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ÖZET 

GÖLBAŞI-ADIYAMAN-KAHTA DEVLET YOLU ÜZERİNDE YAPILACAK OLAN 

KÖPRÜLERİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

KAN, Eyüp 

Niğde Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 

Danışman :                             Doç. Dr. Osman GÜNAYDIN 

Haziran 2013, 137 sayfa 

Ülkemizde karayolu taşmacılığı önemli bir yer tutmaktadır. Artan nüfusa bağlı olarak 

gerek bireysel gerekse toplu taşıma ve nakliye araçlarının trafikte öneminin giderek 

artması ile mevcut devlet yollarının yetersiz kaldığını görülmektedir. Bu yetersizliğin 

etkisiyle trafikteki beklemeler artmakta yıllık yakıt tüketimleri ve araç giderleri artmakta 

ve trafik kazalarının da arttığı görülmektedir. Bunun en aza indirilebilmesi için mevcut 

devlet yollarının yerini daha dinamik olan duble yollara bırakmaya başladığı 

görülmektedir. Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 

tarafından duble yollar yapılmaya başlanmış topografya ya bağlı olarak yedi adet köprü 

inşaatı planlanmış ve bu köprülerin inşası devam etmektedir. Çalışma da köprü ayaklarının 

oturduğu zeminin mühendislik özelliklerini tespit etmek, stabilite açısından kritik alanları 

belirlemek ve köprü inşaatından sonra meydana gelen veya gelebilecek jeoteknik sorunları 

ve çözüm yollarının araştırılması amaçlanmaktadır. Tez kapsamında karayolları 8. Bölge 

Müdürlüğü tarafından köprü yerlerinde yapılan jeolojik çalışmalar ışığında, köprü 

ayaklarının oturacağı zeminin mühendislik özellikleri üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

Kayaçların içerdikleri süreksizlikler, inşa edilecek köprülerin inşası sırasında ve sonrasında 

birçok yönden olumsuz etkiler oluşturabileceğinden bu süreksizliklerin tanıtılmasına 

çalışılmış, her köprü için zeminin RMR sınıflaması ile zeminin taşıma gücü hesaplamaları 

yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Köprü, RMR sınıflaması, GSI, Taşıma gücü 
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SUMMARY 

ENGINEERING FEATURES OF BRIDGE CONSTRUCTION PLANNED TO BE 

MADE AMONG GÖLBAŞI-ADIYAMAN-KAHTA 

Niğde University 

Institute of Science 

Department of Geological Engineering 

Supervisor :   Assoc. Prof. Dr. Osman GÜNAYDIN 

June 2013, 137 pages 

Road transportation in ourcountry is veryimportant. Because the importance of individual 

and public transportation and transportation vehicles has increased depending on 

increasing population, it is clearly seen that current national higway sare in adequate. Due 

to this in adeqancy, traffic jams, annual fuel consumption, vehicle expenses and traffic 

accidents are seen to have in ceased. To decrease this situation the minimum levels, more 

dynamic double highway sare   taking place of current national high ways. Double 

highways have been constructed among Gölbaşı-Adıyaman-Kahta by 8th Regional 

Administration of General Directorate of Highways and seven bridge constructions have been 

planned due to topography and the cunstructions continue.  It has been targeted to in crease 

geometric standarts of current higways, to in crease trafic flow and its safety, to 

charactirize engineering features of ground where the bridge pipers stand, to detect 

criticalar eas for stability, to search geotechnical problems and solution safter bridge 

constructions by bridge constructions. In ourthesis, weconsantrate on various features of 

ground where the bridge pipersstand in the light of geological researches conducted by 8th 

Regional Administration of General Directorate of Highways. Because rock discontunities effect 

the bridge during and after the construction negatively, these discontunities have been 

described, RMR classification of the ground have been prepared for each bridge, carrying 

capacity of the ground has been measured, geological history and the formations of the 

area have been explained and possible situations and applicable methods during the 

constructions have been focused on by mentioning the previous researches. 

Keywords: Bridge, RMR classification, GSI, Carryingcapacity 
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ÖN SÖZ 

Dünyada teknolojinin ve buna paralel olarak insan nüfusunun hızla artması mevcut doğal 

kaynakların daha verimli kullanılmasını zorunu hale getirmektedir. Bu amaçla inşa edilen 

mühendislik yapıları, mevcut kaynaklardan daha ekonomik olarak daha fazla faydalanmayı 

amaçlamaktadır. İnşa edilecek bu mühendislik yapılarının amacına uygun olarak 

işletilebilmesi, yapım aşamasına gelmeden önce yapının oturacağı zeminin detaylı olarak 

incelenmesine bağlıdır. Mühendislik yapısının inşasından önce yapılacak olan 

çalışmalarda, zemin parametrelerinin detaylı bir şekilde incelenmeleri ve tanımlanmaları 

gerekmektedir. Aksi takdirde, yapının inşası ve sonrasında, birçok olumsuzluklara, can ve 

mal kayıplarına neden olabilmektedir.  Yapıların projelendirilmesinde etkin olan onların 

kullanılamaz hale gelmelerine ya da yıkılmalarına neden olan birçok mühendislik jeolojisi 

ve jeoteknik parametre vardır. Bu parametrelerin en önemlileri jeomorfoloji, karstlaşma, 

ayrışma, erime, şişme, süreksizlik, heyelanlar ve dinamik özellikler (depremler)’dır.  

Yapılan bu çalışma da, bölgenin genel jeolojik özellikleri ile depremselliği göz önünde 

bulundurularak, yapının oturacağı zeminin jeoteknik özellikleri açıklanmış, her köprü için 

RMR sınıflamaları yapılarak zeminin taşıma güçleri hesaplanmıştır. 

Tez çalışmamız boyunca destek ve yardımlarını esirgemeyen, tez danışmanı hocam Doç. 

Dr. Osman GÜNAYDIN’a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Ayrıca, Jeoloji 

Mühendisliği Bölümünün değerli öğretim üyelerine ve özellikle Doç. Dr. Mustafa 

FENER’e her türlü yardım ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Karayolları 8. 

Bölge Müdürlüğü jeoloji mühendislerinden Hacı Bayram TAŞKIRAN’a deneyim ve 

tecrübelerinden yararlanma fırsatı vermesinden dolayı teşekkür ederim. Jeoloji 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet ŞENER ve Jeoloji Mühendisliği 

Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKANÇ’a teşekkür ederim.  

Tezimin hazırlanması süresince ve özelliklede yazılma aşamasında beni sürekli 

destekleyen ve maddi ve manevi olarak desteklerini esirgemeyen aileme teşekkürü bir borç 

bilirim. 
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BÖLÜM   

 

GİRİŞ 

 

1.1 Amaç 

Bu çalışma, Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Jeoloji 

Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın 

amacı T.C Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ihale 

edilen ve Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında projelendirilmesi planlanan köprü 

yerlerinin jeolojik-jeoteknik etüt ve köprü yerleri ile ilgili zemin parametrelerinin 

belirlenmesidir. 

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Devlet yolu iki şeritli olup, planlama çalışması ile bölünmüş 

yol standartlarına uygun hale getirilirken, mevcut köprüler iyileştirilerek ve ikinci 

köprüler inşa edilerek standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yeni köprü inşaatlarında; mevcut yolun geometrik standartlarını yükseltmek, trafik 

akışını ve güvenliğini arttırmak, köprü ayaklarının oturduğu zeminin mühendislik 

özelliklerini tespit etmek, stabilite açısından kritik olan alanları belirlemek ve yapılan 

köprü inşaatları sırasında ve sonrasında meydana gelen veya gelebilecek jeoteknik 

sorunları ve çözümlerinin araştırılması amaçlanmaktadır. 

Bu tezin hazırlanmasında; 

- Bölgede yapılan eski incelemeler 

- Mevcut köprü yerlerinde yapılan jeoteknik ve jeolojik raporun incelenmesi ve bu 

verilerin kullanılmasının uygunluğunun araştırılması 

- Saha gözlemleri ve çalışmaları 

- Gözlemler sonucunda laboratuar deneylerinin yenilenmesi veya verilerin yeterli 

bulunmasının değerlendirilmesi, amaçlanmaktadır. 
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1.2 Çalışma Alanının Tanıtılması 

Adıyaman ili; Orta Fırat Bölümü içinde yer almaktadır. Kuzeyde bulunan Çelikhan ve 

Gerger ilçesinin bir kısmı Doğu Anadolu Bölgesinde, batıda bulunan Gölbaşı ve Besni 

ilçesinin bir kısmı ise Akdeniz Bölgesine dahil edilmiştir. 

Adıyaman ilinin kuzeyinde Malatya ili, batıda Kahramanmaraş ili, Güneybatıda 

Gaziantep ili, Güneydoğuda Şanlıurfa ili, Doğuda ise Diyarbakır ili bulunmaktadır.  

 

 

 

Şekil 1.1 Çalışma sahasının yerbulduru haritası. 

 

 



 

 

3 

 

 

 

Şekil 1.2 Gölbaşı – Adıyaman- Kahta arasına ait güzergah gösterim haritası 

1.3 İklim 

Tüm Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğu gibi Adıyaman havzası da yarı karasal 

iklimin özelliklerini taşır, ancak kuzeydeki dağlık kütlenin oldukça yüksek oranda yağış 

alması Adıyaman’a yarı nemli iklim özelliği kazandırmaktadır. Bir bütün olarak ele 

alındığında inceleme alanının Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan karasal iklim 

kuşağına girmekle beraber, diğer iç bölgelerin karasal ikliminden farklı özellikler 

gösterir. Özellikle yağışın yıl içindeki dağılışı Akdeniz iklimine benzer. Ardel, (1961)’e 

göre bölge, iklim bakımından çevre bölgelerden farklı bir iklim karakteri arz eder ve 

alanda Akdeniz ikliminin bozulmuş bir tipi söz konusudur. 

En düşük sıcaklık değerlerinin ve yağışların kış mevsiminde toplanması, buna karşın 

yaz mevsiminin çok sıcak ve kuru geçmesi, yağış konusundaki bazı yerel 

farklılaşmalara rağmen, ana çizgileri ile bölgede Akdeniz tipi bir yağış rejiminin 

varlığını ortaya koyar.  

Alanın iklim şartlarında enlem, hava kütleleri ve topografik faktörler etkili olmaktadır. 

Havza yaz mevsiminde güneyden gelen kuru tropikal hava kütlesinin etkisi altına 

girmektedir. Nisan ayından itibaren havzayı etkisine alan bu hava kütlesi, Haziran 

sonunda güneş radyasyonununda artması ile Temmuz ve Ağustos aylarında şiddetli 

yağışlara neden olmaktadır. Ekim sonu ve Kasım ayı başından itibaren Akdeniz 

bölgesini etkilemeye başlayan ve Doğu Anadolu’dan doğuya doğru ilerleyen soğuk 
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hava kütlesinin etkisi başlar. Özellikle tropikal ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması 

ile cephe faaliyetleri ve bunun sonucu olarak yağışlar görülür. 

Havza tabanında yıllık ortalama sıcaklık 16-17 ºC civarındadır. Yükseklere doğru 

gidildikçe tedrici olarak azalır. Alçak kesimlerde en yüksek sıcaklık 40 ºC’nin üzerine 

çıkar. 

Adıyaman şehrinin 1975-2010 yılları arasındaki 35 yıllık ortalama sıcaklığı 17,2 ºC, 

Gürgen, (2002)’ye göre 51 yıllık ortalama sıcaklık ise 17,3 ºC dir. Buna göre 

Adıyaman’ın ortalama sıcaklık değeri bölge ortalamasından yüksek bir özellik 

göstermektedir.  

İnceleme alanının güneyinde Fırat Nehri çevresinde yıllık ortalama yağış 400 mm’nin 

altında iken yükseklere doğru yağış getiren cephelere ve hava kütlesinin yükselmesine 

bağlı olarak 1000 mm’nin üzerine çıkar. Yağışın büyük bir bölümü kış ve ilkbahar 

mevsiminde düşer. Yaz mevsimi genellikle yağışsız geçer. Eylül ayından itibaren tekrar 

yağışlar başlar, özelikle kış aylarında yüksek kesimlerde zaman zaman tipi şeklinde kar 

yağışları etkili olur. 

1975–2010 dönemleri arasında Adıyaman’da ortalama yağış miktarı 708,5 mm’dir. 

Yağışın yıl içerisindeki dağılımını incelediğimizde 121,9 mm ile Ocak ayının en yüksek 

ve 0.8 mm ile Ağustos ayının ise en düşük değerini gösterdiği görülür 

Adıyaman ve çevresinde gerek yağış miktarının ve gerekse yağış rejimini belirleyen en 

önemli faktör cephe sistemidir. Bilindiği üzere kış aylarında Akdeniz üzerinden 

meydana gelen Akdeniz tali cephesi ve buna bağlı frontal faaliyetler, Adıyaman 

çevresinde fazla yağışlara sebep olur. Bu durum gezici siklonların kış mevsiminde 

ortalama % 42 frekansla etkili olduğunu doğrulamaktadır (Erinç, 1969). 

Adıyaman’da Haziran ve Ekim ayları arasındaki dönemde su noksanı, Ekim ayından 

itibaren yağışların artmasıyla toprakta su birikmesi, Ocak-Mart ayları arasında ise su 

fazlası görülmektedir. 

Erinç’in yağış etkinliği indis formülüne göre Adıyaman yarı nemli alanda yer 

almaktadır. Yıl içindeki değişimler incelendiğinde tam kurak yani çöl özellikli dönem, 

yaz mevsiminde kendini gösterir. Buna karşın kış mevsimi çok nemli devreyi 
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aşmaktadır. Buna göre Adıyaman’da yağışların azalması sonucunda başlayan kurak 

devrelerde şiddetli buharlaşma, zeminde nemim süratle azalmasına sebep olmaktadır. 

1.4 Topografya – Jeomorfoloji 

İnceleme alanı Topografyası; Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Orta Fırat bölümünde yer 

alır kabaca Fırat nehri ile Güneydoğu Torosları dağ silsilesi arasında orta Fırat 

bölümünün kuzey kesimini oluşturur. Senklinal bir havza görünümünde olan inceleme 

alanının önemli bir bölümü neojen dönemlerde birikmiş tortullardan oluşmaktadır ve 

Adıyaman havzası neojen dönemiyle yoğun bir sedimantasyona maruz kalmış ve aynı 

zamanda Kahta Çayı, Ziyaret Çayı ve Göksu Çayı tarafından yoğun şekilde aşındırılmış 

parçalanmış bir alana karşılık gelmektedir. 

Adıyaman havzası, Atatürk Baraj Gölüne kavuşan ve kuzeydeki dağlık bölgede 

kaynaklanan akarsular tarafından drene edilmektedir. Adıyaman havzasının yüzölçümü 

Atatürk Baraj Gölalanı hariç 3023 km² dir. Ağırlıklı yükselti aralığı 550 – 850 metreler 

arasında olup havza tabanının yükselti değeri 600 – 700 metre arasında değişmektedir. 

İnceleme alanında kuzeye gidildikçe ve havzada kuzey – güney doğrultusunda 

yerleşmiş akarsu vadilerinde eğim değerleri artar. Dalgalı rölyef özelliği göstermekle 

beraber taban arazi üzerinde ortalama eğim değeri % 2-3 arasındadır. Genel eğim yönü 

ise güneye doğrudur.  

Güneydoğu Toroslar kuşağının kuzey kenarında yer alan inceleme alanında 

Mesozoyikten günümüze kadar olan jeolojik zaman aralığında oluşmuş mağmatik, 

metamorfik ve sedimanter kayaçlardan meydana gelmiş çeşitli birimler bulunmaktadır. 

Söz konusu jeolojik birimlerden en yaşlı olanlarını dağlık alandaki bindirme kuşağında 

ve yer yer havza tabanındaki Mesozoyik birimler oluşturmaktadır. Pliyo-Kuvaterner 

depolarının aşındırıldığı veya faylı alanlarda Eosen kalkerleri antiklinal yapıları olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında taban arazi ise Pliyo-Kuvaterner dolgularından 

meydana gelmektedir. En genç oluşuklar ise vadi tabanı ve seki sistemlerinde görülen 

Kuvaterner alüvyonlarıdır. 

