 

nedeniyle RQD değeri O'dır. Sk-19 no'lu kuyu ise tamamen marnlar içinde 

açılmış olup, yarı geçinn 1 i ve geçirimsizdir. Ortalama karot yüzelesi 87 iken, 

RQD değeri ı ı 'dir ve çok zayıf kaya niteliğindedir. 

Sol sahilin yamaçlaında açılan Sk- 1 ı, Sk-12 ve Sk-20 no'lu kuyular 

kalkşistlerin üzerinde açılmış ve kuyu bitimine kadar devam etmektedir. Sk- ı ı 

no'lu kuyu tamamen geçirimlidir (K= ı o-3). İçerisinde 0,5- ı ın arasında değişen 

4 adet boşluk geçilmiştir. Sk- ı 2 ve Sk-20 no'lu kuyular ise geçirimli ve yarı 

geçirimlidir (k=ıo-4, ıo-5). 

Baraj yerinde yapılan basinçlı su deneylerinde birimlerin geçirimlikleri ve 

Lugeon değerleri tespit edilmiştir (Çizelge 6. ı) ve (Şekil 6.1). Lugconbiriıni 

1 'den küçük olanlar %5 1, 16'smın oluşturmaktadır. 
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Çizelge 6.1 Basınçlı Su Tecrübelerinde Elde Edilen Lugeon Değerleri 

LUGEON BİRİMİ DENEY SAYISI DENEY YÜZDESİ 

25> 4 0,48 

25-5 286 34,58 

5-1 114 13,78 

<1 423 51,16 

827 100,00 

30 
..:.::: 
'll 

"O 

o 25 
~ ' ' -... ' c ' ·e ' ' -... 20 ' 
E ' ... -... ' ' -' ' ' ' 'i: 10 
c: 
co 
>- 5 LıJ 

z 
I.LJ 
D 

........ 
'"0-.. 

r- .... __ ----- -----1----- ----
o 10 20 30 40 so 60 70 80 90 100 

DENEY YÜZDESi % 

Şekil:6. 1 Akçaköy baraj yeri Lugeon kümülatif eğrisi 

Sonuç olarak barajın membasında ve yamaçlarında açılan araştırma 

sondajlarından elde edilen verilere göre kristalize kalkerler, kalkşistler ve 

konglomeralar, ara seviyeler halinde olan ve bu birimlerin geçirimli olmasını -

etkileyecek derecede önemli olmayan geçirimli seviyeler paricinde bu birimler 

geçirimlidir. Marnlar ise yarı geçirimli ve geçirimsizdir (Ek-2). 

Baraj yerindeki kuyuların ortalama karot yüzdeleri orta ve yüks\fktİr. RQD 

değerleri ise genelde birkaç kuyunun haricinde çok zayıf ve zayıf kaya 

niteliğindedir (Çizelge 6.2). 



KUYU t\0 

Sk-I 
Sk-2 

Sk-3 
Sk-4 

Sk-5 

Sk-6 

Sk-7 
Sk-8 

Sk-9 

Sk-10 

Sk-ll 

Sk-12 
Sk-13 
Sk-11 

. Sk-15 

Sk-16 

Sk-17 

SK-18 

Sk-19 

Sk-20 

Sk-21 

Sk-22 

Sk-23 

ASK-1 

ASK-2 

ASK-3 
DSK-1 

DSK-2 

DSK-3 

Çizelge: 6.2. Baraj Yerindeki Sondaj Kuyularının Mühendislik ı 

(Geçirimlilik ve Kaya Özellikleri) Sınıflaması 

KtNU DER. rEÇİRİt'lİ SEViYELER YARI rEÇ SEV. rEÇİRİffiİZ SEV. ORTN.A. RQD(%) KAYA KÜTLE 
K= 10-4 K=10-5, 10-6 KAROT %si KALİTESİ (m) K=l0-2, ıo-3 an/s 

25 6-8,16-20 o-5,8-16,20-25_ 56 20 Ç9k za_yıf 
29 1,5-3,9-11, 0-1 ,5 3-9,11-29 37 ll Çok zayıf 

30 23-25 ü-23,25-30 55 12 t;d< zayıf 

36 0-8,10-14,18-22, 8-10,14-18,22-26 36 18 Çok zayıf 
28,30 30-36 

40 26-30 0-26,30-40 76 78 iyi 

40 0-40 81 5? Orta 
40 8-18' 2G-34' 38-40 34-38 ü-8,18-20 78 16 Çok zayıf 
40 11-14,22-24,34-40 0-11,14-22,24-34 100 50 Orta 

25 5-7,13-17,21-25. 9-13 ü-5, 19-21 66 34 Zayıf 

25 3-5,9-21 21-23 ü-3,5-9,23-25 88 56 Orta 

25 Kuyunun taımmı 73 35 Zayıf 
ge;irim1 i dir. 

15 0-7,9-ll 7-9,11-15 77 33 Zayıf 

15 0-5,85 7,35-12 5,85-7,35,12-15 100 o Çok zayıf 

15 6,3-10,5 o-q3, 10,5-15 100 86 iyi 
15 1ü-15 0-7,35 7,35-9 100 47 Zayıf 

50.3 0-2,8~,),85-8,85 2,85-5,85,26-28 9-11,24-26,34-35 79 38 Zayı~ 
13,5-24,28-24,42- 35-38 38-42 
50,3 

50.3 0-4,3Sı5,85-7,85 4,35-'185,785- 11,85-13,75,19,5- 86 50 Orta 
19-19,50,32-46,48- ll ,85,29,5-32, 29,5-46-48 
50,3 

49 6-10,5715-17,19-33 0-485 10,5-15,17-19,33- 85 98 Çok iyi 
37-49 37 i 

15 7-9,11-13 0-7,9-11,13-15 87 ll Çok zayıf 
ı 

15 0-3,5-9 3-5,19-15 9-13 72 32 Zayıf 

50.3 O-q5,16-l8,30-48 8-14,48-50,3 14-16,18-30 97 72 Orta 

49.5 10,5-23,5,39,5-49,5 4,35-10,5 0-4,35,~3,5-39,5 97 74 Orta 

50.3 6-40 42-50,3 0-6,40-42 86 53 Orta 

10 Kuyunun tanmı 100 48 Zayıf 

geçirimlidir. 

16.50 Kuyunun taımmı 100 21 Çok zayıf 
ge;irimlidir. 

20 ı ,35-285,12-15 ~ŞS-12 100 o Çok zayıf 

25 21-25 0-21 100 74 Orta: 

15 11-13 O-ll ,13-15 93 43 Zayıf 

15 Kuyurun tam:ımı 86 45 Zayıf 

geçirimi i dir. 

38 
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Kalkşistlerin, RQD de~erlerinin kristalize ve kalkeriere göre düşük 

olmasının sebebi bu birimin içersinde muskovit şist ve klorit şistlerin 

ardaşıklı olmasından kaynaklanmaktadır. Kalkşistlerin kısmen yarı geçirimli ve 

geçirimsiz olmasının sebebide aynıdır. 

Göl alanında Köy Hizmetlerinin Akçaköy'ün güneybatısında, köyün içme 

suyunu temin etmek amacıyla, 104 m derinli~inde bir kuyu açmıştır. Bu kuyu 

tamamen Neojen birimlerinin içersinde devam etmiştir. Sondaj kırıntı 

numunelerine göre. siltli kil, kum niteli~indedir. 6 m alüvyondan sonra Neojen 

marn, marnlı kalkeri ve kumtaşları münavebeli olarak devam etmektedir. Bu 

kuyuda temel kaya olan Paleozoik birimlerine hiç girilmemiştir. 

Baraj yerindeki alüvyonda 1 adet mansabta, 2 adet membada olmak üzere 3 

adet standart penetrasyon deneyi yapılmıştır. Bu SPT deneylerinde zeminin 

kıvamlılı~ı katı ile sert arasındadır. Bu nedenledirki alüvyonun taşıma gücü 

(qu) yüksektir (Çizelge 6.3). 