Morfolojik olarak değişik yükseltilerde bulunan düzlükler, kuzeydeki dağlık alan, havza 

tabanı ve akarsuların oluşturduğu vadiler ana morfolojik birimlerdir. Bunlar dışında 

inceleme alanında şaryajlı, kıvrımlı, monoklinal, yatay ve faylı yapılara bağlı olarak 

gelişmiş yer şekilleri mevcuttur. Adıyaman havzasının en alçak yeri Göksu çayının Fırat 
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nehrine kavuştuğu yerde 450 metredir. En yüksek yeri ise Akdağ zirvesinde 2357 

metredir. 

Dağlık alandan belirgin bir eğim kırıklığı ile ayrılan havza tabanı Fırat nehri kolları 

tarafından oldukça parçalanmış ve aşındırılmıştır. Alanın tektonik yapılarında aktif 

tektonizma (bindirme yapıları, doğrultu ve düşey atımlı faylar v.b) oldukça belirgindir. 

İnceleme alanının jeomorfolojisi yapısal ve fluviyal süreçlerin denetiminde 

şekillenmiştir. 

Bölge genel olarak, birbirine paralel kıvrım demetlerinden oluşan antiklinoryum 

özelliğindeki Güneydoğu Toroslar dağ sırasının güneyinde, yapısal olarak kenar 

kıvrımlarına dahil olan Güneydoğu Anadolu Platoları üzerinde yer almaktadır. Kuzeyde 

alanın bütünlüğünü korumak ve jeomorfolojik gelişim sürecinde ayrılmaz bir parçası ve 

morfolojik ilişkiler nedeniyle Toroslar dağlık silsilesinin bir bölümü, özellikle 

Mesozoik ve Tersiyer bindirme zonları inceleme alanında bulunmaktadır. Adıyaman 

havzasının güney ve doğusunda Fırat nehri yatağı doğal bir sınır niteliğindedir. Çünkü 

Fırat nehrinin hemen doğusundan itibaren Karacadağ volkanik platosu başlarken, 

Atatürk barajından itibaren ise Urfa-Harran düzlüklerine geçilmekte ve doğal görünüm 

aniden değişmektedir. Batıda ise Besni-Tut eşiğinden itibaren inceleme alnımızda 

oldukça farklı özellikler gösteren Gölbaşı tektonik çukurluğuna geçilmektedir. 

Adıyaman’ın kuzeyinde ise bütün Güneydoğu Anadolu Platolarını bir yay gibi kuşatan 

ve sıkışık dağ sıralarından oluşan Güneydoğu Torosları dağ silsilesi yer alır. Bu dağlık 

kütle daha basık, havza ve yüksek plato topografyasının egemen olduğu, yüksek 

ortalama yükseltiye (2000 m) sahip, yüksek ülke olarak adlandırılan Doğu Anadolu 

Bölgesine geçişi sağlamaktadır (Erinç, 1953).  

Alanın aktif jeotektonik bir kuşakta yer alması nedeniyle yeryüzünün biçimlenmesi 

Kuvaternerde’de devam etmiş, aktif tektonizma ve akarsu aşındırması bugün bile 

ülkemizin diğer bölgelerine kıyasla inceleme alanının jeomorfolojik süreçlerin daha 

hızlı vuku bulmasını sağlamıştır. Çok farklı jeomorfolojik ünitelere sahip Adıyaman 

havzasında ilk etapta göze çarpan jeomorfolojik yapılar dağlık alanlar, platolar ve bu 

her iki üniteyi parçalayan vadilerdir. Genel hatlarıyla en kuzeyde 800 metrelerden 

başlayıp 2000 metrelere kadar devam eden dağlık alanlar ve yüksek platolar yer alırken 

güneye doğru alçak platolara ve havza tabanına, daha sonrada Fırat ve kollarının 

oluşturduğu vadi ve seki sistemlerine geçilir. Bu ana jeomorfolojik birimlerin 
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bünyesinde çeşitli tipte vadiler, birikinti koni ve yelpazeleri, kıvrımlı ve monoklinal 

yapıya bağlı olarak gelişmiş antiklinaller, senklinaller, faylı yapılarda gelişen fay 

aynaları ve basamakları, karstik topografya şekilleri, akarsu aşındırmasına bağlı olarak 

gelişmiş dolgu ve ana kaya taraçaları gibi birçok yer şekilleri mevcuttur (Karadoğan, 

2005). 

1.5. Hidrojeoloji 

Adıyaman ve çevresi akarsular bakımından dolayı oldukça zengin sayılır. Adıyaman 

merkez ilçe sınırları içinde akan bu akarsular, Adıyaman il ve ilçe sınırları dışından ve 

Adıyaman’ın yakın çevresinden doğan akarsular olmak üzere ikiye ayrılır.  

Kar, yağmur suları ve kaynaklarla beslenen bu akarsuların su seviyesi ilkbahar 

başlarında en yüksek seviyeye ulaştığı halde, yaz mevsiminde başlayan kuraklık ve 

buna bağlı şiddetli buharlaşma nedeniyle su seviyesi düşmektedir. 

Adıyaman ve çevresinde görülen tüm akarsular doğu ve batıda toplanmış olup,  kuzey-

güney doğrultusunda akarlar. Bunlar Türkiye’nin önemli akarsularından olan, kaynağını 

Doğu Anadolu’dan alan ve Türkiye sınırlarında 1263 km. uzunluğunda olan ve Irak’ta 

Şat-ül Arap’ta Dicle nehri ile birleşerek Basra Körfezi’ne dökülen Fırat nehrinin 

kolarıdır. Akarsuların bir diğer özelliği ise, doğduğu ve beslediği Güneydoğu 

Toroslar’dan dar ve derin vadiler içinde akmalarıdır. Ancak bu akarsular Güneydoğu 

Torosların önünde uzanan Plio-Kuaterner dolgusunda dar ve derin vadide kurtulup yer 

yer gömük menderesler çizerek geniş vadiler içinde akarlar. 

Göksu Çayı: Besni ilçe sınırını çizen Göksu’nun yukarı çığır, Nurhak Dağı’nın (3081 

m) güney etekleri ile Koçdağı’nın (2562 m) doğu eteklerine kadar uzanır. Gölbaşı 

depresyonunun kuzeydoğusunda kom yakınlarında Göksu’nun önemli kollarından biri 

olan Sürgü Çayı’nı alır. Soyören köyü sınırları içinde Soyraz Çayını da alan Göksu, 

Şambayat-Akpınar nahiyeleri arasında Aksu ve Doyuran derelerinin sularını alarak 

Kızılin’de Fırat nehrine karışır. İl sınırları içindeki uzunluğu 90 km. dir. 

Kar ve yağmur suları ile beslenen Göksu birçok kol alması yanında yaz kuraklığının 

neden olduğu şiddetli buharlaşmadan dolayı suyunun büyük bir kısmını kaybetmesine 

rağmen yıllık ortalama akımı yüksektir (7,49 m³/sn) (Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı, 1964). Göksu yaz mevsimlerinde tarım alanlarının sulanmasında nemli rol 
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oynar, ancak teknik bir sulama yöntemi uygulanmadığı için Göksu’dan yeterince 

faydalanılamamaktadır. 

Çakal Çayı: Güneydoğu Toroslar üzerindeki, Kandıran köyünün kuzeyinde doğar. 

Çevresinden birçok küçük kol alan Çakal Çayı, Güneyde Fırat nehrine suyunu boşaltır.  

Kar yağmur suları ile beslenen Çakal Çayı, yaz kuraklığı ve buharlaşmadan dolayı 

suyunun büyük bir bölümünü kaybeder. Bundan dolayı sulamaya pek elverişli değildir. 

Uzunluğu 37 km’dir. 

Eğri Çay: Adıyaman şehrinin batısından geçen bu çay, kuzeyde Tucak Dağı eteklerinde 

doğar, Güneydoğu Torosları diskordans kesen Plio-Kuaterner dolgusu içinde derin 

vadiler çizer, şehrin güneyinde Rızvak, Avnipaşa, Tabakhane ve Çiftlik derelerinin 

suyunu alarak Fırat nehrine karışır, uzunluğu 32 km’dir. 

Kar ve yağmur suları ile beslenen Eğri Çay, her ne kadar yaz kuraklığı ve 

buharlaşmadan dolayı suyunu kaybetse de, ilkbaharda taşkınlara yol açar. 

Ziyaret Çayı: Adıyaman şehrinin 5 km doğusundan geçen bu çay, Güneydoğu 

Torosların güney eteklerinden doğar. Kor, Cebel ve İndere köylerinin karstik sularını 

alarak İpekli civarında Fırat nehrine suyunu boşaltır. Yazın buharlaşmadan dolayı su 

kaybına uğramasına rağmen çevresindeki tarım alanlarının küçük bir bölümünün 

sulanmasında önemli rol oynar. 

Kalburcu Çayı: Güneydoğu Toroslar üzerinde Kuyucak bucağının kuzeyinden 

kaynağını alan Kalburcu Çayı, dar ve derin vadiden Plio-Kuaterner dolgusuna 

kavuştuğunda kurtulur. Kahta ilçesinin batısından geçerek Fırat nehrine suyunu boşaltır. 

Yaz kuraklığının ve buharlaşmanın neden olduğu olumsuzluklara rağmen tarım 

alanlarının sulanmasında önemli rol oynar. 

Adıyaman’ın yakın çevresindeki akarsular, şehrin kuzeyindeki Güneydoğu Torosların 

devamı olan Karadağ’ın güney ve doğu eteklerinde meydana gelen selinti suların 

birleşmesinden doğar. İndere ve Örenli çevresindeki Karstik kaynaklardan da kısmen 

beslenir. Plio-Kuaterner düzlüğünde yüzeysel olarak akan bu akarsuların bazısı, yaz 

kuraklığı ve şiddetli buharlaşmanın etkisiyle yazın kurur.  

Adıyaman şehrinin güney sınırını oluşturan Rızvak, Avnipaşa, Tabakhane ve Çiftlik 

dereleri selinti sularının ve taban sularının beslenmesinden doğmuştur. 
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Göller ve Göletlere bakılırsa;  

Gölbaşı Gölü: Gölbaşı ilçesinin belediye sınırları içinde ve ilçenin kuzeybatı kesiminde 

bulunur. İlin en büyük gölüdür. Çevresi sazlıklarla kaplı olup alanı 2,19 km²’dir. 

Abdülharap Gölü: Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde olup, alanı 5 km²’dir. Çevresi 

dağlık olup kıyısı otluk ve sazlıktır. Kahta çayını besler. 

Azaplı Gölü: Gölbaşı göl’ünün devamı niteliğinde olup ilçenin batısına düşer. Gölün 

alanı 2,72 km²’dir. 

Atatürk (Karababa) Barajı: 1981 yılı Atatürk’ün 100. doğum günü münasebetiyle 

Atatürk barajı olarak barajın ismi değiştirilmiştir. Adıyaman ve Urfa illeri arasında 

Adıyaman’ın 35 km güneyinde Fırat nehri üzerinde kurulmuştur. Tamamen Üst Kretase 

Kireçtaşı (kalker) üzerindedir. Üstte kısmen bütümlü, çok sileksli tabakalara dönüşen 

ince tabaklı kireçtaşı içeren kayaç serisi bulunmaktadır. 

Proje güzergahında çalışılan mevsimde mevcut yarmalarda çakıltaşları, kumtaşları ile 

kiltaşı seviyeleri arasında yer altı suyuna rastlanılmıştır. 

1.6 Depremsellik 

Türkiye’nin neotektonik rejimi, Orta Miyosen’de başlayan Arap-Afrika ve Avrasya 

levhaları arasındaki kıtasal çarpışma ve bunun devamında Anadolu bloğunun batıya 

doğru hareketi ile kontrol edilmektedir. Günümüzde ülkenin en önemli deprem kaynak 

zonları olan ve Anadolu’nun batıya kaçışını sağlayan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu 

transform fay sistemleri bu karmaşık tektonik sürecin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Kuzey Anadolu Fayı (KAF) sağ yönlü, Doğu Anadolu Fayı (DAF) ise sol yönlü 

doğrultu atımlı kıta içi transform faylardır. DAF kuzey ucunda KAF ile yaptığı Karlıova 

üçlü birleşmesinden başlar. Antakya yöresindeki güney ucunda ise Ölü Deniz fay 

sistemine bağlanır. DAF Karlıova-Antakya arasında KD-GB genel uzanımda ülkeyi kat 

eder. Bu transform fay sistemi Karlıova-Antakya arasında 580 km uzunluğundadır. 

DAF üzerinde 1969 yılından günümüze çok sayıda araştırma yapılmış ve bu fay 

sisteminin Doğu Akdeniz’in jeodinamik evrimi ve depremselliğinde Ölü Deniz fay 

sistemi ile birlikte önemli rol oynadığı ortaya konulmuştur. DAF’ın Geç Pliyosende 

transform fay özelliği kazandığı ve toplam atımının 15-20 km olduğu tahmin 
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edilmektedir. Son yıllarda GPS ölçümleri DAF üzerindeki yıllık kayma hızının 10 1 

mm olduğunu göstermektedir. DAF Karlıova-Antakya arasında KD-GB genel uzanımda 

ülkeyi kat eder. Bu transform fay sistemi Karlıova-Antakya arasında 580 km 

uzunluğundadır (MTA, 2013). 

DAF birbirinden sıkışmalı veya açılmalı ayrılan sekiz ana alt bölümden oluşur. Bunlar 

KD’dan GB’ya doğru Karlıova-Bingöl Fayı, Bingöl-Palu Yükselim Alanı, Palu-Hazar 

Fayı, Hazar Gölü Çöküntü Alanı, Hazar-Sincik Fayı, Sincik-Çelikhan Yükselim Alanı, 

Çelikhan-Gölbaşı Yükselim Alanı, Gölbaşı Çöküntü Havzası olarak tanımlanmıştır. 

DAF’dan ayrılan veya birleşen çok sayıda aktif fay mevcuttur (MTA, 2013). 

Yapılan çalışmalar DAF’ın oluşum yaşının başlangıcını En Üst Miyosen olarak 

sınırlamaktadır. Bir başka deyişle DAF Kuvaternerden günümüze aktiftir (MTA, 2013). 

DAF’ı oluşturan segmentlerden Palu-Hazar Gölü segmenti Elazığ ve dolaylarını, Hazar 

Gölü-Sincik segmenti Malatya ve dolaylarını, Çelikhan-Erkenek segmenti Adıyaman ve 

dolaylarını, Gölbaşı-Türkoğlu segmenti ise Kahramanmaraş ve dolaylarını direkt 

etkileyecek depremleri oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Bahsedilen segmentlerin 

doğrusal uzanımları ve yanal devamlılıkları dikkate alındığında bu fayların M>7,0 

depremlerini oluşturabilecek nitelikte olduklarını göstermektedir (MTA, 2013). 

Bakanlar kurulunun 18 Nisan 1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 

Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre; Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Sincik, Tut 

ilçeleri 1. dereceden deprem bölgesi içerisinde iken; Merkez, Besni, Kahta ve Samsat 

ilçeleri ise 2. dereceden deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır (Şekil 1.5).  

Proje alanları ve yakın çevresinde sismik aktiviteyi, Bitlis Sütur Zonu, Doğu Anadolu 

Fay Sistemi, Adıyaman Fay Zonu ve Bozova Fayı oluşturmaktadır. Bilindiği gibi bu 

alanda tarihsel dönede çok sayıda yıkıcı deprem meydana gelmiştir. Proje alanlarınında 

içinde bulunduğu bölgeyi etkileyen en önemli depremler 995 Palu, 28 Mayıs 1789 

(Ms:7.0-7.8) Elazığ, 03 Mayıs 1874 (Ms:7.1) ve 27 Mart 1875 (Ms:6.7) Gezin ve 02 

Mart 1893 (Ms:7.1) Doğanyol depremleridir. Bu alanda aletsel dönemde meydana gelen 

en önemli depremler ise 25 Mart 1977 (Mw:5.2) Palu, 06 Eylül 1975 (Mw:6.6) Lice, 11 

Ağustos 2004 (Mw:5.5) Sivrice, 09 Şubat 2007 (Mw:5.3) Gözeli ve 12 Şubat 2007 

(Mw:5.9) Kayapınar (Sivrice) depremleridir (MTA, 2013). 
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Şekil 1.5 Adıyaman ilinin deprem haritası (MTA, 2013) 
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BÖLÜM ΙΙ 

 

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

Bölgede daha önce yapılmış olan çalışmalar, rezervuar ve kaynak kaya niteliği taşıyan 

birimlerin seviyelerini kapsayan formasyonların litolojik ve petrografik tanımlamalarına 

ve sedimantolojik özellikleri ile rezervuar özelliklerine yönelik olmuştur. Bu 

çalışmalara kısaca değinilecektir. 

Yücel (1955), Adıyaman havzasını topografya bakımından iki üniteye ayırmıştır. 

Bunlardan biri Güneydoğu Toroslar eteği boyunca ona paralel uzanan sade kıvrımlar 

olup petrol ihtiva ederler. Bölümün ikinci topografik ünitesi ise güneye doğru eğimli ve 

Fırat nehrinde son bulan düzlüklerdir. Fırat nehrine kavuşan akarsular bu düzlüklere 

yerine göre 100 ila 200 metre gömülerek plato görünümü kazandırmıştır. 

Meriç (1965), Kahta-Nemrut dağı arasındaki alanda yüzeyleyen Miyosen çökellerinin 

jeolojik ve paleontolojik özelliklerini incelemiştir. Eski Kahta ve Şelmo Formasyonu 

olarak iki birime ayırmış ve Tortoniyen yaşını vermiştir. Şelmo Formasyonu ise Tırpal, 

Alut ve Kahta üyesi olmak üzere üç birime ayırarak haritalamıştır. 

Altınlı (1966),   Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun jeolojisi   adlı eserinde 

Posthelvesiyen kum ve jipsli, killi kum serisi İran ve Irak ön çukurunda tortullanan Fars 

serisinin Güneydoğu Türkiye’de daha detritik olarak tortulanıp, depresyonları 

doldurduğunu açıklamaktadır. Yer yer kalın konglomera tabakaları ile kaplı olan ve 

yaşları henüz o tarihe kadar belirlenemeyen depoları Plio-Kuaterner yaşlı olduğunu 

ifade etmiştir. Bu tortulanmanın sonucunda ortaya çıkan son orojenik hareketlerin Valak 

fazına ait olması gerektiğini dile getirmiştir. Valak fazı ile kenar kıvrımları bu günkü 

şekillerini almış ve en son düşey hareketlerle flüviyal taraçaların oluştuğunu beyan 

etmiştir. 

Sungurlu (1972),  VI. Bölge Gölbaşı-Gerger arsındaki sahada yaptığı çalışmasında daha 

önce yapılan çalışmaların ışığında sahanın jeolojisini değerlendirerek petrol imkanlarını 

sunmaya çalışmıştır. 
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Sungurlu (1974), bölge kapsamında yöre ile ilgili ilk bilgileri sunmuştur. Sungurlu, 

Koçali ve Karadut birleşiklerinin, kuzeyde Triyastan itibaren açılan jeosenkline ait Jura-

Kretase yaşlı teşekküller olduğunu ve Kampaniyen’deki çekim tektoniğiyle 

yükseldikleri ve Kastel çukurluğuna yürüdüğünü belirlemiştir. Araştırmacı Güneydoğu 

Anadolu kıvrımlarının Gölbaşından Erganiye kadar olan uzanımında 1972 ve 1973 

yıllarında yapmış olduğu çalışmaları birleştirmiş, bölgenin petrol imkanlarını sunmaya 

çalışmış ve bugün şaryaj kütleleri altında kalan istifte ana kayaç ve hazne kayaç 

nitelikleri beklenebileceğini ileri sürmüştür. 

Türkünal (1980), Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Jeolojisiyle ilgili yaptığı çalışmada 

Arap Platformu ile Anadolu Bloğu arasındaki çarpışmayı simgeleyen kesit ve blok 

diyagramları çizerek açıklamış ve yaşlandırmıştır. 

Ardos (1984), Havzaya ilişkin verdiği özlü bilgilerde havzanın genellikle Üst Miyosen 

yaşlı ve bugün akarsularla parçalanmış olan kalker, marn, kumtaşı ve konglomera 

depolar ile bunları örten Pliyokuvaterner dolguları oluştuğunu ifade etmektedir. Havza 

dışında bu oluşuklara rastlanmaması ilk çöküşün Üst Miyosen’den önce olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu devreden sonra Üst Miyosen depoları ile dolan ve bu depoların 

ağırlığı altında çöken havza, yapılan petrol sondajlarından elde edilen bilgilere göre 

daha da derinleşmiştir. Çökmeler kuzeyde D-B, güneydoğuda BKB-DGD yönlü faylar 

boyunca gerçekleşmiştir. Bunlardan Adıyaman’ın kuzeyinde bulunan Karadağ ve 

Kurucak fayları birbirine paralel olup havzaya egemen olan Karadağ diklikleri ile ortaya 

çıkar. Bunun dışında Adıyaman’ın hemen doğusunda Eosen yaşlı kalker ve marnlardan 

oluşmuş Alidağ bir horst görünümündedir. Özellikle bu dağın kuzeyindeki fay dikliği 

çok nettir ve bu fay hattına Kuruçay deresi yerleşmiştir. Fay KD-GB yönlüdür. 

Sözer (1984),   Güneydoğu Anadolu’nun Doğal Çevre Şartlarına Genel Bir Bakış   adlı 

çalışması ile bölgenin doğal ortam özellikleri hakkında bilgi vermiştir. Yazar bölge’nin 

yeryüzü şekillerine değinirken, bölgenin Karacadağ volkan kütlesiyle ayırt edilen batı 

kısmının kalker bir plato’dan meydana gelmekle beraber, bu platonun kuzeyinde 

Adıyaman havzası adını verdiği farklı bir jeomorfolojik ünitenin varlığına dikkati 

çekmektedir.  

Wagner ve diğ. (1987), Adıyaman alanında Derdere, Karababa, Karaboğaz ve Sayındere 

formasyonlarının çökelme koşulları ve Paleocoğrafyalarını araştırarak jeolojik 

evrimlerini ortaya koymuştur. Araştırmacılar Derdere-1 formasyonu’nun Geç 
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Turoniyen Koniasiyen zamanlarında karşılaşmış topografyası, üzerine Santoniyen’den 

itibaren Kampaniyen sonuna kadar birbirini izleyen transgresyon-regresyon devreleriyle 

sırasıyla Karababa-A, B, C üyeleri ile Karaboğaz Sayındere formasyonları’nın 

çökeldiğini söylemiştir. Bu birimlerin çökelimi sırasında özellikle Karababa ve 

Karaboğaz formasyon’ları dönemlerinde sınırlı, yarı sınırlı havza özelliğinde olduğu, 

Karababa-A üyesi ile Karaboğaz formasyonunun kaynak kaya, Karababa-C üyesi ile 

Derdere formasyonunun ise rezervuar kaya niteliğinde olduklarını ortaya koymuştur. 

Erol ve diğ. (1987),   Aşağı Fırat Projesi 1978-1979 Çalışmaları   adlı etütte, bölgenin 

morfolojik özellikleri, gelişimi ve insan yaşamı üzerindeki etkileri üzerinde durulmuş, 

araziden yaralanma biçimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Uygur ve Aydemir (1990), Bölükyayla ve Çukurtaş alanlarında Derdere, Karababa, 

Karaboğaz ve Saydere formasyonlarının yer altı jeolojisi ve sedimantolojik ortam 

analizleri üzerinde çalışmışlar, ilgili formasyonların çökelme ortamlarını, 

mikrofasiyeslerini, göreceli çatlak kronolojisini, rezervuar karakterini ve deniz 

seviyesindeki göreceli değişimleri ortaya koymaya çalışmışlardır. 

Görür ve diğ. (1987), Mardin Grubu karbonatlarının fasiyes özelliklerini, yayılımlarını, 

çökelme ortamlarını ve paleocoğrafyalarını incelemiş ve Mardin Grubunun belirli bir 

devresellik gösterdiğini belirtmişlerdir. Her devrenin diğerinden belirli bir 

uyumsuzlukla ayrıldığını ve her devrenin regresif bir istifle temsil edildiğini, 

Karaboğaz-Sayındere transgrasyonu ile dördüncü bir evrenin hepsini üzerlediğini 

belirtmişlerdir. 

Güven ve diğ. (1988), Güneydoğu Anadolu’da Mardin ve Midyat grupları arasında yer 

alan grupların stratigrafisi üzerine yaptıkları çalışmada anılan istifte saptadıkları 

özellikleri açıklamışlardır, ölçülen kesitler boyunca incelenen birimlerin düşey fasiyes 

ilişkileri ve yaş konakları saptanarak çökelme ortamlarını ve bu ortamların zaman 

içindeki değişimlerini belirlemeye çalışmışlardır. 

Çemen (1990), Araban tektonik bloğunun doğu kısmının tektonik özelliklerinin daha iyi 

anlaşılmasını sağlamak ve buradaki yapısal özelliklerin bölgenin petrol potansiyelini 

nasıl etkilediğin ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmasında, bölgenin en önemli yapısal 

elemanı olan Bozova Fayı üzerindeki hareketlerle oluşan ikincil yapıları açıklamaya 

çalışmış ve bu hareketin öncesinde oluşan yapıları nasıl etkilediğine açıklık getirmeye 
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çalışmıştır. Bu nedenle Bozova Fayı yakın çevresindeki kırıkların ve kıvrımların 

geometrisi ve bunların Araban Bloğu batı kısmında gözlenen Hormancık bindirme fayı 

ile Bozova fayının kendisi ile olan ilişkileri ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılmış, 

yapısal olayların bölgenin petrol yataklarını ortaya çıkarılmaya yönelik bir sentezi 

yapılmıştır. 

Çoruh (1991), Adıyaman civarında yüzeyleyen Kampaniyen, Tanesiyen istifinin 

biyostrafigrafisi ve paleocoğrafik evtrimi konulu çalışmasında formasyon ve üye 

düzeyinde 13 tane litostratigrafik birimi haritalamıştır, bölgenin paleocoğrafik evrimini 

açıklamıştır. Zengin planktonik foraminifer faunasına sahip pelejik birimlerde 13 adet 

planktonik foraminifer zon belirlemiştr. Mardin grubu içinde gösterilen Karababa 

formasyonu, Karaboğaz ve Saydere formasyonları ile birlikte yorumlamış ve ayrı 

çökelme evresinde depolanmış bu 3 formasyon ilk kez bu çalışmada bir grup 

seviyesinde tanımlanmış ve bu yeni stratigrafik birime Adıyaman iline istinaden 

Adıyaman Grubu adı verilmiştir. 

Güven ve diğ. (1991), Güneydoğu Anadolu Kampaniyen-Paleosen otokton istifinin 

stratigrafisi üzerine, istifi tümüyle ve Güneydoğu Anadolu bazında ele alarak açıklamak 

amacıyla amacıyla çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Anılan istifin, bölge genelinde 

stratigrafik evrimini ortaya koymak için bir çökelme modeli geliştirmişler ve model için 

beş ayrı çökelme evresi tanımlamışlardır. Buna bağlı olarak oluşturulan litostratigrafi 

birimlerinin tanımı ve kullanımına yönelik birlikteliği sağlamayı hedeflemişler ve 

çalışmalarının sonunda yapılan değişiklikleri ve yani görüşlerini sunmuşlardır. 

Sayılı ve Duran (1996), Sayındere, Karaboğaz, Karababa ve Derdere formasyonlarının 

çökel fasiyes ve rezervuar olanaklarını incelemişler bölge genelinde çalışılan fasiyes ve 

kalınlık haritalarını hazırlayarak birimlerin sıfır noktalarını ortaya koymuşlardır. Ayrıca 

Karababa-C üyesi rezervuar fasiyesinin kalınlığını ve porozite değerlerinin değişimini 

haritalayarak porozitenin arttığı alanları belirlemişlerdir. 

Şafak ve Meriç (1996), Kahta yakın çevresindeki Genç Miyosen çökellerindeki 

ostrakod topluluğunu incelemişlerdir. Araştırmacılar Şelmo Formasyonu içerisindeki 

Alut üyesi içerisinde yer alan ostrakodların acı-tatlı su ortamını yansıttığını belirtirler. 

Günay (1998),   Güneydoğu Anadolu’nun Jeolojisi   konulu çalışmasında çalışma alanı 

ve yakın çevresinde yüzeyleyen otokton ve allokton birimler olmak üzere ayrı ayrı 
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incelemiş, bu birimleri ayrıca ana tektonik etkinlik dönemlerine göre gruplandırarak 

açıklamaya çalışmıştır. 

Derman (1999), Batıda Kahramanmaraş dolaylarında Güneydoğu Anadolu Bindirme 

Kuşağı önündeki Orta Miyosen çökellerinin sedimantolojik özelliklerini incelemiş ve 

buradaki fasiyeslerin delta ve örgülü akarsu çökellerinden oluştuğunu belirtmiştir.  

Şengündüz ve diğ. (2000), Karakuş alanında toplam 11 kuyuda Mardin grubu 

karbonatları ve Karaboğaz formasyonunu petrografik ve mineralojik açıdan 

incelemişlerdir. Araştırmacılar, petrografik, mineralojik ve elementel verileri 

sedimantolojik olarak yorumlamış, her bir formasyon için çökel fasiyesleri belirlemiştir. 

Bu çalışmada Karakuş alanı genellikle Mardin grubu karbonatları ve Karaboğaz 

formasyonu için dört evreli bir çökelme modeli önerilmiş ve bu çökelme modeli 

çerçevesinde ana kaya ve hazne kaya özelliğine sahip formasyonların çökelme 

koşullarını irdelemiştir. 

Atalay ve diğ. (2002),   Nemrut Dağı’nın Doğal Ortam Özellikleri ve Turizm Potansiyeli 

  adlı çalışmalarında Milli Park kapsamında Nemrut Dağı’nın ekolojik özelliklerini 

irdelemişler, doğal ortamın sunduğu turizm potansiyelini değerlendirmişlerdir. 

Karadoğan (2005), Adıyaman havzasının genel ve uygulamalı jeomorfolojisi adlı 

çalışmasında, Adıyaman ve çevresinin jeomorfolojisi ile tarihsel süreçte geçirdiği 

jeomorfolojik değişimleri ve bu değişimlerin yaşam üzerindeki etkilerini açıklamaya 

çalışmıştır. Araştırmacı bu havzanın kenar kıvrımları üzerinde kompleks bindirme alanı 

önünde gelişmiş bir senklinal havzası olduğunu belirtmektedir. Havzanın oluşumunda 

tektonik hareketler, litoloji ve fluviyal süreçlerin etkili olduğunu vurgulamaktadır. 

Yazar Miyosen’den günümüze kadar havzada sedimantasyon-kıvrımlanma ve kırınım-

aşınım süreçlerinin birbirini izlediğini belirtmiştir. 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

BÖLÜM ΙΙΙ 

 

BÖLGENİN GENEL JEOLOJİSİ 

 

Jeoloji ve yapısal özellikler bir bölgede projelendirilen mühendislik yapılarının fiziki 

dayanımları, yaşlanmaları ve ömürlerini tamamlamaları aşamasında önemli olan 

faktörlerden biridir. Zira yapının üzerine oturduğu zeminin fiziksel ve kimyasal 

özellikleri ile yapının kullanımına uygun doneler kullanılarak inşa edilmesi yapıların 

güvenilirliği üzerinde en önemli etkendir. 

Yapıyı meydana getiren birimlerin farklı oluşum zamanları ve fasiyes özelliklerinin 

yanı sıra, formasyonları meydana getiren kayaçların çeşitli fiziksel ve kimyasal 

özellikleri birbirinden farklı aşınım ve birikim şekillerinin oluşumuna zemin 

hazırlayarak morfolojik gelişim üzerinde etkili olmuştur. Rölyef şekillerinin meydana 

gelişinde etkili olan taş ve strüktür özellikleri, sertlik geçirimli veya geçirimsiz oluşları, 

aşınmaya karşı gösterdikleri direnç gibi özelliklerdir. Bu özelliklerin yamaçların 

oluşumunda akarsu yataklarının kazılmasında büyük bir etkisi olduğu ve bu etkilerin 

aşınma evresinin başlangıç, olgunluk ve ihtiyarlık safhalarında değiştiği belirtilmektedir 

(Yalçınlar, 1969). 

Tektonik hareketler ile morfolojik gelişim arasında sıkı bir ilişki vardır. Herhangi bir 

alanın morfolojik evrimi esnasında meydana gelen tektonik hareketler derin 

değişikliklere ve dönemli karışıklıklara sebep olurlar.  Çünkü bu hareketler eğim şartları 

ve taban seviyesine göre yükselti farkını belirleyerek süreç ve etkenlerin etkisi üzerinde 

rol oynarlar. 