Çizelge 6.3. Akçaköy Baraj Yerinde Yapılan Standart Penetrasyon 

Deneylerinin (SPT) De~erlendirilmesi 

Kuyu No 

SPT-1 

SPT-2 

SPT-3 

Kuyunun 

derinli~i( m) 

14.00 

13.00 

12.000 

Ortalama Taşıma 

gücü (qu) kg/cm2 

2.5 

2.9 

2.2 

Zeminin 

özelli~ i 

Çok katı 

Çok katı 

Çok katı 
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6.2.1. Deneme Enjeksiyonları 

Kristalize kalkerlerde ve kalkşistlerde enjeksiyonun başarılı olma derecesi 

ve maliyet tespiti için sol sahilde kristalize kalkerlerde ET -I-K 1, sağ sahilde 

kalkşistlerde ET-II-K1 deneme enjeksiyonlan yapılmıştır. 

E T-X-1 

)\ 
E"*K1 ~ 

ET-X-2~·~· ___. ET-X-3 
6.00 m 

e S ondaj kuyusu 

Şekil:6.2 Eşkenar üçgen deneme enjeksiyon yöntemi 

ET-I Kl ve ET-II K1 deneme enjeksiyon ağında eşkenar üçgen yöntemi 

kullanılmıştır. Eşkenar üçgenin kenar uzunluğu 6 m'dir (Şekil 6.2). 

ET-I K1 deneme enjeksiyon kuyusuna 191.420 kg çimento, 14.071 kg 

kum, 6.615 kg bentonit ve 261 kg CaC12 enjekte edilerek refü sa,ğlanmıştır 

(Çizelge 6.4). Metre tüle düşen enjekte maddesi 1.769 ton'dur. ET-I K1 

kuyusuıfun enjeksiyondan önceki karot yüzdesi 86'dır. Kontrol kuyusu kumla 

doldurulduktan sonra alınan karot yüzdesi lOO'dür. Kumlu karot içinde 4 adet 

seviyede çimento+betonit karışırnma rastlanmıştır (Şekil 6.3). 
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ET-I-K1 ET-l-K1 

KUMDAN ALlNANAN NUMUNE 
.. . Enjeksiyon öncesi 

SU TECfW BESI . . 
Erıeksıyon sonrası 

2 
Kum 

.:l 
4 

. ' 

Kum+ Bentonit+Çimento 
6 Kum 6 

8 

9 
10 

12 1 2 
Kum +Bızntonit+Çi mento 

14 
ı s 

16 

18 1 8 

20 
21 

22 Kum 

24 Kum+ Brzntonit+Çimıznto 24 

. 26 Kum 
27 

28 

30 30 

3 2 Kum+ Bızntonit+ Çimento 
33 

34 

3 6 36 

38 
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,....-
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3.4/ 3 

4.5/17 o 
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5.4/2 
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2.5/6 

o 
9 

o 
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25 
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6/65 o 
9 9.4/1 

'7.5/ 6 25 
52 10.31 

7/72 

11.4/ 

7159 

5 

36 

o 
45 12.51 
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Şekil:6.3 ET-1-Kl Deneme enjeksiyon sondaj kuyusunda yapılan işlemler 
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ET· II·K1 ET· II-K1 
KUMDAN ALINAN NUMUNE SU TECRÜBEsi Erij_eksi_yon öncesi 

Enjeksıyon sonrası 
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Şekil:6.4 ET-11-Kl Deneme enjeksiyon sondaj kuyusunda yapılan işlemler 



43 

ET-II-kı deneme enjeksiyon kuyusuna 77.320 kg çimento, 1,491 kg kum 

ve 1.342 kg bentonit enjekte edilerek kuyuda refü sa~lanmıştır(Çizelge 6.5) 

metretüle düşen enjekte maddesi 0.668 ton'dur. ET -II-K ı kuyusunun 

enjeksiyondan önceki karot yüzdesi 61'dir. Kuyu kumla doldurulduklan sonra 

karot yüzdesi %ıOO'e çıkmıştır.Kumlu karot içinde 4 adet seviyede 

çimento+bentonit karışımına rastlanmıştır (Şekil 6.4). 

Çizelge 6.4 ET -I Deneme Enjeksiyon Sondaj Kuyularında Kullanılan Katı 

Madde Miktarları 

DENEME ENJEKSİYON 

KUYUSU 

ET-I-l 

ET-1-2 

ET-1-3 

TOPLAM 

ÇlMENTO 

(kg) 

67.285 

65.ı7o 

58.965 

ı91.420 

BENTONtr 

(kg) 

2.225 

1.912 

2.478 

6.6ı5 

KUM 

(kg) 

5.702 

5.205 

3.ı64 

14.07ı 

KALSiYUM 

KLORÜR (kg) 

120 

50 

91 

26ı 

Enjeksiyon yapılacak kısmın uzunlu~u yaklaşık 350 ın'dir. 30 m 

derinli~inde bir sıra perde, iki sıra kapak enjeksiyonları olmak üzere teşkil 

edilen enjeksiyon h~ttında yaklaşık 5.000 m sondaj ve enjeksiyon yapıldı~ı 

takdirde ı992 birim fiyatlarına göre enjeksiyon perdesinin maliyeti ı 674 500 

000 TL olacaktır. 
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Çizelge 6.5 ET-II Deneme Enjeksiyon Sondaj Kuyularında Kullanılan Katı 

Madde Miktarlan 

DENEME ENJEKSlYON ÇlMENTO BENTONlT KUM KALSlYUM 

KUYUSU (kg) (kg) (kg) KLORÜR (kg) 

ET-1-1 28.450 612 

ET-1-2 23.520 436 200 

ET-1-3 25.350 294 1.291 

TOPLAM 77.320 1.342 1.491 

Enjeksiyon esnasında katkı maddesi olarak çimento, kum ve bentonit 

kullanılması yeterlidir. Enjeksiyonda kullanılacak katı madde miktarları ve 

oranları (Çizelge 6.6)'da gösterilmiştir. 

Çizelge 6.6 Enjeksiyon Şerbeti Karışım Oranları 
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6.2.2 Tek Eksenli Basınç Deneyi 

Baraj yerinin sol sahilinde yer alan kristalize kalkerlerde Schınidt çekici 

ile tek eksenli basınç dayanıını tespit edilmiştir. 

ISRM yöntemine göre L tipi çekiç, kristalize kalkeriere düşey yönde dik 

olarak 20 adet darbe yapılmıştır. Bunlardan degerieri büyük olan 10 adedinin 

aritınetik ortalaması alınmıştır. Bu ortalama abak yöntemi ve formi.il yöntemine 

uygulanarak tek eksenli basınç dayanıını bulunmuştur (Şekil 6.5). 

ISRM-L 

41 43 40 46 41 40 41 41 37 

37 39 39 36 41 42 38 41 42 

ISRM L= 41+43+46+41+41+41+41+41+42+42 

80 

60 
D 
I..Ll 42 
~ 40 
I..Ll 
co 
~ 20 
D 

o 

=41.9=42 

10 

------
------ ------- -~ ----
~ ı 1 _.. ı 

ı 

: 
' 1 

' ı 
so 100 112·5 150 2 00 250 

·f UCS( MPA l 

Şekil:6.5 Schınidt sertligi tek eksenli sıkışma dayanıını ilişkisi 

36 

37 
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Formiii y(hıtemi 

N = 2,329 X u.c.s + 15,7244 

42 = 2,329 X U.C.S + 15,7244 

U.C.S = 112,8 MPA = l 128 kg/cın2 

Çizelge 6.7 Kayaçlar 1çin Tek Eksenli Sıkışına Dayanıını Sınıflanclırılınası 

ı 
Çok diişük DiişUk Orta-DU şU k Orta Yilksek Çok Yiiksck JSRM 

arası ( 1979) 

MPA 25 50 100 200 MPA 

250 500 1000 2000 

Akçaköy'Un do~usunda yer alan kristalize kalkerler üzerinde yapılan 

Schmidt ç~kici ile yapılan tck eksenli sıkışma degeri, kayaçiarın tck eksenli 

sıkışma ciayanımı endcksinc göre yüksek çıkınışt.ır (112,8 MPA). 