Toros orojenik kuşağının kuzeyinde yer alan Adıyaman havzasında çeşitli dönemlerde 

oluşmuş formasyonlar bulunmaktadır. Bu birimlerle birlikte tektonik yapılar Adıyaman 

havzasının jeomorfolojik şekillenmesinde etkili olmuşlardır. 

Adıyaman havzası jeolojik yapı yönünden güneyde Güneydoğu Anadolu platosu 

üzerindeki kırıntılı kayaçlar (kumtaşı, çakıltaşı, miltaşı) ve bunun altına gelen Miyosen 

kireçtaşı ile kuzeyde Paleozoyik metamorfik kütleler arasında uzanmaktadır. Nemrut 

dağının bulunduğu alanda altta Mesozoik ofiyolitli seri (peridotit, serpantin, kireçtaşı, 
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radyolarit) Alt Eosen killi kireçtaşları ve onun üzerine gelen çatlaklı kireçtaşları yer 

almaktadır. 

İnceleme alanına ait jeolojik birimler, Mesozoyik yaşlı Karadut Karmaşığı, Kastel 

Formasyonu, Terbüzek Formasyonu, Besni Formasyonu ve Üst Kretase-Paleosen 

aralığında çökelmiş olan Germav Formasyonu, Eosen yaşlı Gürcüş ve Midyat 

Formasyonu, Miyo-Pliyosen yaşlı Şelmo Formasyonu ile Plio-Kuvaterner ve 

Kuvaterner alüvyonlarıdır. Bu birimler yaşlıdan gence doğru zaman ve tektonizma 

ilişkileri ile birlikte ele alınacaktır. 

3.1 Mesozoyik 

Adıyaman havzasının da yeraldığı Güneydoğu Torosların güney kesimi Mesozoyikte 

Tetis denizi tarafından işgal edilmiştir. Alanın kuzeybatısı bu denizin tabanını örten 

ultrabazik lavlarla ilişkili olarak serpantin-peridotit kütlelerinden ibarettir. 

Riftleşmenin etkin olduğu Triyas döneminde denizle kaplanan bölgede sığ denizel alan 

koşullarında gelişen karbonat-evaporit istifi Paleozoyik birimleri üzerine uyumsuz 

olarak oturmuştur. Erkan Jura-Erkan Kratase aralığında Avrasya ve Afrika-Arabistan 

levhaları arasında riftleşme sonucu açılan Neotetis’te (Ketin, 1983), okyanusal kabuk 

dilimlenmesiyle K-G yönlü bir tektonik sıkışma başlamıştır (Karaman, 1993). 

Jura sonunda Kimmerit fazıyla kenetleşen (kara halini alan) Arap platformu Apsiyen-

Albiyen (Alt Kretase)  transgresyonu ile yeniden su altına girmiştir. Kampaniyen 

dönemine kadar deniz seviyesindeki değişimlere bağlı olarak aşınma ve transgresyon 

olaylarının olaylarının gözlendiği platform karbonatları, kuzeye doğru yamaç ve derin 

deniz çökellerine geçiş göstermektedir. Epirojenik alçalma ve yükselmeler nedeniyle 

yüksek kısımlarda Mardin grubu karbonatlarının sığ fasiyesleri, şelf içi havzalarda da 

pelejik foraminiferli karbonat fasiyesleri çökelmiştir. Santoniyen sonunda bölge kara 

haline gelmiş kısa bir aşınma ve karstlaşma döneminden sonra tekrar denizle kaplanmış 

ve derin denizel koşullarda Karaboğaz ve Sayındere Formasyonları çökelmiştir 

(Karadoğan, 2005). 

Koniasiyen ve Santaniyende (Üst Kretase) okyanusal kabuk kuzeye itilmiş ve 

Kampaniyen-Alt Maastrihtiyen (Üst Kretase) Arap platformu üzerine ilk ofiyolit 

üzerlemesi gerçekleşmiştir. GD yönünde ilk bindirme hareketlerinin meydana geldiği 

dönem, Karaman, 1993’ün bölgesel jeoloji açısından büyük anlam taşıdığını belirttikleri 
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ve Alpin paroksizması olarak nitelendirdikleri bu ofiyolit ve çekim kaymaları 

dönemidir. 

Arap ve Anadolu plakalarının Kampaniyen’de çarpışmaya başlaması, sıkışma 

tektoniğinin bölgede etkin olmasını sağlamıştır. Kampaniyen’de Sayındere formasyonu 

çökelirken Anadolu ve Arap plakalarının çarpışmasına bağlı olarak gelişen tektonizma 

bundan sonra çökelen birimlerin fasiyes ve dağılımlarını kontrol etmiştir (Karadoğan, 

2005). 

Arap levhasının, Anadolu levhasının altına dalmasıyla oluşan doğu-batı uzanımlı Kastel 

çukurluğu, kuzeyden naplar halinde gelen Kretase alloktanları (Koçali ve Karadut 

Karmaşığı) ve bunlardan türeyen kırıntılardan oluşan Kastel Formasyonu (Üst 

Kampaniyen–Alt Maastrihtiyen) ile doldurulmuştur. Devam eden tektonizma ile 

kuzeyden nap halinde ilerleyen Kretase alloktonları, Alt Maestrihtiyen sonunda Kastel 

çukurluğunu doldurmuştur. Alt Maastrihtiyen sonunda kuzey alanlarda Kastel 

formasyonunun karasal fasiyesi olan çakıltaşı litolojisindeki Terbüzek formasyonu 

çökelmiştir. Mesozoyik birimleri, güneyde havza tabanında Atatürk Baraj Gölü 

çevresinde, kuzeyde ise boşaltılmış antiklinal tabakaları ve yamaçlarında ve yer yerde 

şaryajli alanda görülmektedir. 
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  Şekil 3.1 Adıyaman ve çevresinin jeoloji haritası (Yılmaz ve diğ., 1993) 
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3.1.1 Karadut karmaşığı 

Birim ilk kez Şengör, 1984 tarafından Karadut formasyonları olarak adlandırılmıştır. 

Rigo de Righi, 1964 ise; eşit birime Perdeso birimi adını vermiş, Sungurlu (1973); ise 

gurup aşamasında Karadut Birliği adını uygulamış ve üç formasyondan ikisini Şebker 

formasyonu ve Çermik formasyonu olarak adlandırmıştır. Yalçın (1976) ise; birim için 

Karadut Karmaşığı ismini ilk defa kullanmıştır. Son olarak Yalçın (1976) bu 

formasyonlara ilave olarak Çifthisar formasyonu olarak üçüncü formasyonuda 

adlandırmıştır. Yaş incelendiğinde Karadut Karmaşığı’nın, Mardin Grubu birimlerinin 

okyanus çanağında çökelmiş yanal eşdeğeri olduğu görülür (Günay, 1998). 

Karadut Karmaşığının tipik mostrası Adıyaman’a bağlı Narince bucağının 4-5 km 

kuzeyindeki karadut köyü dolayıdır. Adıyaman’ın kuzeyinde Karadut-Perdeso-Gerger 

arasında da mostraları vardır. Karadut Karmaşığı Üst Kretase yaşlı alloktonların kontak 

hattına yakın yerlerde 100-500 m kalınlığında görülürken bu hattın biraz kuzeyinde bir 

yığışım kuşağı oluşturur 1000-2000 m kalınlığa ulaşır (Günay, 1998). 

Karadut Karmaşığı Arap Platformuna allokton olarak geldiği konumda Kastel 

formasyonu üzerine sürüklenimlidir. Üzerine tektonik olarak çoğu yerde Koçali 

karmaşığı gelir. Üst Maestrihtiyende başlayan sedimantasyon ile Üst Kastel, Terbüzek, 

Antak, Gercüş, Hoya ve Abdulaziz dağında olduğu gibi Fırat Formasyonuyla diskordan 

olarak örtülür (Günay, 1998). 

Gerger ve Kevan yükselimlerinde mostra veren Karadut Karmaşığında litolojik olarak 

şu fasiyesler ayrılmıştır: 

Silisifiye kireçtaşı; ince, orta, kalın muntazam tabakalı, gri, mavimsi yeşil renkli, killi 

mikritik bileşimli ve çört nodüllüdür. Kalın tabakalı, sert, yeşil renkli marn katkıları 

içerir (Şebker Formasyonu). Konglomeralar esmer ve beyaz renkli kalın tabakalı olup 

çört ve ultrabazik çakıllıdır. Yalçın (1976)’nın Çifthisar formasyonu olarak adlandırdığı, 

konglomera tabakaları ile silisli marn şeyli, radyolarit ile türbiditik kırmızı renkli 

kırıntıların hakim olduğu birim Adıyaman, Çermik ve Hazro yöresinde bulunur. 

Karadut Karmaşığının fosil topluluğu ve yaşına bakılırsa; Yalçın (1976) tarafından, 

Stomioshaera sphaerika, Pithonella ovalis, Calcisphaerula innominata, Oligostegina, 

Haterohelix globulosa, Prealveolina sp, Orbitolina conoidea, fosillerini bularak 

Senomaniyen–Alt Turuniyen yaşını saptamıştır. 
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Karadut Karmaşığı Arap Platformunda Alt Kretasede çökelmenin devamında giderek 

derinleşen volkanik kontrollü havzada gelişmiş fliş karakterli tortullarla karakterize 

edilir. 

3.1.2 Koçali karmaşığı 

Koçali Karmaşığı ilk kez Sungurlu (1974) tarafından Adıyaman’ın kuzeyinde Koçali 

nahiyesi dolayında Koçali Birliği adıyla tanımlanmış ve adlandırılmıştır. Farklı 

araştırmacılar birim için Şimşim formasyonu, Sungurlu (1973) ve Yalçın (1976) Koçali 

Karmaşığı adını kullanmıştır (Günay, 1998). 

Adıyaman’ın kuzeyinde Koçali-Kayatepe-Perdeso-Korudağ ve Korudağın kuzeyinde 

geniş mostraları bulunur. Adıyaman’ın kuzeyinde yüzeyleyen Koçali Karmaşığının 

güneybatısı ve güneydoğusunda Besni Fomasyonu yüzeylerken güneyinde Terbüzek 

Formasyonu yüzeylemektedir. Koçali Karmaşığı tektonik konumundan dolayı değişken 

kalınlığa sahiptir. En kalın görüldüğü yer Kızıldağ (3000 m) ve Kurtuluş-1 (4000 m) 

kuyusudur. Adıyaman’ın kuzeyinde 3800 m kalınlığında bir kesit verir. Koçali 

Karmaşığı Kastel Formasyonu ve Karadut Karmaşığı üzerine tektonik olarak gelir. 

Birimin üzerine diskordansla terbuzek Formasyonu ile Midyat Grubu çökelir. Gulemen 

ofiyoliti olarak adlandırılan birimin, Koçali Karmaşığına ait ofiyolitlerle aynı konum ve 

yaşta olduğu düşünülmektedir (Günay, 1998). 

 Koçali Karmaşığı başlıca volkano sedimanter ve ofiyolitik kaya topluluğundan oluşur. 

Sungurlu (1973) ise Koçali nahiyesi çevresinde bu üçlü ayrıma göre haritalama yapmış 

ve Perinçek (1978)’de aynı ayrıma göre formasyon adlaması yapmıştır. Volkanikler, 

serpantinitler ve ultrabazik kayaçlardan oluşmuş birim düzensiz bir içyapı sunar 

(Sungurlu, 1974).  

Birimin yaşı; Tuna (1973)’ya göre radyolaritli seviyelerde bulunan kalkerlerden elde 

edilen fosillere göre Üst Jura-Alt Kretase’dir. Yalçın (1980) ve Terlemez vd. (1992)’a 

göre ise; ofiyolitlerin Üst Maestrihtiyen yaşlı birimlerle örtülmesi, birimin 

yerleşmesinin Üst Maestrihtiyen öncesi olduğunu göstermektedir. Bu veriler dikkate 

alındığında birimin yaşı Üst Jura-Üst Kretase olarak yorumlanabilir. Triyas 

konodontlarından Gladigondelella tethydis, Neohindeodella, kırmızı renkli radyolarit 

seviyelerinde orbiculiforma cf. Radiata, Praeconocaryumma immodica, kırmızı renkli 

kireçtaşı seviyelerinde bulunan konodontlardan Epigondolella abnebtis, rekristalize 
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radiolarialardan Acanthacircus Subobloggus, Unuma echinatus ve Hısınım sp. ile  

Dogger yaşını veren fosiller elde edilmiştir (Günay, 1998). 

Koçali Karmaşığı Toros Jeosenklinalinin tipik kayaç topluluğudur. Üst Kampaniyen-Alt 

Maestrihtiyan’de hakim çekim tektoniği neticesinde bugünkü yerleşme yerlerine yakın 

olan çukurluğu gravite akmalarıyla doldurmuşlardır. Santoniyen veya öncesinde 

okyanus kapanmasına bağlı olarak Anadolu-Arabistan levhasının dalma-batma kuşağı 

güneyinde yükselen kesimlerinde güneyinde ve güneybatıya itilmesi sonucunda, Koçali 

Karmaşığı daha genç olan Kastel Formasyonu üzerine bindirmiştir. İnceleme alanının 

en yaşlı birimini oluşturan Koçali Karmaşığı inceleme alanında temel konumunda yer 

alır ve Jura-Kretase arasındaki yaş aralığında oluşmuştur. 

Birim, Triyas’ta Toros platformu ile Arap platformu arasında oluşmaya başlayan 

Neotetis okyanusal havzasının okyanus ortası sırtta oluşan ofiyolitik kaya toplulukları 

ile okyanusal basende bu ofiyolitik karmaşık üzerine çökelen derin deniz sedimanları ve 

okyanus ortası tümseklerde gelişen sığ karbonat oluşuklarının tektonik sürüklenme 

sırasında bir karmaşık oluşturması ile bugünkü karakterini kazanmıştır (Günay, 1998). 

3.1.3 Kastel formasyonu 

İlk kez 1959 yılında tanımlanmış olup Diyarbakır’ın 30 km kuzeydoğusundaki Kastel-1 

kuyusundan adlandırılmıştır (Tuna, 1973). Ketin (1964) ise Pembeğli Formasyonu adını 

kullanmıştır. Ancak formasyonu Bozova Formasyonu, kısmen Kıradağ Formasyonu 

birimin yanal eşderi formasyonlarıdır (Günay, 1998). 

Bu birim doğuda ve batıda sınırlı alanlarda yüzeyleme verir. En geliştiği yerler ise 

Adıyaman-Besni, Diyarbakır civarıdır (Günay, 1998). Palanlı, Harun, Artan ve Pardeso 

civarında mostralar verir. Adıyaman’da Kahta’nın kuzeybatısındaki Narince kuzeyinde 

yüzeylemeleri mevcuttur. Kastel Formasyonu üzerine Tektonik olarak Karadut ve 

Koçali Karmaşığının gelmesi nedeniyle kalınlığının değişmekle birlikte ilk tanımlandığı 

yerde 394 m kalınlık verir. Adıyaman civarındaki kuyularda 100-200 m arasında 

değişken kalınlığa sahiptir. 

Kastel formasyonu tabanında yeşilimsi gri renkli marn seviyeleri ile başlar. Birim 

genelde şeyl, kumtaşı, marn ardalanmasından oluşur. Üst Kretase allokton birimlerinin 

güneyinde yer yer tabana yakın seviyelerin de 50-100 m kalınlığa varan yeşilimsi, gri, 

bej renkli kireçtaşı dönüşümlü marn seviyeleri bulunmaktadır. Kastel Formasyonu 
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içerisinde özellikle Koçali Karmaşığından gelen iri blok ve çakıllarada 

rastlanılmaktadır. Bazı seviyeleri ise tamamen çakıltaşı ile temsil edilir (Tuna, 1973). 

Birim altta Sayındere üstte Germav Formasyonu ile geçişlidir. Allokton birimlerle olan 

üst dokanağa tektonik (faylı) alt dokanaga ise diskordanslıdır. Kuzey alanlarda (allokton 

birimlerin bulunduğu kesimler) alloktonlardan malzeme alarak çökelen Terbüzek 

Formasyonu ile olan üst dokanağa geçişlidir. Kastel formasyonunun çökelimi esnasında 

güneyde daha sakin alanlarda çökelen Bozova Formasyonu ile yanal geçişlidir. 

Paleontolojik determinasyonlar aşağıdaki fosilleri vermiştir (Sungurlu, 1973); 

planktonik foraminiferler: Hedbergella, Globotruncana stuarti, Globotruncana 

Fomicata, Globotruncana globigerinoides, Globotruncana arca, Globotruncana 

calcarata, stuartiformis, Gyroidina, Marssonella, Globotruncana Lapperenti, 

Allamorphina trigonia, Ostracot, Gümbelina fosilleridir. Birimin yaşı bu fosil faunasına 

göre Üst kampaniyen-Alt Maestrihtiyen olarak verilmiştir. 

Anadolu-Arap plakasının çarpışmaya başlamasıyla Kastel Çukurluğunda çökelmiştir. 

Çarpışmanın ileri safhalarında hareket eden dev kütleler (Koçali+Karadut) Kastel 

çukurluğunu doldurmuştur. Bu dev kütlelerin hareketi esnasında ve hareket sonrasın 

Kastel Formasyonu çökelmeye devam etmiştir. Zamanla deniz seviyesinin 

yükselmesiyle allokton birimlerin üzerine de Kastel Formasyonu çökelmiştir. 

3.1.4 Terbüzek formasyonu 

 Birim ilk defa Gossage (1959) tarafından Adıyaman’ın 30 km batısındaki Terbüzek 

yakınında tanımlanmıştır (Güven ve diğ., 1991). Terbüzek Formasyonu Antak 

Formasyonunun alt seviyeleri ve Kınadağ Formasyonu ile deneştirilebilir (Günay, 

1998). 

Adıyaman’ın kuzeyinde muhtemelen bir şev nedeniyle allaktonların üzerinden başlayıp 

Kastel üzerine çok az ilerlemiş 5-6 km eninde dar bir kuşak bulunur. 50-100 m kalınlığa 

sahiptir. Terbüzek Formasyonu tabanındaki allakton birimleri uyumsuz olarak örter. 

Kastel Formasyonu üzerine geldiği yerlerde uyumlu ve geçişlidir (Güven ve diğ., 1991). 

Karasal kökenli kırıntılı ve denizaltı yelpaze kökenli tuğla kırmızımsı bordo renkli 

silttaşı, çamurtaşı ile ardalanan kumtaşı ve çakıltaşlarından oluşur. 
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Karasal kökenli Terbüzek Formasyonu içinde kayda değer hiçbir fosil bulgusu yoktur. 

Birimin yaş konağı stratigrafik konumuna göre belirlenmiş ve Alt-Orta Maestrihtiyen 

olarak belirlenmiştir (Güven ve diğ., 1991). 

Çökelme ortamı kuzeyde alüvyal fan’dan başlayıp, güneyde flüvyal ve kıyı ovasına, 

hatta nadiren kıyı yakını ortamlara dönüşür. Dar ve dik şevli bir kıyı şeridi yakınında 

yığılmış olan, daha çok alüvyal fan tipli çökeller hakimdir (Güven ve diğ., 1991). 

3.1.5 Besni formasyonu 

Birim Amoseas jeologları tarafından adlandırılmıştır (Güven ve diğ., 1991). Ayrıca 

birim için  Rudistli kireçtaşı formasyonu    ve   Köseli formasyonu   adlarıda kullanılmıştır 

(Günay, 1998). 

Formasyon, bölgenin kuzeyinde allokton birimler önünde nispeten dar bir kuşak halinde 

yayılır. Adıyaman’ın güneyi ve Kahta’nın kuzeyinden geçerek Karadağ’a uzanan bir hat 

birimin güney sınırını oluşturur. Bu hattın güneyinde Germav Formasyonu’nun kalınlığı 

Şemikan köyü yakınlarında 95 m’dir. Besni formasyonunun Terbüzek Formasyonu ve 

allakton birimlerle olan alt kontağı diskordanstır ve diskordansın zaman boyutu kuzeye 

gidildikçe artar. Yayılım alanının orta ve doğu kesimlerinde, birimin üzerine uyumlu ve 

geçişli bir kontakta Alt Germav Formasyonu gelir. Batı ve kuzeybatı kesimlerinde Üst 

Germav veya Belveren Formasyonları tarafından diskordan olarak ölçülür (Güven ve 

diğ., 1991). 

Formasyon açık bej-krem renkli, genellikle biyosparitik dokulu kireçtaşları ile temsil 

edilir. 

Sungurlu (1973); Paleontolojik determinasyonlarda Orbitoides media, Siderolites 

calcitropoides, Omphalocyclus macroparus, Coskinolina, Loftosia sp. Sulcoperculina 

sp. Lepidorbitoides faunasıyla Üst Maestrihtiyen yaşının tespitlendiğini belirtmiş, ancak 

bu yaş planktonik bölümlemede Orta-Üst Maestrihtiyen aralığına tekabül etmektedir 

(Güven ve diğ., 1991). 

Güven ve diğ., (1991)’de,  Besni formasyonunun fasiyes özelliklerine göre yüksek 

enerjili sığ denizel bir ortamın ürünü olduğunu belirtmişlerdir. 
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3.2 Tersiyer 

Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimi Eosen’de denizle kaplanmış, bu denizel 

ortamda karbonatlı çökeller birikmiştir. Eosen sonunda ise alan kıvrılarak su üstüne 

çıkmıştır. Orta Miyosen’de Güneydoğu Torosların bulunduğu alan yükselmiş ve 

güneyde Mezopotamya düzlüklerine doğru uzanan alan çökmüştür. Böylece Güneydoğu 

Toros dağlarının eteklerindeki alan kara haline gelmiştir. Güneydoğu Anadolu 

düzlüklerini oluşturan alan ise sığ bir denizle kaplanmış, burada killi kireçtaşları ve 

onun üzerine gelen kumlu ve çakıllı malzeme çökelmiştir. Miyosen sonuna doğru ise 

alan tamamen kara haline gelmiştir (Türkünal, 1980). 

Pliyosen’de Toros dağ kuşağı bir bütün halinde yükselirken güneydeki alçak alanlar 

çökmeye başlamıştır. 

Yöreyi işgal eden Eosen Miyosen denizleri canlı ortamı yönünden, denizel ortamda bol 

canlı bulunmaktaydı. Bu denizel ortamdaki tortulların yavaşça kıvrılması ile 

antiklinaller oluşmuş ve buradaki canlı kalıntılarının fosilleşip yağa dönüşmesi ile petrol 

yatakları oluşmuştur. 

Güneydoğu Anadolu’nun alçalmaya uğraması ve Toros Dağlarının yükselmesi, dağlık 

alan ile havza arasında 2000 m’yi aşan bir yükseklik farkı oluşturmuştur. Bu nedenle 

yüksek alanlar, akarsular tarafından güneydeki alçak düzlüklerin seviyesine göre 

yarılarak dar ve derin vadiler açılmış ve son derece engebeli bir topoğrafya ortaya 

çıkmıştır. 

Tersiyer dönemi yoğun erozyon ve tektonizma dönemidir. Neojen dönemini oluşturan 

istifler altta fliş fasiyesi, üstte ise gölsel ve karasal çökellerle karakterize edilir. Bu 

döneme ait birimler Üst Maestrihtiyen-Paleosen yaşlı Germav Formasyonu, Üst 

Paleosen yaşlı Gercüş Formasyonu, Alt Eosen-Oligosen yaşlı Hoya (Midyat) 

Formasyonu ve Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonudur. 

3.2.1 Germav formasyonu 

Germav formasyonu ilk kez Ericson (1939) tarafından Kermav formasyonu olarak tarif 

edilmiş, daha sonra Tromp (1941) tarafından Germav Formasyonu şeklinde 

kullanılmıştır. Yanal yönde Alt Sinan, Üst Sinan, Çona, Beldevan, Hacıdağ 

formasyonları ile denetleştirilebilir (Günay, 1998). 
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Formasyonun tipik mevkii Gercüş ilçesinin 40 km doğusunda Germav köyü dolayıdır. 

Formasyonun kalınlığı çok değişken olup, en kalın olduğu Şırnak dolayında kalınlığının 

132 m olduğu, Adıyaman-Gölbaşı civarında ise ince olduğu ve 35 m kalınlık 

ölçülmüştür (Güven ve diğ., 1991). 

Adıyaman’ın kuzeyinde güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu bir hat boyunca yüzeyler. 

Hattın kuzeyinde Koçali karmaşığına veya Besni formasyonuna, güneyinde Hoya ve 

Gercüş formasyonlarına geçilir. Germav formasyonu çok geniş bir zaman süresini 

temsil etmesi ve geniş yayılımı olması nedeniyle değişik birimlerle farklı kontak 

ilişkileri sunar. Birim üstte de Midyat grubu ile geçişlidir. Bunun dışında altındaki 

Besni formasyonu ile geçişli ve uyumludur. Üst kontağı Gercüş formasyonu ile tedrici 

geçişlidir (Günay, 1998). 

Germav formasyonu genellikle denizel kökenli klastiklerden oluşan bir birimdir. 

Yeşilimsi gri renkli şeyl ve marnlardan ardalanan silt ve kumtaşı ile yer yer çakıltaşı ve 

yer yer detritik kireçtaşı katkıları içerir. Alt Germav olarak adlanan Maestrihtiyen yaşlı 

kesim palejik şeyli ve marnlarla temsil edilir. Üst Germav olarak adlanan Paleosen yaşlı 

kesimde ise daha çok kumtaş ve şeyl ardalanması egemendir (Güven ve diğ., 1991). 

Sungurlu (1973)’da, Germav formasyonunun Paleosen’e ait üst istifinde; Disticoplar 

biserialis, Glomalveolive primavea, Mastophora dasycladacea, Miscellanea, 

Planorbulina sp. Globoratalia velasconensis, Globugerina sp. Globoratalia 

pseudobolloides, Globorolatalia angulata, Globugerina compressa, Globoratia aequa, 

faunasının tespit edildiğini, alt seviyelerdeki Üst Maestrihtiyen seviyelerinde ise; 

Globotruncana conica, Globotruncana stuartiformis, Globotruncana lapperetti, 

Globotruncana fornicata, Heterohelix globulosa, Hedbergella fosillerinin bulunduğunu 

belirtmiş buna göre Germav Formasyonunun yaşı Üst Maestrihtiyen-Paleosendir. 

Altınlı (1966)’ya göre; Üst Kretase-Paleosen döneminde germav transgrasyonu hareketi 

yaşanmış ve kısmen metamorfik masifi istila eden Tetis denizinin Jurasik-Senoniyen 

transgresyonunun sınırlarını taşımıştır. Germav Formasyonunun üst kısımlarında yani 

Paleosen’de Üst Kretase palejik tortullar kenar kıvrımlarında yavaş yavaş kalkmış 

yerini önce greli detritik serilere, Üst Paleosende ise kaba kırmızı demir oksitli kalın 

konglomera tabakalarına bırakmıştır.  
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Maestrihtiyen-Germav transgrasyonu ile Güneydoğu Türkiye’nin ön basen çukurunda 

uzun bir subsidans devri ile deniz tabanı derinleşmiştir. Paleosen esnasında ön çukur 

baseninde devam eden subsidans daha çok ince ve çok ince taneli kuzeyden gelen killi-

milli detritik materyallerle dolmuştur. Bununla beraber orta ve iri yapılı detritiklerin 

miktarı tedrici olarak artmıştır. Basende killi-şeylli sedimanterler yer alırken, K ve KD 

sınırlarına doğru tipik kaba fliş fasiyesi halini almıştır (Tendam, 1955). 

3.2.2 Gercüş formasyonu 

Birim ilk olarak Ericson (1939) tarafından Gercüş Formasyonu olarak adlandırılmıştır 

(Günay, 1998). Gercüş formasyonu genellikle Midyat grubu kapsamında incelenmiş. 

Güven ve diğ., (1991)’de Gercüş formasyonunu Şırnak grubu kapsamında ele 

almışlardır. 

Birimin tipik örneği Gercüş ilçesidir. Adıyaman 0-175 m arasında kalınlık 

göstermektedir. Üzerine geldiği topoğrafyanın şekline göre kalınlığı değişmektedir. 

Korudağ-Adıyaman kuzeyinde İnişdere dolayında Koçali ve Karadut formasyonları 

üzerine diskordansla gelir. Adıyaman’ın güneyinde Germav formasyonu ile uyumludur 

ve herhangi bir diskordans görülmemiştir. 

Kırmızı renkli marn, kumtaşı, konglomera ardalanmasından sonra kırmızımtırak ara sıra 

kurşuniye çalan yeşil, kumlu ve killi tabakalardan meydana gelmiş bu formasyonda 

regresyon hareketleri jips oluşumlarına neden olmuştur (Ericson, 1939). Marnlar 

yukarıya doğru Hoya kireçtaşları ile uyumsuzdur. 

Gercüş formasyonu rengi ve görünümüyle diğer birimlerden kolayca ayrılır. Kırmızı, 

kahve ve alacalı renkli, polijenik elemanlı, orta-kaba çok taneli yarı köşeli yarı yuvarlak 

zayıf boylanmalı, tane ve hamur destekli, yer yer kumtaşı silttaşı ile çamurtaşı 

ardalanmasından oluşur (Günay, 1998). Gercüş formasyonu’nun tabanına yakın 

yerlerde gelişen kireçtaşı Becirman kireçtaşı üyesi olarak adlandırılır. Gri bej renkli, yer 

yer kumlu, intraklastlı biyomitrik litolojisindeki üye çok kalın tabakalıdır (Günay, 

1998). 

Sungurlu (1973)’te paleontolojik detenninasyonlardan elde edilen Alveolina pasticillata, 

Nummulites globulus, Miscellanea miscella, Lock hartia, Assilina, Discocyclina, 

Halimeda  fosilleriyle formasyona Alt Eosen yaşı verilmiştir. 
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Paleontolog Öztümer tarafından Assilinia spira, Actioneyelina sp. Discocyclina sp. 

Nummulites sp. fosillerini bularak Alt Eosen yaşı verildiğini ancak Şırnak yöresinde 

formasyonun yaşının Üst Paleosen’e indiğinden bahsetmektedir (Günay, 1998). 

Akarsu ve alüvyon yelpazesi çökellerinin egemen olduğu istif içerisinde lagün, gelgit 

üstü ve aşırı tuzlu su göl ortamlarına ait fasiyeslerde yer alır. Güneydoğu Anadolu 

Stratigrafi Grubunun sonuçlarına göre Gercüş Formasyonu, Germav Formasyonunun 

giderek sığlaşan regresif istifi şeklinde değerlendirilmiş bu nedenle alt dokanak Germav 

Formasyonu ile uyumlu, üst dokanağı Midyat grubu ile diskordans olarak 

yorumlanmıştır (Güven ve diğ., 1991). 

Gercüş kırmızı ve regresif bir formasyondur. Bazen jipsli, kumtaşı ve konglomera ar 

tabakaları koyu kırmızı marnlardan oluşan Gercüş formasyonu, nemli ve sıcak bir 

iklimin hüküm sürdüğünü kanıtlamaktadır (Altınlı, 1952). Bu dönemde Germav 

oluşumları Tetis denizinin altında iken yavaş yavaş başlayan sıkışma rejimiyle birlikte 

ilk önce denizaltı kıvrımları gerçekleşmiştir. Bu kıvrımların devamı olarak zaman 

zaman şiddetlenen orojenik fazlarla orojenik hareketler yanında yükselmeler de 

meydana geldiğinden denizel alan daralmış bu dönemde güneydoğu-kuzeybatı yönlü 

adalar oluşmuştur. Paleosen-Alt Eosen de kara halini alan bu adalar yayı Gercüş 

Formasyonu adı ile tanınmaktadır. 

3.2.3 Hoya formasyonu 

Birimi Hoya Formasyonu adı ilk defa Sungurlu (1974) tarafından verilmiştir. Hoya 

formasyonu önceki çalışmalarda Midyat Formasyonu adı ile diğer Midyat Grubu 

formasyonlarını da kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Narlı civarında Shell jeologları 

Pevirge Formasyonu adını kullanmıştır. Sungurlu (1974)’nun Midyat Formasyonu adını 

verdiği birim alt dolomitik kireçtaşı üyesi ve Midyat Formasyonu çörtlü kireçtaşı üyesi 

olarak ayırmıştır. Midyat tabakaları adı ile tanınmış ola Hoya Formasyonu adını Keban 

barajının batısındaki Hoya köyünden almıştır. 