6.3 Baraj Yerinin Mühendislik .Jeolojisi 

6.3.1. Su Tutana Yününden 

B araj yeri, kristalize kal Jl, r şi st 1 ~~alil V yoiı üzerinde yer alır. K ri st a ı ize 
L· i : <'' . . . 

kalker ve şistler (özellik!~' kalk1Şistier) dayanımh olmasına karşın 
1.: ·: .. . ' 

geçirimlidirler. Kalkşistler içerisinde geçirimsiz şistlerin olmasından dolayı 

kristalize kalkeriere nazaran daha az gcçirimliclirler. Kristalize kalkcrlcrclc, 

şistlcrcle kaçaklar süreksizlik dUzlemlcri boyunca (Çatlak, tabakaianma ve erime 

boşlukları) olmaktadır. Şistlcrin; şislozitc c!Uzlcınlcri ınansab tarafına ve yamaç 
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içine e~imli olması ikinci bir dezavantajdır. 

Her iki birim Uzerincle yapılan basınçlı su deneylerincic'K=lO-~ ıo-4, ıo-5 

kısmende 10· 6 olan seviyeler vardır. Bu nedenle baraj yerindeki ana kaya 

geçiriınli,yarı geçirimli ve geçiriınsizclir. 

Baraj yerinde altivyonun genişli~i 90 ın civarındadır. Burada yapılan 

sondajlarda aliivyon kalınlı~ı 3-11,5 ın arasında de~işınektedir. AIUvyon kil, 

silt, killi çakıl, kumlu çakıl, ince kum, blokltı çakıllı kil ve kumlu çakıllı kil 

seviyelerinden oluşmaktadır. 

Altivyonda yapılan su tecrilbcleriilde K=to-3, 10-4 ve 1o-5 olup, geçirimli 

ve yarı geçiriınlidir. Kısmı olarakta geçirimsiz seviyeleride 'vardır. 

Altivyonun geçirimli olmasına karşın, taşıma giicünün yüksek olması 

nedeniyle katof haricinde güvde mansab ve memba batardolm-ın da kaldırmaya 

gerek yoktur. Yalnız kil çekirdc~in oturacağı btof kazı yerinele allivyonla 

birlikte ana kayanın bozuşmuş 1-2 m lik kısmıcia kaklırılmalıdır (Ek-2). 

Genel olarak şisller kolay altere oldukları için yüzeysel kısımları dış 

tesirterin etkisiyle parçalanarak ufalanırlar ve üzerinde yamaç molozlarının 

oluşmasına olanak verirler. Yalnız baraj yerinele kalın yamaç ınolozu yoktur. 

Sadece şistlerin üzerinde 0,1-1 ın arasında dc~işen yer yer yamaç molozu vardır. 

Bu nedenledirki gövdenin oturaca~ı temelde kil çekirdek için ha[riyatı 

(sıyırmayı) ortalama sol sahilde 1 ın, sa~ sahilde 1,5 m dcrinli~inde 

yapılmalıdır. 

Ana kaya geçirimli ve yan geçirimli oldu~undan, gcçiriııJsizliği ıcınin 

etmek için perde enjeksiyonuna gerek vardır. Şistozite · dii7.knıleri ımınsaba 

do~ru, daltınlı oldu~undan. perde cnjeksiyonun cloğnıltusu şistozilc ve 

tabakalanmaya dik ve dikc yakın teşkil edilmelidir. 
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1991 yılının Eylül ayında yapılan su rasatlarında sag sahildeki Sk-4 no'lu 

kuyucia yeraltısuyu yoktur. Sk-5 ve Sk-6 no'lu kuyularda yeraltısuyu vardır ve 

Sk-5 no' lu kuyu da yeraltıso seviyesi 1972 yılındaki yeralt ıs u seviyesinden 2 ın 

daha düşüktür. 

Enjeksiyon derinligi, su kayıpları 10 kg/cın2 atmosfer basıncı altında 10 

dakikada her m tulda 1 litre olmalıdır. Geçirimsizligin temini için enjeksiyon 

perdesinin derinligi baraj max su kotu, YAS seviyesi, permeabilite katsayısı ve 

sızma tulu göz önüne alınarak hesaplanmıştır. 

Sag sahilde de bu yöntem kullanılarak, enjeksiyon perdesinin derinligi 33 

tn'deki geçirimsiz zona baglanmalıdır. Sol sahilde ise hı= .E_ + C formülüne 
3 

göre 30 m derinlikte oluşturulmalıdır. 

h 1 = Enjeksiyon derinligi m 

hz= maxsimum su kotu m 

C= Sabit katsayı 

Talvegde açılan Sk-3 sondajına göre ana kayanın altında kil çekirdek 

hafriyatından sonra enjeksiyon perdesi derinligi 30 ın olmalıdır. Bu suretle 

geçirimsiz enjeksiyon perdesi ile suyun sızma tulu uzatılmış olunacaktır. 

kristalize kalkerierin kalınlıgı bilinmedigi için baraj yerinde başarılı 

olmayabilir. B u nedenle geçirimsizligin temininde enjeksiyon perdesi her iki 

sahilde de yamaç kaplaması yapılmalı. Sol sahil kaplaması Akçaköy'ün hemen 

dogusundaki Neojene kadar, sag sahildeki kaplama ise Abbas deresinin sol 

yamacındaki Neojen konglomeralarına kadar uzanınalıdır. Her iki yamaç 

kaplaması maksimum su kotundan başlıyarak alüvyona kadar inmeli. Buradan da 

Neojene kadar memba blanket kil kaplaması yapılarak ve Neojenin bulundugu 

yerde kil blanket kaına şeklinde Neojenin içine saplanarak suyun sızma tulu 

'uzatılmalıdır. Kil Blanket yapılınadan önce de Baraj yeri ile Neojen arasındaki 

alüvyon temel kayaya kadar iyice temizlemeli ve burası beton veya iyi 

sıkıştırılmış kil ile doldurulmalıdır. Yamaçlarda kil kaplaması, tabanelan 
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başlıyarak yukarı kotlara dogru merdiven basamakları teşkil ederek kaplama 

yapılmalıdır. Kaplamanın ortalama kalınlıgı 4 m olmalıdır. 

6.3.2. Duraylılık Yönünden 

Yamaçların az meyilli olması ve ana kayanın saglaın olmasından dolayı 

kayakaymasıve yuvadanması sözkonusu degildir. Bu nedenledirki baraj yerinde 

duraylİlık yönünden herhangi bir sorun yoktur. 

6.4. Göl Alanının Mühendislik Jeolojisi 

6.4.1. Su Tutma Yönünden 

Göl alanında Paleozoik kristalize kalker, şist ve onunda üzerine diskardan 

olarak gelen Neojen birimleri ve kuvarterner vardır. Paleozoik göl alanında çok 

az bir alan kaplamaktadır. Baraj yeri haricinde Akçaköy-Altıntaş yolu üzerinde 

Taşcıbel mevkiinde kristalize kalkerler vardır. Burada kalkerierin kapladıgı alan 

çok az oldugundan su kaçakları açısından fazla önemli degildir. 

Neojenin birimleri hafif engebeli alanları teşkil etmekte ve göl alanını 

ince bir şerit şeklinde çevirınektedir. Neojen geçirimsiz kabul edildiginden 

sorun yaratınıyacaktır. 

Göl alanında alüvyonun özelliklerini ortaya çıkarmak için beko kepçe ile 

99 adet araştırma kuyusu açılınıştır ve bunların 32 adedinin sonuçları 

degerlendirilmiştir. Araştırma kuyularının ortalama derinligi 2,5 ın'dir. Arazi 

ve laboratuar gözlemlerine göre genelde yüksek plastisiteli az kumlu, çakıllı 

kil (CH), az-orta plastisiteli ve inorganik kil (CL) olup geçirimsizdir. 