Hoya Formasyonu Adıyaman’ın kuzeyindeki dağlık alanlarda İnişdere–Adıyaman–

Karadağ çevresinde çok geniş bir alanda mostra verir. Tipik kesiti Hoya köyü 

civarındadır (Sungurlu, 1974). Hoya Formasyonu, Gercüş ve Germav Formasyonlarının 

güneyinde yüzeyler, daha güneye inildikçe Çemberlitaş bindirmesiyle Şelmo 
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Formasyonuna geçilir. Çemberlitaş antiklinalinin aşınım kesimlerinde Hoya 

kireçtaşlarını görmek mümkündür. 

Hoya tabakaları alttaki Gercüş formasyonu veya doğrudan doğruya üzerinde durduğu 

Germav grubu ile uyumludur. Ancak her iki grup arasında uyumlu olmayan ve bu 

devirdeki hafif hareketlerden dolayı bir sedimantasyon değişmesi söz konusudur 

(Ericson, 1939). Hoya formasyonu aşınmış alanlardaki Şelmo Formasyonu ile diskordan 

olarak örtülür. 

Birimin alt seviyeleri marn, orta seviyeleri masif kireçtaşı, üst seviyeleri ise tebeşirli ve 

çörtlü tabakalı kireçtaşı ile temsil edilir. Nümmilit alveolinli istiftaşı, algan ekinoidli 

istiftaşı, miliolitli vaketaşı-istiftaşı-vaketaşı biyojenik dolomitrik-dolosparit, 

stramatolitli dolomit fasiyesi gibi litolojik tipleri belirlemişlerdir (Günay, 1998). Birim 

kalkerleri oldukça kalın olup gayet düzenli tabakalanma ve karstik yapı göstermektedir. 

Adıyaman’ın kuzeyi Gaziantep batısında eosen yaşını temsil eden foraminiferler 

saptanmıştır. Alt Eosen’de; Alveolina pastilcillata Schwager, Biplanspira mırabilis 

Umbgrove, Opertoorbitolites dovvilei Nutt All, Ranikothalia cf nuttalli, Globoratalia 

subbotinae, Orta Eosen’de; Nummilites Millecaput Bobfe, Nummulites Aturius, 

Orbitolites Camplanatus, Globorotalia cerroazulensis, Globugerinatheka, Alt 

Oligosende; Praerhapydionina delicota, Austrotrillina paucialveulata fosilleri 

saptanmıştır (Günay, 1998). Hoya formasyonunda yapılan mikro paleontolojik 

incelemeler birimin Alt Eosen–Alt Oligosen arasında çökeldiğini göstermektedir. 

Hoya Formasyonu sınırlı-yarı sınırlı sığ bir denizden, sığ normal açık deniz ve şelf 

kenarına dek uzanan ortamlarda çökelmiştir. Geniş şelf lagünü, gel-git düzlüğü yer yer 

evaporitik ortamlar etkin olurken, bölgenin bazı kesimlerinde sığ, normal açık denizel 

şelf kenarı ortamlar egemen olmuştur (Günay, 1998). 

3.2.4 Şelmo formasyonu 

Miyosen sonunda Pliyosen başında yükselme hareketi ve bunu takip eden aşınma 

devresinden sonra yeni bir sedimantasyon devresi başlamıştır. Bunlarda Miyosen ve 

Eosen strüktürlerini örtmüşlerdir. Çüngüş havzasının devamı niteliğindeki GGB-KKD 

doğrultusunda uzanım gösteren ön çukurlukta birikim gösteren Şelmo Formasyonu bu 

havzanın tamamen kapanması ile önce gölsel daha sonrada karasal bir ortama bağlı 

olarak çökelme göstermiştir. 
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Formasyona Şelmo adı Gossage (1957) tarafından verilmiştir. Bolgi (1963) birime 

Adıyaman Formasyonu adını vermiş ve aynı ad İlker (1973) ve Sungurlu (1974) 

tarafından da kullanılmıştır. Birim Irak’ta Üst Fars Formasyonu olarak adlanmış ve aynı 

ad Beed-Gillert ESSO (1958) tarafından kullanılmıştır (Günay, 1998). 

Şelmo Formasyonu yoğun olarak Adıyaman-Kahta-Fırat nehri arasında yüzeyler. 

Kahta’nın kuzeyinde ve Kahta çayının her iki tarafında da yoğun olarak mostra 

vermektedir. Kuzeydeki Şerefli Bindirmesi civarına ve Koçali Karmaşığına kadar 

devam ederek geniş bir alan kapsar. 

Şelmo Formasyonu; Adıyaman yöresinde 900 m.yi bulan kalınlık verir. Karakuş 

alanında 500 m. ye kadar kalınlıklar görülür (Sungurlu, 1974). 

Şelmo Formasyonu genellikle Midyat Grubunun aşındırılmış topografyası üzerine 

diskordansla çökelir. Birim Adıyaman-Fırat nehri arasında Plio-Kuvaterner yaşlı kaba 

çakıltaşları tarafından da uyumsuzlukla örtülür. 

Şelmo Formasyonu kırmızı, alacalı, grimsi bordo renkli miltaşı, kumtaşı, çakıltaşı ve 

çamurtaşı ile temsil edilir. Kırıntılı kayaçlar, polijenik elemanlı, kötü boylanmalı ve 

kalın tabakalıdır. Kahta’nın kuzeyinde Holof dağı kuzeybatısında Fırat Formasyonu 

üzerine gelen ilk seviyeler kireçtaşı arakatkılı marn, kumtaşı ardalanmalı olup diğer 

alanlarda görülen ve karasal alanda oluştuğu düşünülen Şelmo Formasyonundan 

farklıdır ve denizel ortam ürünü Şelmo Formasyonu olarak yorumlanmıştır (Günay, 

1998). 

Şelmo formasyonunun karasal oluşuklarından kesin yaş verecek fosil bulunamamıştır. 

Sungurlu (1984) condana ve ilyocypris tribullata gibi ostrakod fosillerine göre birime 

olası Üst Miyosen yaşını vermiştir. Meriç (1987) Nonion soldanii-Nonion boueanum 

zonu olarak adlandırdığı ve Üst Miyosen yaşı verdiği Adıyaman kuzeyindeki istif 

içerisinde Nonion soldanii ve Nonion boueanum dorbigny fosillerine ilave olarak; 

mikrofosillerden, Elphidium crispum Linne, Ammonia beccari Linne, Eponides cf. 

haidingeri Brady, Cibicides lobalutas walker-Jacop, Spiroplectammina carinata 

d’Orbigny, Robulus calcar Linne, Nodasaria raphanus Linne, Uvigerina tenuistriata 

Reuss, Cuuestocythere lamellirosta Tribel ve mollusklardan Chtamys bollenansis 

Mayer-Eymar, Cryphea crassissima Lamark, Turritella gradata ve Ekinodermlerden 

Schizaster curynotus fosillerini saptamıştır (Günay, 1998). 
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Şelmo formasyonu karasal ortam koşullarını yansıtır. Birimin çökelmesi sırasında 

havzada savan iklimi ve oksidasyon koşulları egemendi. Akarsular ve alüvyal 

yelpazeler en önemli rolü oynamıştır. 

3.3 Pliyo-Kuvaterner 

Adıyaman’da en geniş yayılıma sahip jeolojik birimi oluşturur. Adıyaman’ın batısında 

kesintisiz bir yayılım gösterirken, Kahta çayının iki yakasında aşınmaya bağlı olarak 

adacıklar halini almıştır. Bu alandaki yoğun erozyon ve akarsu aşındırması birçok yerde 

Şelmo Formasyonunun yüzeye çıkmasına neden olmuştur. Pliyo-Kuvaterner dolguları 

çoğunlukla klastik sedimentlerden oluşmuştur. Genellikle karışık olarak yataklanmış 

olan konglomeralar, sık sık çapraz tabakalı çakıltaşı mercekleri ihtiva eden kumtaşları 

ile ince kumlar ve silttaşları sözkonusudur. Üst bölümlerinde iri çakıltaşlarının yoğun 

olması bu dolgü yüzeylerinde birçok tarla sürümünü bazen imkansız kılmaktadır. 

Havzada ortalama 20-40 m arasında değişen Pliyo-Kuvaterner dolguları, gerek yatay ve 

gerekse düşey yönde fasiyes değişikliği göstermesine rağmen genel olarak düzenli ve 

kesintisiz bir sedimantasyonun olduğunu ortaya koymaktadır. Kalınlığının güneye 

doğru artması sediment kaynağının kuzey bölgeler olması ile ilişkilidir. Pliyo-

Kuvaterner birimleri Şelmo Formasyonunu basit bir diskordansla örter. Kuvaterner’de 

meydana gelen dikey yükselmelere bağlı olarak ortalama 600-700 m yükseltileri 

arasında dağılış gösteren Pliyo-Kuvaterner birimleri şiddetli bir şekilde yarılmış, 

havzanın akarsuları bu genç örtü içinde adeta gömülmüştür. 

3.4 Kuvaterner 

Adıyaman’daki Kuvaterner tortulları kuzeydeki dağlık alan ile havza tabanı arasındaki 

geçiş zonunda yer alan yamaçlardaki kolüvyal depolar Kahta Çayı, Göksu Çayı, Ziyaret 

Çayı ve Kalburcu Çayı vadilerinin geniş vadi tabanını meydana getiren çökeller ve 

akarsu seki dolgularından meydana gelmektedir. 

Dağlık alan havza arasındaki geçiş zonundaki en geniş Kuvaterner oluşumlarına Kömür 

köyü çevresinde rastlanır. Burası geniş bir dağ eteği alanıdır. Pleyistosen başlarında 

alanın toptan yükselmesi flüviyal aşındırmayı hızlandırmış ve dağlık alanlardan taşınan 

materyaller eteklerde birikerek bu geniş birikinti yelpazesi kuşağını oluşturmuştur.  

Adıyaman havzasında Kuvaterner genç birimleri içinde en önemli akarsu taraça 

depolarıdır. Atatürk baraj kıyıları ile buna karışan büyük akarsu kollarının yamaçlarında 



 

 

33 

 

geniş bir yayılışa sahip olan karasal akarsu taraça dolgularının oluşumu Kuvaterner 

boyunca alanın iklim değişiklikleri eşliğinde tedrici olarak genel bir yükselimin, 

dolayısıyla yüksek bir enerjiye sahip olan Fırat Nehri’nin oluşturduğu yerel taban 

seviyesi değişiminin eseridir. Bugün önemli bir bölümü Atatürk Baraj suları altında 

kalmış taraça dolgularının bütün gelişim evrelerini Göksu vadisi boyunca görmek 

mümkündür. Taraça dolgularını genellikle çakıltaşları oluşturmakta olup bunlar kum, 

mil ve bazı katmanlarda killi, kalkerli bir çimento ile birbirine bağlanmıştır. Daha genç 

alüvyonlar ise akarsu tabanlarında veya tabanların kenarlarında en alt seki yapılarında 

çakıl, kum, kil ve silt şeklinde depolanmıştır. Kalınlıkları birkaç metre civarındadır. Yer 

yer meydana gelen taşkın karakterli akımlardan dolayı çok iri bloklara rastlanır.  Güncel 

alüvyonlar özellikle Kahta Çayı ve Göksu Çayının yukarı kesiminde çok geniş örtüler 

oluşturmuştur. Bu iki akarsuyun yüksek enerjileri ve su toplama havzalarının büyük 

oluşu Atatürk Baraj Gölü’ne döküldükleri yerlerde yoğun siltasyona neden olmaktadır. 

Bu yerlerde baraj kıyı çizgisinin yıllar itibariyle hızla gerilediği açıkça gözlenmektedir. 
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Şekil 3.2 Bölgenin genelleştirilmiş dikme kesiti (MTA 1/25000 ölçekli jeoloji haritası) 
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3.5 Yapısal Jeoloji ve Tektonizma 

Bütünüyle alp kıvrım kuşağında bulunan Türkiye, bu kuşağın kuzeyindeki Rusya ile 

güneyindeki Arap Platformu arasında kalan Akdeniz bölümünde yer almaktadır. İlk 

dönemlerde yapılmış olan çalışmalarda (1896-1942) Anadolu’nun kuşakları Alplere 

benzetilerek kuzeyden güneye doğru; Pontidler, ara masifler ve Toridler olmak üzere 

üçe ayrılmış, daha sonra Arni (1939), Blumenthal (1946), Egeran (1947) Anadolu 

sıradağlarını üçten fazla birimlere ayırarak, Türkiye arazisinin tektonik tarihinin yapısal 

sınıflamasına ilişkin önemli katkılar sağlamışlardır (Şengör, 1984). Türkiye arazisinin 

özellikle Alpin dönemdeki jeolojik evrimi ile yapısal niteliklerini dikkate alan Ketin 

(1966) ise tektonik birlik sayısını dört olarak sınıflamıştır. Dağ kuşaklarının orojenik 

kuşaklarının gelişmeleri esasına dayalı olan bu dörtlü birim kuzeyden güneye doğru; 

Kuzey ve Kuzeybatı Anadolu Sıradağları veya geniş anlamda Pontidler, İç Anadolu 

Sıradağları veya dar anlamda Anatolidler, Güney ve Doğu Anadolu Sıradağları veya 

geniş anlamda Toridler, Güneydoğu Anadolu Sıradağları veya Kenar Kıvrımları 

Bölgesidir (Şengör ve Yılmaz, 1983). Adıyaman havzası bu tektonik birlikler içinde   

Kenar Kıvrımlar Kuşağı   üzerinde yer almaktadır. 

Türkiye’deki diğer tektonik birlikler gibi Kenar Kıvrımlar Kuşağının da ortaya 

çıkmasını sağlayan olay Arabistan Bloğu ile Anadolu Levhasının çarpışmasıdır. Gerek 

Anatolid-Torid platformunu, gerekse Doğu Anadolu yığışım karmaşığını Afrika-

Arabistan levhasından ayıran Neotetis’in güney kolu, Geç Kretasede kapanmaya 

başlamış ve sadece Bitlis-Zagros kesiminde Orta Miyosende Arabistan-Avrasya 

çarpışması gerçekleşmiştir. Türkiye’de neotektonik devreyi başlatan işte bu kısmi 

kapanmadır. Buna göre Türkiye’de neotektonik devreyi Anadolu-Arabistan çarpışması 

başlatmıştır. Bitlis masifinin güneyinde, Arap Plakasının kuzey-kuzeydoğuya 

(Avrasya’ya) doğru sürüklenerek Anadolu Levhasının altına dalması, Van gölü alanında 

bir çarpışma alanının oluşmasına neden olmuştur. Kuzey-Güney yönlü sıkışma 

hareketinin artmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı oluşmuştur 

(Ketin, 1959 ve Şengör, 1980). Türkiye’nin ilk tektonik yapılarından olan bu bindirme 

kuşağı Adıyaman Havzasının kuzeyini sınırlamaktadır. Güneydoğu Anadolu 

Bindirmesinin yaşı Orta Miyosen sonrasıdır. Bu bindirme Orta Miyosende başlamıştır 

ve halen günümüzde de devam etmektedir.  
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Gerek Kızıldeniz ve gerekse Atlas Okyanusundan elde edilen manyetik lineasyon 

verilerine göre, hem Türk-İran Platosu hem de civar yerlerin yüksek ve dağınık 

depremselliği ve Türkiye’deki Kenar Kıvrımlarının ve Zagros şelf serilerinin 

Pliyosenden günümüze dek devam eden kıvrımlanmaları, bu bölgede Arabistan-

Avrasya yaklaşmasının hala faal olduğunu göstermektedir. 

Türkiye doğudan batıya doğru; Doğu Anadolu Sıkışma Provensi, Kuzey Türkiye 

Provensi, Orta Anadolu Ova Provensi, Batı Anadolu Gerilme Provensi gibi neotektonik 

bölgelere ayıran Doğu Provensinin hala kuvvetli aktif bölgeyi meydana getirdiğini 

belirtmektedir (Şengör, 1980). 

Birbirine doğru yaklaşan Avrasya ve Arabistan’ın sıkıştıran uçları arasında kalan Doğu 

Anadolu kuzey ve güney yönde kasılmaya devam ederken diğer taraftan çeşitli faylar 

ortaya çıkmıştır (Şengör ve Yılmaz, 1983). Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu 

bindirmesiyle birlikte Adıyaman’da aynı tektonik hatlara uygun ters bindirme ve 

doğrultu atımlı faylar yanında, tektonik yapıları dikine kesen doğrultu ve düşey atımlı 

faylarda oluşmuştur. Adıyaman fayında olduğu gibi bazı fay hatlarının Pliyo-

Kuvaterner, hatta Pleyistosen şekillerini bile kesmeleri tektonizmanın oldukça genç ve 

faal olduğunu göstermektedir. 

Adıyaman’ın yapısal görünümü yukarıda anlatılan genel tektonik özelliklere ve 

gelişimine uygun olarak biçimlenmiştir. Kıvrım kuşaklarının yapısal geometrisi de söz 

konusu tektonizmanın kinematiğine uygunluk gösterir. Şöyle ki; Adıyaman’ın en 

kuzeyinde bindirme ve şaryajlı yapılar gözlenirken güneye doğru antiklinaller devrik ve 

antiklinal kanatları arasında ters fayların oluştuğu kıvrım yapısı kazanmışlardır. Daha 

güneye inildikçe kıvrımlar jura tipi denebilecek düzenli kıvrım şeklini alırlar ve en 

güneyde ise geniş kanatlı kıvrımlar sözkonusudur. 

Adıyaman ve çevresi tektonik olarak üç farklı kuşağa ayrılmaktadır (Öğrenmiş, 2001).  

Bunlar: 

1- Arap Platformu: Prekembriyen’den Kuvaternere kadarki dönemde değişik 

fasiyeslerde gelişmiş kalın çökel istifler içerir. Paleozoyik başlıca sığ denizel-gelgit 

ortam ürünü kırıntılı birimler, yer yerde karbonat çökelimi ile temsil edilmiştir. 

Triyas’tan itibaren bölgede yeni bir çökelme dönemi başlamıştır. Riftleşme ile başlayan 

havza açılması giderek sığ denizel karbonat birimlerinin çökelmesine yol açmış, bölge 
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Mesozoyik’te bir karbonat platformu halini almıştır. Maestrihtiyen’de bu platform 

üzerine ilk ofiyolit napları yerleşmiştir. Tektonik olarak sakin olan Arap Platformu 

havzanın güney kısımlarını içerir. 

2- Ekay Zonu: Arap Platformuna ait istiflerin kuzeyinde yapısal ve litolojik özellikleri 

farklı bir alana geçilir. Ekay Zonu olarak tanımlanan bu alan yaklaşık doğu-batı gidişli 

ters fay ve şaryaj dilimlerinden oluşur. Allokton birimlerin yaşlıdan gence doğru birbiri 

üzerine itilerek sıkıştırıldığı ve paketlenerek doğrudan otokton üzerine ilerlediği bir zon 

niteliğindedir. Adıyaman ilinin hemen kuzeyinden geçen dağ kuşağı bu zon içinde kalır. 

3- Nap Alanı: Ekay zonunun kuzey kısmında yer alan ofiyolitik topluluklar ve 

metamorfik birlikler bu zonda kalır. Koçali-Sincik civarı bu kuşak içinde yer alır.  

İnceleme alanımızın tektonik yapılarını ise; Bindirme Yapıları, Kıvrımlı Yapılar ve 

Kırıklı (faylı) yapılar olmak üzere üç grup altında toplamak mümkündür. 

3.5.1 Bindirme yapıları 

İnceleme alanımız ülkemizin Alp-Himalaya sistemi içinde jeotektonik evriminin 

açıklanmasına yarayacak çok kritik bir bölgede yer almaktadır. Jeotektonik evrim 

sürecinde ülkemizin yaklaşık 12 milyon yıl önce yeni bir tektonik rejimin etkisine 

girdiğini biliyoruz. Neotektonik dönem olarak adlandırılan bu yani süreç, güneyde yar 

alan Arabistan Levhası ile Anadolu Levhacığının çarpışmasıyla başlamıştır. Bu 

çarpışma ile ortaya çıkan ve halen aktivitesini sürdüren ilk tektonik yapı Güneydoğu 

Anadolu Bindirme Kuşağı’dır. Anadolu ve Arabistan levhalarının çarpışması, 

başlangıçta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde kıvrım ve bindirme tektoniği 

ile karşılanmıştır. Adıyaman çevresi söz konusu bindirme yapılarının en iyi görüldüğü 

yerlerden biridir. 

Türkiye’nin ve dünyanın önemli tektonik unsurlarından birisi olan Güneydoğu Anadolu 

Bindirme kuşağı, diğer adıyla Bitlis Sütur zonu, batıda Kahramanmaraş civarından 

başlayarak doğuda Hakkari’ye kadar dışbükey bir yay halinde yaklaşık 700 km kadar 

izlenebilmektedir. Daha doğuda İran bindirmesi içinde Zagros bindirmesi şeklinde 

devam eden bu hat bir orojenik kuşak kenar bindirmesidir. Güneydoğu Anadolu 

bindirme kuşağı Adıyaman’ın kuzeybatısında açıkça gözlenebilmektedir. 
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Bu zonun Türkiye sınırları içindeki kalan kısımlarında yapılan incelemeler, sütur 

zonunun Orta Miyosen’de Arabistan Levhası ile Anatolid-Torid platformunun 

çarpışması sonucu, aralarındaki denizel kapanmanın sonucunda oluştuğunu göstermiştir. 

Kapanma olayı Orta Miyosende meydana gelmiş olmakla birlikte, sıkışma ve 

kıvrımlanma olaya Pliyosen’e kadar, hatta Pliyosen’de de devam etmiştir. Bindirme 

hattı boyunca Doğu Toros orojenik kuşağına ait yaşlı birimler, Arap Platformu üzerinde 

çökelmiş otokton konumlu genç birimler üzerine itilmiştir. Sütur zonu boyunca tek bir 

bindirme fayı değil, birbirine paralel iki, bazı yerler de ise ikiden fazla bindirme fayı 

bulunmaktadır. Bu fayların eğimleri düşük olduğundan, güneye doğru sürüklenme yer 

yer 20 km gibi büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Yılmaz (1994)’a göre;   Güneydoğu Anadolu orojenik kuşağında farklı ofiyolitik 

topluluklar ve bunların jeolojik evrimdeki rolü     adlı araştırmalarında Güneydoğu 

Anadolu kenar kıvrımlarının üç önemli deformasyon evresinde geliştiğini 

belirtmektedir. Bunlar Üst Kratase, Eosen ve Miyosen dönemleridir. Bu deformasyon 

dönemlerinin her birinde bölgede nap yerleşmesi gerçekleşmiştir. Miyosen sonunda 

Pliyosen başlarında meydana gelen şiddetli kıvrılma ve kırılma hareketlerinin etkilerine 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olduğu gibi inceleme alanımızda da rastlamak 

mümkündür. Nitekim bindirme kuşağının hemen güneyindeki Üst Miyosen-Pliyosen 

çökelleri deformasyona uğramıştır. 

Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı Adıyaman kuzeyinde meydana geliş dönemleri 

itibariyle iki zon halinde gözlenmektedir. Kretase yaşlı bindirme zonu Güneydoğu 

Torosların güney etekleri izlemekte ve yaklaşık D-B doğrultusunda uzanmaktadır. 

Sincik, Çüngüş, Ergani, Lice, Kulp, Kozluk ve Pervari’den geçerek İran’da Zağros 

bindirmesi ile devam etmektedir. Bu bindirme kuşağı inceleme alanımızda Koçali 

Bindirmesi olarak adlandırılmaktadır. Kuzeydeki bindirme zonu ise Miyosen yaşlı olup 

Bitlis Pütürge Sütur zonunun batı devamıdır ve Adıyaman’ın kuzeyindeki Şerefli 

Bindirmesi olarak adlandırılmaktadır. 

6 Eylül 1975 Lice depremine kadar sakin görülen Güneydoğu Anadolu Bindirme 

Kuşağının bu depremle birlikte tarihi ve aletsel dönemde zaman zaman aktif olduğu 

artaya çıkmıştır (Eyidoğan, 1983).  Bitlis bindirme kuşağı üzerinde meydana gelen 

depremler sığ odaklıdır ve bir yitimi (subduction) göstermektedir. Ayrıca, ters fay 
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mekanizması bulunduğu, bindirme hareketine sol yönlü ve doğrultu atım bileşiminin 

eşlik ettiği anlaşılmıştır (Güçlü ve diğ. 1986). 

 

Şekil 3.3 Doğu Anadolu Fay Zonu’nun ana segmentleri ve 1822-1971 tarihleri arasında 

büyük depremlerde gelişmiş yüzey kırıklarını gösterir harita (MTA,2013). 

3.5.2 Kıvrımlı yapılar 

Güneyde Suriye-Arabistan Platformu kuzeyde ise Anadolu Levhası arası sıkışma 

rejimine bağlı olarak dalım zonunda oluşmuş jeosenklinal alanında biriken Tersiyer-

Kuvaterner yaşlı sedimentler kıvrımlanmaya uğramıştır. Dolayısıyla bindirme 

yapılarının güneyinde güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu, batıda az çok birbirine paralel, 

ancak doğuya doğru birbirine kavuşan ve sıkışık demetler oluşturan dalgalı kıvrımlı bir 

yapı meydana gelmiştir. 

Adıyaman havzasındaki Tersiyer yaşlı kıvrımlı yapı reliefi, gelişimini tamamlamadan 

Pliyosen ve Pliyo-Kuvaterner çökelleriyle tamamen örtülmüştür. Adıyaman havzası bir 

bakıma örtülü olan ve daha sonraki tektonik yükselimlere ve şiddetli aşınmaya bağlı 

olarak bugün yeniden ortaya çıkan bu Kenar Kıvrımlar Kuşağı üzerinde yer almaktadır. 
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Özellikle Göksu Çayı, Ziyaret Çayı ve Kahta Çayı’nın geçtiği yerlerde kıvrımlı yapılar 

belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Havzanın orta kesimlerinde Karadağ, Adıyaman ve 

Çukurtaş antiklinallerinde olduğu gibi kıvrım eksenlerinin simetrik olmasına karşın 

kuzeydeki bindirme yapılarına yaklaştıkça kıvrım eksenleri sıkışır ve disimetrik bir 

görünüm alır. İnceleme alanının kuzeyinde ve Güneydoğu Anadolu Bindirme kuşağının 

önünde yaralan ilk antiklinal kuşağı batıda Yalankoz dağlarının devamı olan Karadağ ve 

Çemberlitaş antiklinalleridir. Daha güneyde ise üzerinde Alidağı yükseliminin 

bulunduğu antiklinal kuşağı yer alır. Adıyaman ili her iki antiklinal kuşağı arasındaki 

senklinali doldurmuş olan Pliyo-Kuvaterner dolguları üzerine kurulmuştur. Alidağı 

antiklinali güneyinden itibaren kıvrım yapılarının hem doğrultuları düzenleşir, hem de 

kıvrım kanatları oldukça geniş açılı kıvrımlara dönüşür. Bu düzensizlik Adıyaman’ın 

güneydoğusunda daha da belirgindir. Bozova fayının da etkisiyle antiklinal yapılarında 

önemli deformasyonlar meydana gelmiştir. 

Adıyaman’da kıvrım yapıları rölyefin gelişiminde iskelet rolü oynamış, topografyadaki 

aşındırma faaliyetleri ilerledikçe topografyanın şekillenmesine ve morfolojinin 

tamamlanmasında önemli etken olmuştur. 

3.5.3 Kırıklı yapılar 

Adıyaman çevresinde kırık tektoniği önemli derecede etkili olmuş ve bunun sonucunda 

çok sayıda irili ufaklı yapı meydana gelmiştir. Arabistan-ve Anadolu levhalarının karşı 

karşıya geldiği kenet zonuna yakın bir bölgede yer alan Adıyaman ve yakın çevresinde 

daha çok bindirme faylarının baskın olarak geliştiği görülmüştür. Bunlardan en önemlisi 

iki levhanın çarpışması ile ortaya çıkan Bitlis Sütur Zonu (Güneydoğu Anadolu 

Bindirme Kuşağı) olup dünya literatürüne girmiş önemli tektonik yapılardan biridir. 

Bindirme faylarının yanında Adıyaman çevresinde doğrultu atım tektoniğine ait 

yapılarda mevcuttur. Türkiyenin ve dünya’nın önemli tektonik unsurlarından biri olan 

Doğu Anadolu Fayı, inceleme alanımızın yaklaşık 30 km kuzey-kuzeybatısında, bu 

fayın bir kolu olan Adıyaman fayı ise inceleme alanımızın içinden geçmektedir. 

Adıyaman çevresinde görülen kırıklı yapılar, oluşum yaşları göz önüne alınarak ayrı alt 

başlıklar halinde aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 

İnceleme alanı içerisinde literatüre geçmiş önemli kırık ve kıvrım sistemleri mevcuttur. 

Bunlar başlıca Adıyaman ve Bozova faylarıdır.  
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Adıyaman fayı Doğu Anadolu Fayının bir koludur. Sol yanal atımlı bir fay sistemi olup 

Adıyaman şehir merkezinin güney ve güneybatısında arazide ve uydu görüntülerinde 

rahatça gözlenebilmektedir. Perinçek (1987)’ye göre;    Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgesindeki Yanal Atımlı Faylarla ilgili Yeni Gözlemler   başlıklı çalışmalarında 

AFZ’nu ilk defa tanımlamışlardır. Araştırmacılara göre DAFZ’nun bir kolu olan AFZ 

kuzeydoğuda Palu ile güneybatıda Besni arasında yaklaşık 210 km uzunluğa sahip sol 

yanal atımlı fay zonudur. 

Adıyaman fayı, inceleme alanının kuzeydoğusunda Fırat nehir yatağını 5 km kadar sol 

yanal olarak ötelemiştir (Zengin, 2005). Fırat nehri doğu-batı doğrultulu bir akış 

sergilerken yaklaşık 5 km’lik bir bölümünün aniden K50D doğrultusuna dönerek 

önemli bir doğrultu değişikliği sergilediği gözlenmektedir. Fırat nehir yatağında 

meydana gelen bu sol yanal ötelenme, nehir yatağının bu bölümünün AFZ ana kırığı 

tarafından denetlendiğini göstermektedir. 

AFZ üzerinde yapılan kinematik çalışmalara göre AFZ’nun da içinde bulunduğu 

DAFS’nin Miyosen başlarındaki genişleme tektoniğinin etkisiyle oluştuğu, Orta-Üst 

Miyosen sonlarında etkili olan sıkışma tektonik rejiminden etkilendiğini ve Pliyo-

Kuvaterne de ise günümüzde de etkili olan doğrultu atım karakteri kazandığı 

anlaşılmaktadır. Öteleme değerleri kullanılarak yapılan yaş tayininde fayın yaşının 1,5 

milyon yıl olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu değerler kullanılarak fayın kayma hızı 

yaklaşık 5,9 mm/yıl olarak hesaplanmıştır.  Ayrıca aletsel dönem kayıtlarından çıkarılan 

sonuçlara göre DAFS üzerinde meydana gelen depremlerin odak derinliği 25-30 km 

arasında iken, AFZ’da meydana gelen depremlerin odak derinlikleri ise 5-10,7 km 

arasındadır. Bu durum AFZ’nun DAFS’den sonra oluştuğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla AFZ, DAFS’den yaklaşık 0,5 milyon yıl sonra oluştuğu sonucuna varılabilir 

(Zengin, 2005). 

Adıyaman’ın güneybatısında, Atatürk Barajı aksının hemen önünde geçen Bozova Fayı, 

Kampaniyen döneminde Kretase tektonizmasının etkisiyle oluşan kuzeyi düşük normal 

bir faydır. Permiyen sonunda Alt Kretase’ye kadar aktivitesin, devam ettiren Bozova 

Fayı Austrik fazı gevşeme hareketlerinde yeniden fonksiyon kazanmış ve yükselttiği 

çalışma alanımızda Koniasiyen ve Santoniyen çökelimine imken vermiştir. Alt 

Kampaniyen yaşlı Karaboğaz kireçteşının alt fosfatları bu diskordansı belirleyen bir 

faktördür (Sungurlu, 1973). 
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Bölgede orojenez etkisiyle şaryajlar ve çekim fayları da oluşmuştur. Miyosendeki 

Syteyrik (Styrian) fazı ile kuzeyde Toroslardan güneye doğru ekaylar, bindirmeler 

şeklinde büyük itilmeler olmuş, orojenik kuşakla dengeli şelf alanı arasındaki aynı 

itilişlerin izlerini taşıyan asimetrik kıvrımlar teşekkül etmiştir. Toros kavisinin gidişine 

uygun olan bu ekaylı kenar kıvrımlarındaki deformasyon güneye doğru uzanmaktadır. 