Yalnız Murat çayının kenarlarında Çakılı, kumlu ve siltli karışımlar 

(ML-GP-SP) mevcuttur. Bent yerinin ınembasındaki alüvyonda ince taneli kum, 

siltli kum, siltli kil karekterindedir. (ML-CL) Bu nedenledirki bu alanlar 
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geçirimli ve yarı geçirimlidir. Dikkat edilmesi gereken bir hususeta şudur. 

Burada kristalize kalkerierin erimesi sonucunda oluşmuş iki adet çukurluk var. 

Bu erime çukurlan alüvyonun siltli kil, ince kum malzemesi ile doludur. Kil 

blanket yapılmadan önce başka erime çukurları olup, olmadığı iyice 

araştırıldıktan sonra çukurların içi sağlam kayaya kadar (kristalize kalker) 

temizleyerek beton veya sıkıştırılmış kil ile duldurulması gerekir. Murat 

çayının Neojen havzası içinde akınası bu geçirimlilik sorununu ortadan 

kaldırmaktadır. 

Akçaköyün güneybatısında Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü tarafından 

açılan su sondaj kuyusunda Paleozoik birimlerine girmeden 104 ın Neojcn'de 

devam etmiştir. Buda gösteriyorki göl alanında Neojen çok kalındır. 

6.4.2. Duraylılık Yönünden 

Göl alanında arazinin hafif engebeli olması nedeniyle· herhangi bir sorun 

yoktur. 

6.5. Diger Yapıların Mühendislik Jeolojisi 

6.5.1. Dolusavak 

Dolusavağın oturacağı en uygun yer sol sahilclir. Burada dolusavak 
! 

kristalize kalker, şist ve yamaç molozunun üzerine oturacaktır. Seçilen yerele 
' 

yamaç molozunun kalın olmaması ve ana kayanın sağlam olmasından dolayı, 

duraylılık açısından herhangi bÜ· probl~m olmayacaktır. Dolusavak ekseninde 3 
! i .. 
1 ' 

adet araştırma sondajı açıtrryŞtır. p$1<-1 sonclajında 0,5-1,5 m, DSK-2 

sondajında 0,3-3,75 m arasında killi şist geçilmiştir. Bu zayıf zontin inşaat 

esnasında kaldırılarak sağlam kayaya (kristalize kalker ve kalkşistlere) 

oturttılması gerekir. DSK-3 sondajının olduğu yer ise alüvyondaclır~ Burasıeta 

düşü havuzunun olduğu yere olduğu için buradaki alüvyonun tamamı 
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kaldırılmalıdır. Ayrıca dolusavagın temeline etkiliyebilecek yüzey sulanın 

betonu etkilernemesi için dren sistemi yapılmasında fayda vardır. 

6.5.2. Derivasyon Tüneli 

Sol sahilde açılacak olan tünel dolusavak eksenine çok yakındır. Tünel 

kristalize kalker ve kalkşistlerin içinden geçecektir. Bu birimlerin sağlam 

biryapıya sahip oldugundan duraylılık açısından sorun yaratınıyacaktır. Fakat 

yinede süreksizliklerin neden olabilecegi blok düşmeleri engellemek için zayıf 

zonları demir hasır kafes ile kaplıyarak iksalandıktan sonra beton 

kaplamalarının yapılması gerekir. 

Tüneli kaplama işi bittikten sonra kontak ve konsalidasyon enjeksiyonları 

yapılarak, tüneli çevresinde sızdırmazlık perdesi oluşturulmalıdır. Kontak 

kuyuların derinligi beton kaplamanın kalınlıgından sonra 0.5 ın daha 

delindikten sonra, konsalidasyon kuyularında ise tünel çapı artık iki metre daha 

delindikten sonra enjeksiyona geçilmelidir. 
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7. YAPI GERECİ ARAŞTIRMALARI 

Zonlu toprak dolgu olarak planlanan Akçaköy barajının güvde dolgusu için 

890 000 m3, yamaç ve blanket kaplaması içinde 1 510 000 m3 malzeme 

gereklidir. 

Baraj inşaasında kullanılmak üzere; 6 adet geçirimsiz (A, B, C, D, E, K), 

4 adet geçirimli (F, G, H, L), 1 adet kaya gereç alanı tespit edilmiştir (Şekil 

7 .1). 

Geçirimsiz, geçirimli ve kaya gereç alanlarında traktör kepçe ile 

maksimum 3 ın derinliginde kuyular açılmış ve alınan numuneler üzerinde DSİ 

llLBölge müdürlüğü Kalite ve Kontrol Laboratuarında ve Ankara Araştırma 

Dairesi Laboratuarında zemin mekaniği deneyleri yaptırılınıştır. 

7.1. Geçirimsiz Gereç Alanlan 

Akçaköy barajının inşaasında kullanılmak üzere 6 adet geçirimsiz (A, B, 

C, D, E, K) gereç alanları tespit edilmiştir (Şekil '7.4),(Şckil 7.5),(Şekil 7.6). 

A, B C, E ve K geçirimsiz gereç alanındaki malzemeleri, dolgu olarak kullanma 

limitleri içerisinde olup, malzemeler az-orta plastik CL, çok plastik yağlı 

killer CH, killi kum ile orta plastik kil kısımları SC-CL, SM karakterindedir 

(Şekil 7.2),(Şekil 7.3). Yalnız D geçirimsiz gereç alanındaki malzemenin 

Plastisite indisierinin (PI) düşük, kuru mukavemetleri yüksektir. (ykınax) Bu 

nedenle bu saha kullanılırken bu elegerler göz önünde tutulmalıdır (Çizelgc 7 .ı) 

ve (Çizelge 7 .2). 

1 
! 

6 adet geçirimsiz gereç alanlarından baraj yerine yakınlığına göre A, C, 

B, K ve E alanlanndan malzeme alınmalıdır. 

Bu gereç alanlarının ortalama gronillometresi şöyledir. 

İnce gereç (kil+silt) %72,2 

Kum %21,2 



53 

Çakıl %6,6 şeklindedir. 

Gereç alanlanndan 0,3 ın'lik bitkisel toprak sıyrılclıktan sonra 2,5 ın 

derinliğe göre toplam 3 200 000 m3 gereç alınabilir. Bu alanlardan malzeme 

alınırken herhangi biryeraltısuyu problemi ile karşılaşılınayacaktır. 

F- GEÇiR>-ıli 
GERE C ALAN 1 

H· GECiRİMLi GEREÇ 
ALANI 

A·GECiRiMSiZ GEREÇ ALAN 1 

D -GECiR.I MS iz GERE C ALAN 1 

E-GECiRiMsiz 
GEREÇ ALANI 

1 
1 

ı 

1 

~ 
Koroogoç 

KAYA-I GEREÇ ALANI 

K-GE ·ıRiMSiZ GERE ALANI 

B- GEÇiRiMsiz GEREC ALANI 

G· GEÇiRiM Li GEREC ALANI 

Şekil:? .1. Gereç alanları bulduru haritası 

OL CEK 1/100 CDO 
i 

K 
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Çizelge:7 .1. A, C ve D Geçirimsiz Gereç Alanlan Tanımlama ve 

Mühendislik Deney Sonuçları 

örrek ÖZgül Sıkıştırr.a ~ı varıı Limitleri teç.siz Dane boyutu(%) Uç ekS€11li Grup 
Resıre 

rğırlıl 
. ~~~~ (~~t 

-atsayısı 
İnce KLını ~k ı ı C ! (O) Siırge-

['b gr/an3 br 3 o 
LL PL Pi (an/s) !Ka/an~' ~ si 

A-202/,1 2, 70 1,64 ı6,0 30,8 17,9 12,9 88 12 o ı f 
CL 

1 

i ı A-2fJdf 2,66 1,67 ı6,2 35,9 16,6 ı9,3 92 8 o 
1 

CL 
1 

3.3xıo-7 
1 

1 lrl-203 1 2,74 1,71 ı8,2 40,1 20,6 20,4 87 ll 3 i ı,3 '9 CL 

~-205 1 2,63 1,65 ı7,4 33,6 ı4,3 ı9,3 77 23 o i CL 1 

f 

~-200 2,7ı 1,72 17,4 38,7 20,6 18, ı 58 24 18 CL 

V\-209 . 2,65 1,67 ı6,2 33,4 16,8 ı6,6 64 27 9 CL 

A-212 ı 
1 2.63 1.60 ı6,8 36,7 15,9 20,8 78 21 ı CL 

A-216 2,65 1,60 ı6,2 33,0 ı4,3 18,7 82 16 2 ı CL 

A-218 2 70 ı 63 16,2 31,5 ı6,1 15,4 93 7 o i CL 

A-220 2 72 1.71 ı7,4 39,1 22,5 16,6 43xıo-7 67 26 
ı 

7 ı ll 13 CL 

A-222 2,65 1,69 15,0 30,9 12,4 18,.5 66 33 ı 1 12 17 CL 

A-4Dl ' 2,77 1,55 25,0 53,5 26,4· 27,ı 19xıo-8 87 3 o 13 ilQ . CH 

2,74 ı 1,66 19,9 43,6 24,2 19,4 82xl0-7 72 20 i 6 CL C-405 8 i 14 

C-407 ı T 2,56 1 1 ,Ei. 21,6 4.5,9 19,1 26,E 74 22 41 f CL 

C-412 ı ·) 64 ._, 1,61 19,8 45,2 20,7 24,E 74 21 5 CL 

C-414 2,62 1,67 15,0 35,4 17,7 17,/ 63 33 
1 

4 CL 

· C-4ı7 2,77 1,50 24,0 53,!: 26,6 26,C 93 6 ı CL 

C-4ı8 2.58 -1,46 23,6 46,E 23,E 23,( 92 7 ı CL 

C-502 2 72 168 ı6,0 30.4 17 ı 13. 88 12 o CL 

D-503 2,76 1,87 13,6 26,4 20,1 6,3 4ı 46 13 SI-l-SC 

D-504 2,74 1,63 15,8 29,5 18,8 10,1 92 8 o CL 

D-509 2,82 1,78 15,2 YAPIU:UYOR 50 36 14 i ~-fvl 

o..:~ıı 2,72 ı ,61 16,4 30,7 17,7 12,9 88 12 o i CL 

Ll-5ı2 2,72 1,67 17,0 26,6 16,6 ıo,c 82 18 o i CL ı 

D-513 2,76 ı,78 16,6 30,3 20,3 10,( 45xıo-7 78 22 o 0,9 i 21 CL 
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Çizelge:7.2. B, E ve K Geçirimsiz Gereç Alanlarının Tanımlama ve 

Mühendislik Deney Sonuçları 

! ÖZgül Sıkıştrnra. Kıvam Limitıer · Geç.siz bane boyutu(%) ÜÇ Ek. Kesıre Grup 1 örnek 
~ır ı ık k max apt Katsayısı c ( . ) Sirrgesi 

f\0 (gr/an3) gr/an3 (%) LL PL Pİ (an/s) İnce Kun Çakı kg/an 0 

B-30ı 2,53 ı,37 27,5 63,5 28,ı 35,4 80 ı3 7 CH 

B-302 2,53 ı,40 28,0 52,ı 26,0 26,ı 82 ı6 2 CH 

B-n> 2,74 ı,64 20,5 45,2 21,9 23,3 3,3xıo-7 62 ı9 ı9 ı,ı ı5 CL 

B-307 2,72 ı,84 14,0 27,4 11,6 ı5,8 60 35 5 Q 

B-308 2.77 ı 5ı 25.0 55 5 28.7 27,7 64 22 ı4 CH 

B-310 2,76 ı,82 ı6,ı 29,2 ı9,2 10,0 ı,axıo-7 76 22 2 ı,6 ı5 Q 

ls-311 2,58 ı,48 23,6 46,3 22,8 23, 1 98 2 o CL 

B-3ı3 2,58 ı,53 24,0 46,4 23,8 22,f 9ı 7 2 CL 
! 

j E-60ı/t 2,73 ı,75 ı7,ı 36,3 ı8,5 ı7,f ı,2xl0-7 70 28 2 ı,ı ı2 Q 

IE-601/E 2,52 ı,33 27,7 55,5 26,6 28,~ 89 lO ı CH 
! 

i E-603 2,69 ı,87 11,2 YAPILMIYOR 22 52 26 ~ 
1 
1 

E-606 2,62 ı,6ı 18,0 Jtı,5 2ı ,o ı3,5 86 ı3 ı CL 

E-6ı3 2,83 ı ,6ı ı9,0 32,0 ı8,1 ı3,9 77 ı8 5 CL 

K-ı002 2,77 ı,83 ı5, ı 30,7 2ı,2 9,5 2, ıxıo-7 54 24 22 ı ,2 ı7 M.. 

K-ı005 2,72 ı,62 20,6 54,4 24,2 30,2 ı,4xıo-7 69 2ı lO ı,4 ı5 CH 

K-ı007 2,63 ı,54 20,0 37,6 ı7,4 20,2 .. 55 29 ı6 CL 

K-ı008 2,75 ı,94 ı2,ı 26,5 ı8,5 8,0 46 40 ı4 sc 
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O LÇEK 1/ 10 000 

Şekil:? .6. E Geçirimsiz gereç alanı 

7 .2. Geçirimli ve Beton Agrega Gereç Alanlan 

Geçirimli malzeme için 4 adet (F, G, H, L) gereç alanı tespit edilmiştir 
'f 

(Şekil 7.5) ve (Şekil 7.6) (Şekil 7.7) (Şekil 7.8). Ancak F, G ve H gereçleri 

alanları küçük depolanınalar halindedir. Yeterli malzeme olmadıgı gibi halen 
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mevcut malzeme yöre halkı tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca her üç gereç 

alanının üzerinde 0,5-2 m arasında değişen sıyırma kazıları mevcutur. Bu üç 

gereç alanındaki malzemeler, kötü dereceli çakıl-kum karışımiarı GP-SP, kötü 

dereceli kum-çakıl karışımiarı SP-GP, düşük Plastisitcli silt, çok ince kum ML 

karakterindeelir (Çizelge 7.3). 

F, G ve H gereç alanlarının ortalama gronüloınetresi şöyledir. 

İnce gereç (Kil +silt) % 2,3 

Kum % 39,0 

Çakıl % 58,7 şeklindedir. 

Baraj yerine 55 km mesafede Afyon'a bağlı Sincanlı ilçesindeki L 

geçirimli gereç alanında malzeme daha kaliteli ve çok miktarda malzeıneye 

vardır. Bu alandaki malzemenin zemin. karekteristiği ise, kötü dereceli çakıl-

kum karışımiarı GP-SP, kötü dereceli çakıl-silt karışımiarı GP-GM şeklindedir. 

Gereç alanının ortalama groniiloınctresi şöyledir. 

İnce gereç (Kil+silt) % 3 

Kum % 33 

Çakıl % 64 şeklindedir. 

4. adet geçirimli gereç alanından baraj yerine yakınlığına göre F, G, H ve 

L alanlarından malzeme alınmalıdır. Bu 4 adet gereç alanından toplam 3 300 

000 m 3 malzeme alınabilir. Bu alanlarda 0,5-2 m arasında değişen yeraltısuyu 

vardır. 

7.3. Kaya Dolgu Gereç 

i! 

Jı 
:1 1 

Ala~lhrı 
1 !' ; 
1 ' ' 
ı" 

.· ... ,.. 

Baraj inşaasında riprap gcreci olarak kullanılacak olaiı bu ocak baraj 

yerinin 1 700 m doğusunda Taşçıbcl mevkiisi ilc Yeldeğmez tepe c~varındaki 

kristalize kalkerlerdir. (Şekil 7.1 1). Sağlam ve yer yer kalsit do lg~ lu kılcal 

damarlara sahiptir.Tabakalannuıgözükıncycn kristalize kalkerlerde süreksizlikler 
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iyi gelişmiştir. Yaptırılan petrografik analize göre mikroskobik olarak çok 

zayıf bir yönlenme gösteren, makrokristalin kalsitlerden oluşmuştur. İkiz 

lamellerinde deformasyon sonucunda oluşan egilmc ve bükülıneler vardır. 

Gereç alanından en az 10.000.000 m3 gereç alınabilir. 
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Çizelge:7.3 F, G, H ve L Geçirimli Gereç Alanlan Tanımlama ve 

Mühendislik Deney Sonuçları 

-
1 

örnek :Birim Ağır. ÖZgül Ağır Su~ 200 nolu el . Kil topak. Na2 so4 Los Angeles 

·(kg/m3) (gr/an3) (%) geçen(%) (%) dan kaybı(% aş.kaybı(%) 
tb 

Kun Çakı, Kı.m Çakıl Kum Çakıl Kum Çakıl Kı.m Çakıl) Klll1 Çakıl 
100 500 

devi rm devirde 

F-701. 1,63 - 2,52 2,53 - - 7,6 ı ,2 2,6 ı ,6 

F-705! 1,68 
1 ' 1 

ı ,5: ~ 2,61 2,54 - - 10,5 1,1 2,9 0,9 1 

1 

i 
ı i 

1 F-700 l 1,63 1,50 2,61 2,54 - - 6,2 4,9 3,5 2,9 i 
1 

' 

'ı G-oo2 ·. 1,59 - 2,52 2,51 - - 8,1 1,4 4,5 ı ,6 ! 
1 
1 

', i 
1 

! G-eai 1,60 
' 

1 

i 
- 2,57 2,53 - - 10,5 ı ,2 5,9 2,0 . 

1 i 

' 
'· 

2,55 1 

ı 

i G-PD7. ı ,61 - 2,58 - - 8,0 - 3,8 - ı 

ı 
! 

ı 1 

ı 

1 

1 

! H-901 • ı ,61 1,49 2,54 2,63 - - 39,8 1,3 10,5 1,0 ı 

1 

! 1 

• H-902 1,52 1,59 2,54 2,62 - - 28,0 0,8 0,9 ı ,2 ı 
' 

ı i 
ı 

1 

1 

\ L-1301 2,63 2,63 0,8 7,5 1 4,69 4,14 ı 
1 ı. ı 

i 1 1 

1 

1 

i 1303 :1,83 1,83 6,3 i 
1 1 ı 

iL-130:1 1,84 2,62 2,62 l,l 8,5 1 4,22 3,54 26,0 
ı 

5,4 1 
1 

' . 
1 

L-1305
1 

1,72 1,81 2,63 2,64 0,9 3,6 1 3,63 4,92 6,1 26,5 
! ı 

ı 

i ı 

L-1305 1,86 1,71 2,60 2,63 
1 

il-1310 1,78 
ı 

1 

i 
1,70 2,61 2,65 1 

i 
ı 

1 L-13131,72 1,72. 2,58 2,63 1 

i 

1 L-131C 1,78 
i i 

1,78 2,57 2,63 1 

L-1310 1,84 1,84 2,58 2,63 

ı L -13~~~ 1,80 1,7f 2,60 2,66 0,7 7,2 0,6 2,8 5,0 7,2 2,37 
r---- --- - 1-----,-- i 

L-13~3 1,79 
i 1,70 2,57 2,67 ı 

L-lx7 1,80 1,68 2,59 2,63 
! 

L-1331 1,80 1,74 2,62 2,64 
ı 
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K 

ÖLC EK 1110 000 

Şekil:7. 7 F Geçirimli gereç alanı 
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Şekil:7.9 H Geçirimli gereç alanı 
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8. UZAKTAN ALGlLAMA 

8.1. Uzaktan Algılama Nedir. 

Uzaktan algılama elektromanyetik spektruınun mor ötesi ilc mikrodalga 

arasındaki ışınlardan yararlanarak cisimlerle fiziki temas olmadan, yaymış ve 

yansıtmış oldukları elektromanyetik dalgaların herhangi bir kayıt aracılığıyla 

uzaktan veri kaydetine ve bilgi sağlama tekniğidir. 

Uzaktan algılama, havadan ve· uzaydan uzaktan algılama olarak iki şekilele 

yapılabilmektedir. Uzaktan algılamada, uçak, helikopter, balon gibi havada 

uçan araçlardan, uzaydan algılama ise uzaycia yörünge yerleştirilmiş uydulardan 

yapılmaktadır. 

Dünya nüfusunun hızlı ve çarpık artışına karşın yeryüzündeki doğal tabii 

kaynakların sınırlı olması, varolan doğal kaynakların zenginleştirilmesi. en iyi 

şekilde değerlendirilmesi ve yeni kaynakların araştırılınası bilimsel ve 

teknolojik alanlarda yeni arayışlara neden olmuştur (.Tatar, 1 989 ). 

8.2. Uzaktan Algılamanın Uygulama Alanları 

Uzaktan algılama, çok değişik bilim dallarında uygulanabilmektedir. Bu 

alanlar genel olarak şunlardır. 

1- Yer bilimleri 

a- Jeoloji 

b- Hidrojcoloji 

c- Maclcn 

cl- Jeofizik 

2- Bitki ve Ziraat 

3- Orman 

4- Deniz biliminele (Oşinografi) 

5- Askeri alanda 
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6- Arkeoloji 

7- Meteoroloji 

8- Şehir plancılıgı 

9- Harita ve kadastro 

10- Haberleşmede (Telekoıninikasyon) 

Bu uygulama alanları daha fazla çogaltılabilir. 

8.3. Uzaktan Algılamanın .Jeolojideki Önemi 

Jeoloji, yerkabugunun bileşimini ve evriminin incelenmesi, bir bölgedeki 

kayaçiarın türlerine, yayılımlarına, yaşlarına, sediınantolojik, paleontolojik ve 

petrografik özellikleri ile bölgenin tektonik yapısının çıkarılınası yer 

kabugundaki clogal kaynakların aranması, geliştirilmesi, rezervlerin ortaya 

çıkarılması, mühendislik yapılarının araştırılması, dogal afetlerden korunma ve 

önlemlerin geliştirilmesiyle ugraşan bir bilim dalıdır. 

Bu amaçlar ancak bölgeye ait ayrıntılı ve saglıklı jeolojik haritaların 

çıkarılması ve uygulanabilirligi saglandıgı taktirde ·geçerli olabilir. Çok geniş 

sahaların, sadece arazi çalışmalarıyla incelenmesi çok pahalı ve zaman alıcı 

oldugu gibi; yeterince saglıklı olmamaktadır. 

Uzaktan algılamanın jeolojiye sagladıgı avantajlar şunlardır. 

1- Uzaktan algılama verilerinin arazi çalışmalarıyla beraber koordineli bir 
' ::. 1 

şekilde kullanılınası zamanda~ ~Uytik t~sarruf saglar. 
:! ' ! 

2- Zamana baglı olarakta ,iJ~aliyed bilyUk oranda azaltır. 
,. t' 

3- Jeolojik haritaların hazırlanına~ıncla, veya var olan jeolojik haritaların 

revizyonuncia kolaylıklar saglar. 

4- Çizgiselliklcrin ve litolojik sınırların çıkarılması yönlendiricidir. 
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5- Sonuçların gUvcnirlili~ini artırır. 

6- Dinamik jcolojidc (Yanarda~, lıeyalan, sel, bıızul hareketleri) gelişimin 

incelenmesi ve bunlara gerekli önlemlerin alınınasında önciiliik eder(fatar, 19?19} 

8.4. Uzaktan algılama Verileri ile .Jeolojik ve Tektonik 

Ilarita Alımında izlenilecek Yol 

1- Çalışılacak bölge ile bilgi toplarıması 

a- Literatiir taranınası 

b- Mevcut veriler incelenerek kayaçti.irlcrinin tanımianınası ve baz 

harita seçimi. 

2- Çalışma alanındaki kayaç tUrlerini en iyi belirleyen band 

kombinasyonunun seçilmesi ve birimler arasındaki kontrastı artırıcı fonksiyon 

uygu lanınası. 

3- Seçilen koınbinasyonclan istenilen ölçekte ( 1/1.000.000, 1/500.000, 

l/250. 000, 1 ll 00.000, 1/25. 000) yöre ni n yapay renkli fotoğrafları nın 

yapılması. 

4- Kayaç tUrlerini üzelliklerinden (renk, ton, doku, drenaj, topnğrafya ve 

bitki örtUsil) yararlanılarak seçilmiş yapay renkli görilnlil ile baz haritayı 

kullanarak bölgedeki bölgedeki kayaç turlerinin haritalanniası, kıvrıın eksenleri 

ve çizgiselliklerin çizilınesi. 

5- Elde edilen hariladaki sorunları saptayıp, arazide kontrollerin hangi 

yoldan en kısa ve ekonomik yoldan yapılnca~rnın saptanması. 

6- Arazi kontrolu yapıldıktan sonra jeolojik haritanın dlizeltilcrck son 

şeklinin verilmcsi(Ytlclı;:,l989·ı. 
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8.5. Jeolojide Uydu Verilerinin Hava Fotograflarına Karşı 

Avantajları 

1- Bir bölgenin jeolojik özelliklerinin sağlıklı bir şekilde ortaya 

çıkarılabilmesi için, geniş alanlara yayılmış formasyonların aynı anda 

gözlenmesi ancak geniş araziyi gözliyebilme yeteneğine sahip uydu verileri ile 

sağlanabilir. Geniş alanların aynı anda iziiyebilmek için hava fotoğraflarından 

üretilen fotomozayikler hem çok pahalı, hem de geometrik ve radyometrik 

hataları çoktur. 

2- Çok geniş alanları çok kısa süre içinde kaydetıncsi, ışık koşulları 

bakımından homojenlik sağlamaktadır. Bu özellik kayaç türlerinin ayrıınında ve 

tektonik yapıların ayrımında kolaylık sağlamaktadır. 

3- Uydu verileri yüksek yörüngelerden kaydeclilcliğinden, geometrik 

hatalarölçeğe oranla ihmal eelilebilecek değerele olmaktadır. Ayrıca kayıt tekniği 

özelliği ileele ·bilgisayarla clüzeltıneler daha kolaylıkla yapılabilmektedir. 

4- Çok kanallı kayıtlardan üretilen yapay renkli görüntülcrin, temel 

jeoloji araştırınalarında olduğu gibi doğal kaynak araınalarında da, giderek artan 

oranla yararlanılmaktadır. 

5- Aynı yerin, birkaç hafta gibi kısa aralıklarla, tekrarlanınalı görüntü 

kaydı yapılabilmesi; özellikle dinamik jeolojide (Yanardağ, buzul hareketleri, 

doğal afetler vb) incelemelerinde kolaylıklar sağlamaktadır. 

6- Uydu verilerinin bilgisayar bandiarına kaydedilmesi, bunlar üzerinde 

sayısallaştırma, görüntü zenginleştirilmesi ve istenilen ögeleri daha belirgin 

olarak ortaya çıkarınası yapılacak işlemlerde kolaylıklar sağlamaktadır( Tatar,! 989}. 
'f 



8.6. Uzaktan algılama Teknigi İli TM Gödintiilerinden 

Siiresizliklerin Tayini 
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Akçaköy baraj yeri ve civarının süreksizlik haritasının çıkarılmasında TM 

(Theınatic Mappcr) görüntUlcrinin 432 bandı kullanılmıştır. 

Uydu göri.intülerinde süreksizlikler bir fay gibi yapısal eleınanlar 

olabildi~i gibi formasyon kontal5:ları, tabakalanınalar, akarsular ve dcreler vb. 

co~rafi veya litolojik etkenlerele çizgisclliklcr vercbilmekteclir. Uydu 

görünti.ilerinden çıkarılan çizgiscllikler hem yapısal, hem co~rafi, hemde 

litolojik kökenli olabilirler. 

Uydu görüntülerinden elde edilen sUreksizliklerin, baraj yerindeki 

stireksizliklerle büyiik ölçüde aynı olduğu göriilıniiştur. Ayrıca bu güriinli.ilcrle 

araziye çıkmadan çok geniş alanın siircb i zlikleri saptanmıştır. 
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9. COGRAFİ VERİ SİSTEMLERİ (GİS) 

9.1. Cografi Veri Sistemi Nedir 

Coğrafi verilerin bilgisayar donanımları ilc belli bir amaç için 

toplanması, depolanması, glincclleştirilmesi, analiz edilmesi ve görüntti 

şeklindeki bilgilere dönüştlirlilıncsi işlemlerini gerçekleştiren sistemlere 

Coğrafi Veri Sistemleri (GlS) denir. GlS, aynı zamancia coğrafi bir unsura 

sahip olan veri tabanlarının sorgulanmasına olanak tanımayan bilgisayar esaslı 

sistemleridir. 

GlS sadece bilgisayar yardımı ile harita, şekil ve resim yapabilen ve 

depolayan bir sistem değildir~ GtS aynı yerin değişik ölçekte, değişik 

projeksiyonlarda ve değişik renklerde haritasını hazırlayarak depolayabilmektc 

ve amaca göre tekrar dlizenlenip hadtalanınasını sağlıyabilınektedir. GlS aynı 

zamanda bir analiz aracıdır. Harita şekillerinin birbirleri ilc olan ilişikierini 

tanımlıyabilme gücüne sahiptir (Ayday, l 979). 

9.2. GİS nin Yerbilimlerinde Kullamlması 

Birçok GİS'in uydu verileri yardımı ile elele edilebilen ağ tipi format 

kullanabilmesi, uzaktan algılama (Remote Sensing) ve GlS arasında entegre 

çalışabilme olanağı sağlamıştır. Topografik veriler kullanılan GlS yardımı ilc 

3 boyutlu görlinttiler elde edebilme ve arazinin 3 boyutlu analizi 

sağlanabilmektedir. 

GlS yer bilimlerinde bir akarsu üzerinde inşaası dlişüni.ilen baraj daha 

inşaat başlamadan model olarak oluşturulur. Barajın projclcndirilen 

yliksekliğine göre arkasındaki göl alanının kapladığı alan ve hacim 
of 

hesaplanabilir. Belirlenen sahada su altında kalacak yerleşim yerleri 

saptanabilir. Bir sahadan elde edilen veriler belli özelliklere göre 

sınıflandırılarak o sahanın zemin ve kaya cinsi sınıflandırılması haz,ırlanabilir. 
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Topografik veriler kullanılarak o sahanın egiın haritası çıkarılabilir. Belli bir 

sahada yapılan sondaj verileri GlS yardımı ile depolanarak aynı özellikteki 

litolajik birimlerin haritalanması sagıanabilir. 



10. AKÇAKÖY BARAJ YERİNİN GİS PROJELERİNİN 

HAZlRLANMASI 
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Cografi bilgi sistemlerinin hazırlanmasında iki adet paket program 

kullanılmıştır. B unlar; 

1- AutoCAD paket programı 

2- Arc/İNFO paket programıdır. 

1. AutoCAD Paket Programında Yapılan İşlemler 

1/25 000 ölçekli topografik haritadaki elemanları bilgisayara girebilmek 

için, bu elemanların sayısallaştırılması gerekir. Bunun içinde AutoCAD paket 

programı kullanılır. 

Topografik haritada sayısallaştırılan elemanlar şunlardır 

1- Eş yükselti e grileri 

2- Drenaj tipleri (Sulu ve susuz dereler) 

3- Jeolojik formasyonlar 

Elemanların sayısallaştırılmasında izlenen yol sırasıyla şöyledir; 

1- Harita, çizim tabietinden büyük ise birkaç bölgeye ayrılır. 

(Çalışmalarımızda altı bölge üzerinde çalışılmıştır.) 

2- Çalışma alanını bilgisayarda tanımiayabilmek için haritanın, sol alt ve 

sag üst koordinatları bilgisayara girilir. 

3- Harita tabiete tutturulur ve tablet menüsüne girilerek iki noktanın 

koordinatları tesbit edilir. Böylece alan bilgisayara tanıtılmış olur. 

4- Her bölgedeki eş yükselti egrileri deniz seviyesinden yüksekliklerine 

göre ayrı ayrı maus yardımıyla, istenilen kalınlıkta çizilir. (Eş yükselti egrileri 
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1 O m aralıklarla çizildi) 

5- Diger bölgelerde de aynı işlemler yapılarak, bölgeler birleştirilerek 

harita tck parça haline getirilir. 

6- Tamamlanmış topografik harita diskete kaydedilerek 

sayısallaştırılmasındada tekrar edilir. 

2. Arc/lNFO Paket Programmda Yapılan İşlemler 

Topografik harita elemanlarını bilgisayara tanıtmak ve sınıflandırma 

yapmak için Arc/İNFO paket programı kullanılır. 

Sınıflandırmada yapılan işlemler sırasıyla şunlardır; 

1- Topografik harita üzerine jeolojik formasyonla aktarılır ve her birim 

ayrı ayrı tanımlanır. 

2- Jeolojik birimler renklendirilerek ve rakamsal olarak adlandırılarak 

bilgisayara tanıtılır. 

3- Tanımlamadan sonra harita, üç boyutlu hale getirilir. 

4- Jeolojik haritaya ölçek verilerek boyutlandırılır. 

5- Üç boyutlu hale getirilen harita üzerinde baraj yüksekligi istenilen 

seviyeye ayarlanarak göl alanı su ile doldurulur. 

6- Egim haritası çıkarılabilir. 

7- lstenilen bakış açısından bakılarak baraj yeri üç boyutlu olarak 

görülebilir. 
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ll. SONUÇLAR 

Baraj yerindeki kalkşist, muskovit şist ve klorit şistlerde tabakalanına, 

yaprakianma düzlemleri genelde KB doğrultulu, eğim yönleri ise KD'dur. 

Kristalize kalkerler masif bir yapıya sahip olduğu için tabaka doğrultu ve 

eğimleri tespit edilememiştir. Basınç gerilmelerinin etkisiyle oluşan 

süreksizliklerde hakim olan doğrultu KB ve GD'dur. lkincil süreksizliklerde 

KD-GB doğrultuludur. 

Birimlerin karot yüzdeleri orta ve yüksektir. RQD değerleri ise genelde 

çok zayıf ve zayıf kaya niteliğindedir. 

Kalkşistlerin RQD değerleri, kristalize kalkeriere göre düşüktür. Sebebide 

bu birimin içerisinde muskovit şist ve klorit şistlerin kalkşistlerle ardalanmalı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Kalkşistlerin kısmen yarı geçirimli ve 

geçirimsiz olmasının sebebide budur. 

Kristalize kalkerler ve Neojen kongloıneralar ara seviyelerdeki geçirimsiz 

zonlar haricinde tamamen geçirimlidir. İnceleme alanında geniş alanlar kaplayan 

Neojen ise yarı geçirimli ve geçirimsizdir. 

Sağ sahilde ve sol sahilde yapılan deneme enjeksiyonları neticesinde 

istenilen refü (doyum) elde edilmiştir. Buda perde enjeksiyonunun başarılı 

olacağını göstermektedir. Fakat kristalize kalkerierin tabanının bulunmaması ve 

çok geçirimli olması enjeksiyon perdesinin güvenilirliğini azaltmaktadır. 

Alüvyonun geçirimli olmasına karşın, taşıma gücti değerleri yüksektir. Bu 

nedenle kil çekirdek haricinde gövde altında alüvyonu kaldırmaya gerek yoktur. 

Baraj inşaası için gerekli olan geçirimsiz, agrega ve kaya gereçlerinin 

miktarı yeterli olup, kalitesi uygundur. 

Uzaktan algılama ve Coğrafi veri sistemleri (GİS) arasında entegre 
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çalışmalar yapılarak topografik veriler GlS yardımı ile 3 boyutlu görüntüleri 

elde edilmiş ve arazi 3 boyutlu görüntüsü üzerinde analiz çalışınaları 

yapılmıştır. 

::· 

\ 
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12. ÖNERİLER 

Baraj yerinin membasında yapılan jeofizik etütleri ile Neojenin alüvyon 

altında yayılıını tespit edilmelidir. Jeofizik etütlerinden elde edilen verilere 

göre gerekli yerlere temel araştırma sondajları açılarak jeofizik verileri 

netleş tirilm elidir. 

Neojenin geçirimsiz birimleri baraj yerinin hemen membasında yok işe 

buraya baraj yapılması çok tehlikelidir. Eğer geçirimsiz birimler baraj yerinden 

100-200 ın arasında tespit edilirse ve rantabililesi uygun çıkarsa baraj ın 

yapılınaması için bir neden yoktur. 

Baraj yerinde ve göl alanında yapılınası gereken işlemler sırasıyla 

şöyledir. 

Kil çekirdek, katof hafriyatında alüvyon ve ana kayanın 1-2 m'lik 

bozuşmuş kısmı sıyrılarak sağlam zemine oturtulmalıdır. 

Anakayanın geçirimsizliğini sağlamak için, perde enjeksiyonu yeterli 

olmıyacagı için Akçaköyün hemen dogusudaki Neojen-kristalize kalker 

kontagından başlıyarak sag sahildeki Abbas deresinin sol yamacına kadar 4 ın 

kalınlıgında ve merdiven basamakları şeklinde maksimum su kotuna kadar 

sıkıştırılmış kil ile kaplanmalıdır. 

Göl alanında geçirimsizligi saglamak için de yamaçlardan gelen kil 

kaplama sondaj ve jeofizik ile tespit edilen Neojen sınırına kadar uzatılarak, bu 

birimin içine kamalama yapılmalıdır. 

Kil blanket kaplamadan önce Sk-15 ve Sk-16 sondajlarının civarındaki 

erime çukurlarının saglam zemine kadar temizlenip içerisi beton veya 

sıkıştırılmış kil ile doldurulmalıdır. 

Eger enjeksiyon yapılacaksa enjeksiyon esnasında katı madde olarak 

çimento, kum ve çimentonun kuru agırlıgının %2-20 arasında bentonit 
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kullanılmalıdır. Baraj yerinde yeraltısuyu akıntısı olmadığı için CaCI 2 

kullanmaya gerek yoktur. 

Dolusavak ekseni üzerinde ayrışmış ve bozuşınuş olan şistlcr sağlam 

zemine kadar sıyrılmalıdır. Ayrıca yüzey sularının dolusavak betonunu 

etkilernemesi için, bu suların drene edilmesi gerekir. 

Derivasyon tüneli acıını esnasında göçme ve yıkıntıları önlemek için 

zayıf zonlarda iksalama yaptıktan sonra beton ile kaplanmalıdır. 

Tünelde konsalidasyon (Sağlamlaştırma) ve kontak enjeksiyonları 

yapılmalıdır. 

D geçirimsiz gereç alanındaki malzemein PI'leri düşüktür. Bu gereç 

kullanılmak istendiğinde laboratuar deney sonuçları göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. 

A, B, C, E ve ~ geçirimsiz gereç alanlarındaki malzemeler dolgu 

malzemesi olarak kullanma limitleri içerisinde olup, baraj yakınlığına göre A, 

C, B, K ve E öncelik sırasına göre malzeme alımı düşünülmelidir. 

Filitre ve beton agregası için yörede iyi nitelikli ve miktarda gereç alanı 

yoktur. Sadece küçük depolamalar halindeki F, G ve H gereç alanları vardır. 

Ancak bu gereç olanları yeterli değildir. Ayrıca bu gereç alanlarında 0,5-2 m 

arasında değişen sıyırmalar gerekmektedir. Bu nedenle beton ve filitre temini 

için en uygun olanı "L" geçirimli gereç alanıdır. Bu alan baraj yerine 55 kın 

uzaklıktadır. 
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PENETRASYON LOGU EK-4.16 
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EK -1..17 PENETRASYON LOGU 
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