Bu alanlarda düzensiz eksenli, simetrik yapılar gelişmiştir. Syteyrik fazını izleyen 

gevşeme hareketleri de aynı şiddetle tamamlanmış, eski dislokasyonlara veya yeni 

kıvrım yönlerine uygun olarak teşekkül eden büyük çekim fayları yüksek atımlar 

göstermiştir. 

Syteyrik fazıyla oluşan ekayların en belirgin olanları Şerefli Bindirmesi, Koçali 

Bindirmesi, Berdeso Bindirmesi, Pambulluk Bindirmesi, Artan-Oluklu bindirmesidir. 

Daha sonraları normal fay görünümü kazanan Narince-Çepenek fayıyla Halof, 

Çemberlitaş, Adıyaman yapılarının güneyinde yer alan faylar altta bindirme veya ters 

fay şeklinde gelişmiştir. Miyosen yaşlı çekim faylarının en önemlileri ise İnişdere Fayı, 

Adıyaman Fayı, Bozova Fayı’dır. Bunların dışında sayısız irili ufaklı fay sistemi kıvrım 

eksenlerine uygunluk gösterir. İnişdere fayı Kambriyende Eosen birimlerini, Bozova 

fayı Mardin formasyonuyla Midyat kireçtaşını karşı karşıya getirmektedir. Horstun 

kuzey fayı olan Adıyaman fayı çekim fayı özelliğini gösterirken, güney kırığı itilme fayı 

niteliğindedir (Öğrenmiş, 2001). 

Ekaylı kenar kıvrımlarında yer alan çalışma alanının belli başlı Tersiyer kıvrımları, 

Durukaynak, Adıyaman, Çemberlitaş, Palanlı, Artan, Halof, Karakuş, Keferdiş, Alidamı 

yapılarıdır. Ancak ekaylı zonlarda yüzey yapılarının önemi azalmaktadır. Fakat her 

Tersiyer antiklinali altta ve daha kuzeydeki bir Mardin yükselimi ile ilgili olmalıdır. 

Yapıların güneylerinde yer alan her fay kuzeydeki bu Mardin yükseliminde başlar ve 

önündeki bir diğer Mardin yükselimine dayanır. Bunun için Mardin yükselimlerini, 

Tersiyer yapılarının çok kuzeyinde ve hemen önlerinde bulmamız gerekmektedir. 

Hoşikan ve Küher yapılarında Mardinin bir üst birimlerinin aflöre oluşları dolayısıyla 

yükselim aksları fazla kuzeye kayamaz (Sungurlu, 1973). 

3.6 Bölgenin Jeolojik Gelişimi 

Adıyaman ili Toros orojenik kuşağının güney bölümünde yer alması nedeniyle Alp 

orojenezinin bütün evrelerinden etkilenmiş ve Üst Kretase’den günümüze kadar 

meydana gelmiş olan yoğun tektonik hareketlere maruz kalmıştır. 
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Jeolojik anlamda Arap platformunun kuzey kenarında yer alan inceleme alanımız 

Prekambriyen’den Kuvaterner’e kadar değişen zaman aralığında çeşitli basenlerde 

çökelmiş sedimanlar mevcuttur. Bu sedimanter istiflerin yayılım ve fasiyes 

değişimlerini kontrol eden faktörler arasında tektonik olaylar öncelik taşımaktadır. 

Epirojenik hareketlerin etkin olduğu Paleozoyik döneminde sığ denizel gelgit ortam 

ürünü ince-orta taneli klastikler hakimdir. Deniz seviyelerindeki göreceli değişimler 

sayesinde birçok transgresif-regresif istif çökelmiştir. Ordovisyen’den itibaren Arap 

platformunun batı kısmı yükselmeye başlayarak bu alanlarda geniş çaplı aşınmalara 

neden olmuştur. Bölge, Permiyen sonunda Hersiniyen orojenik fazı ile yükselerek kara 

halini almıştır. Paleozoyik istifler yer yer en altta yer alan Prekambriyen yaşlı Telbesmi 

formasyonuna kadar aşınmıştır.  

Riftleşmenin etkin olduğu Triyas döneminde denizle kaplanan bölgede sığ denizel alan 

koşullarında Cudi grubu karbonat-evaporit istifi Paleozoyik birimleri üzerine uyumsuz 

olarak oturmuştur. Erken Jura-Erken Kretase aralığında Avrasya ve Afrika-Arabistan 

levhaları arasında riftleşme sonucu açılan Neotetis (Ketin, 1983), okyanusal kabuğun 

Erken Alpin evrede en azından Üst Kretase’de sıkışması ve dilimlenmesi ile K-G yönlü 

bir sıkışma rejimi başlamıştır (Karaman, 1993). Koniasyen ve Santoniyen‘de okyanusal 

kabuk kuzeye itilmiş ve Kampaniyen-Alt Maestrihtiyen’de Arap platformu üzerine ilk 

ofiyolit üzerlemesi gerçekleşmiştir. GD yönünde ilk bindirme hareketlerinin meydana 

geldiği dönem,  bölgesel jeoloji açısından büyük anlam taşıyan Alpin paroksizması 

olarak nitelendirilen ofiyolit ve çekim kaymaları dönemidir. 

Alan Jura sonunda Kimmerid fazıyla kara halini almıştır. Jura sonunda kara halini alan 

Arap Platformu Apsiyen-Albiyen (Alt Kretase) transgrasyonu ile yeniden su altına 

girmiştir. Kampaniyen dönemine kadar deniz seviyesindeki değişimlere bağlı olarak 

aşınma ve transgrasyon olaylarının gözlendiği platform karbonatları, kuzeye doğru 

yamaç ve derin deniz çökellerine geçiş göstermektedir. Epirojenik alçalmalar ve 

yükselmeler nedeniyle yüksek kısımlarda Mardin grubu karbonatlarının sığ fasiyesleri, 

şelf içi havzalarda da pelajik foraminiferli karbonat fasiyesleri çökelmiştir. Santoniyen 

sonunda bölge kara haline gelmiş kısa bir aşınma-karstlaşma döneminden sonra tekrar 

denizle kaplanmış ve derin denizel koşullarda Karaboğaz ve Sayındere formasyonları 

çökelmiştir. 
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Arap ve Anadolu plakalarının Kampaniyen’de çarpışmaya başlaması, sıkışma 

tektoniğinin bölgede etkin olmasını sağlamıştır. Kampaniyen’de Sayındere formasyonu 

çökelirken Anadolu ve Arap levhalarının çarpışmasına bağlı olarak gelişen tektonizma 

bundan sonra çökelen birimlerin fasiyes ve dağılımlarını kontrol etmiştir. 

Arap levhasının, Anadolu levhasının altına dalmasıyla oluşan doğu-batı uzanımlı Kastel 

çukurluğu, kuzeyden naplar halinde gelen Kretase alloktonları (Koçali ve Karadut 

karmaşığı) ve bunlardan türeyen detritiklerden oluşan Kastel formasyonu (Üst 

Kampaniyen-Alt Maestrihtiyen) ile doldurulmuştur. Kastel formasyonu çökelirken 

güneyde platform alanında bunun eşleniği olan marn-killi kireçtaşı litolojisindeki 

Bozova Formasyonu çökelmiştir. Devam eden tektonizma ile kuzeyden nap halinde 

ilerleyen Kretase alloktonları, Alt Maestrihtiyen sonunda Kastel çukurluğunu 

doldurmuşlardır. Alt Maestrihtiyen sonunda kuzey alanlarda Kastel formasyonunun 

karasal fasiyesi olan çakıltaşı litolojisindeki Terbüzek formasyonu çökelmiştir. 

Üst Maestrihtiyen-Paleosen döneminde güneyde Platform alanında Germav 

Formasyonu şeyl-kumtaşı ardalanması halinde çökelirken, kuzey alanlarda sığ denizel 

kireçtaşı litolojisindeki Besni Formasyonu çökelmiştir. 

Doğu Toroslarda Orta Maestrihtiyen’e kadar devam eden sıkışma tektoniği ve Alp 

orojeni paroksizmasından sonra,    Geç Alpin Evre   olarak adlandırdığı dönemde (Eosen) 

Pütürge kıtasal kenarının kırılarak Arap Platformu üzerine yürümesiyle ani bir gerilme 

tektoniğiyle bölgesel genel bir transgrasyon başlamıştır. Bu dönem, Midyat 

Formasyonunun çökeldiği evreye kadar çeşitli salınımlar yapan, kıtasal yitimin geliştiği, 

fliş türü çökellerle karakterize edilen periyodik bir dönem olarak tanımlanabilir. 

Eosen başlangıcında yeniden aktivite kazanan tektonizma platform alanında genelde 

sedimantasyonda kesikliğe ve yükselen alanlarda aşınmaya neden olurken, şaryaj 

alanında çoğunluğunu Kretase alloktonlarından türeyen detritiklerin oluşturduğu kırmızı 

renkli karasal Gercüş Formasyonu, ardından tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sığ 

karbonatların çökelimine uygun koşullar egemen olmuş ve Midyat karbonatları 

çökelmiştir. İri bentik fosilli biyoklastik sığ ortam ürünü Hoya formasyonu ile başlayan 

istif, denizin giderek derinleşmesi ile palejik fosilli, killi, tebeşirli kireçtaşı-marn 

litolojisindeki Gaziantep Formasyonu ile devam etmiştir. Oligosen sonunda ortamın 

sığlaşmasıyla platform alanında sedimantasyon sığ ortam ürünü kireçtaşları ile devam 

ederken, kuzey alanlarda kısa bir aşınma fazını takiben Alt Miyosen’de resifal kireçtaşı 
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litolojisinde Fırat formasyonu çökelmiştir. Eosen döneminde kuzey alanlarda (nap 

alanı) yanal atımlı faylarla açılan havzada, Maden karmaşığı ve Çüngüş formasyonu 

oluşmuştur. 

Miyosen’de Anadolu-Arap levhalarının çarpışması sürecinde şiddetli bir dönem 

başlamış ve Kastel çukurluğuna benzer yeni bir havza oluşmuştur. Alt Miyosen’de 

Doğu Akdeniz ve İran’dan Türkiye’nin güney ve doğu kısımlarına doğru ilerleyen 

Miyosen denizinin bir kolu sokulmuş ve buralarda Pütürge masifinin güneyindeki 

Kastel ön çukurunda Lice formasyonu transgresif olarak çökelmiştir. Lice Çukurluğu 

adı verilen bu dar ve derin havza şeyl-kumtaşı litolojisindeki Lice formasyonu ile 

kuzeyden naplar halinde gelen allokton birimlerle doldurulmuştur. 

Alt Miyosen sonunu belirleyen Striyen fazının, ülke tektoniğinde olduğu gibi inceleme 

alanımızın tektoniğinde de oldukça önemli bir yeri vardır. Avrasya Levhası ile Arap 

Platformu arasında son okyanusal litosferinde kapanmasına yol açan ve Bitlis Kenet 

Kuşağında kıta-kıta çarpışmasının bir ürünü olan bu hareketler, Doğu Anadolu da 

sıkışma ile karakterize edilen yeni bir tektonik dönemin başlangıcıdır (Şengör, 1980). 

Neotektonik olarak ifade edilen bu yeni dönem boyunca bölgedeki tektonizma kratonik 

bir nitelik kazanmış daha çok dikey yöndeki hareketler ön plana çıkmıştır. Bu tektonik 

hareketler Pütürge Metamorfitleri, üzerinde taşıdığı paraotokton birimler ile birlikte 

güneye doğru sürüklenerek bugünkü konumunu kazanmış, formasyonlar kuzey ve 

kuzeybatı yönlü eğimlenerek monoklinal bir yapı ortaya çıkmıştır. Sıkışma rejimiyle 

birlikte bölgede kıvrılmalar, bindirmeler, doğrultu atımlı faylar, açılma çatlakları 

gelişmiş, bu yapılar kıta kabuğunun kalınlaşmasına ve bölgenin yükselmesine neden 

olmuştur. Bu yükselme nedeniyle deniz bölgeden çekilmeye başlamış olmalıdır 

(Şaroğlu, 1986). Dağlar bu tektonik hareketler sonunda kırılmalara uğrayarak bir bütün 

halinde yükselmiştir. 

Üst Miyosen’den itibaren tamamı metamorfik birliklerden oluşan bu allokton 

birimlerden yoğun olarak türeyen detritikler kara haline gelen güney alanlara taşınarak 

Şelmo formasyonunu oluşturmuşlardır. Havza Miyosen’se yüksek bir erozyon alanı 

durumundaydı. Devam eden tektonizma ile allokton birimler güneye itilerek Şelmo 

formasyonu üzerinde bugünkü konumunu almışlardır (Öğrenmiş, 2001). 

Orta Üst Miyosen’deki düşey hareketler Pliyosen’de de devam etmiştir. Meydana gelen 

kratojenik hareketler sonucu alan bütünüyle yükselirken, gerilmelere bağlı olarak sert 
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kütleler kırılmış ve Adıyaman havzası ile Toroslar arasındaki yükselti farkı artmıştır 

(Atalay, 1983). Anadolu’daki epirojenik hareketlerin, orojenik hareketlerin bitiminde 

başladığını ve Kuvaterner’de de devam ettiğini belirtmekte, Kraus (1958)’a atfen ise 

Doğu Anadolu’da bir yükselme ve çökme safhasının olduğunu ve Miyosen arazisinin 

3000 m’nin üzerine yükseldiğini ifade etmektedir. 

Bölgesel tektonizmann etkilerinin açık bir şekilde görüldüğü Adıyaman’da tektonik 

hareketler kuvaterner’de de devam etmiştir. Bunu genç sekilerin çarpılıp 

eğimlenmesinden, akarsu taraçalarının oluşum mekanizmasından farklı basamaklara 

ayrılmasından ve genç antesedant boğazlardan açıkça anlaşılabilmektedir. 
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BÖLÜM IV 

 

MATERYAL VE METOT 

Bu bölümde; Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında yapılacak olan Saydere, Göksu, Çakal, 

Kuruçay, Kalburcu, Kokalan ve Ziyaret köprülerinin jeoteknik özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla yüksek lisans tez çalışmasında kullanılan materyal ve metodlar 

hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 

4.1 Schmidt Sertlik Çekici Deneyi 

Schmidt sertlik çekici kayaçlarda geri sıçrama değerinin tayini ve dolaylı olarak tek 

eksenli sıkışma dayanımlarının saptanması amacıyla yapılır. Schmidt çekici, çok zayıf 

ve çok sert kayaçlarda sağlıklı sonuçlar vermemektedir (Xu ve diğ., 1990). Bu çekicin 

N ve L türleri olup, kayaçlar için 0,74 Nm çarpma enerjisine sahip L tipi schmidt çekici 

tercih edilir (ISRM, 1981). 

 

Fotoğraf 4.1 Sahada schmidt çekici deneyi yapılışı 

Çalışmada L tipi schmidt çekici kullanılmıştır (Fotoğraf 4.1). Çekiç süreksizlik 

yüzeyine dik konuma getirilmiş ve aynı yüzeyin 10 farklı noktasından elde edilen geri 
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sıçrama değerleri kayıt edilmiştir. Çekicin uygulandığı süreksizlik yüzeyden itibaren en 

az 6 cm lik kısmında gözle görülecek kırık ve çatlak olmamıştır. Arazide elde edilen 

geri sıçrama sertlik değerleri, en büyükten en küçük değere doğru sıralanmış ve bu 

değerlerden en küçük %50 si iptal edilmiştir. Geri kalan sertlik değerlerinin aritmetik 

ortalaması alınmıştır. 

4.2 Tek Eksenli Basma Dayanımı 

Deneye başlanmadan önce tek eksenli sıkışma koşulları altında ISRM, 1981’de 

belirtilen şekilde, uzunluğun çap oranı 2,5-3,0 arasında olan silindirik şekilli örnekler 

hazırlanmıştır. Hazırlanan örnekler aşağıdaki formüle göre yorumlanmıştır: 

c = F/A 

c = Tek eksenli sıkışma dayanımı 

F = Yenilme anında deney örneğine uygulanan kuvvet 

A = Yüklemenin yapıldığı örnek yüzeyinin alanı 

4.3 Nokta Yük Dayanımı 

Nokta yükü dayanım göstergesini belirlemek amacıyla yapılan deneyde; Karot 

parçalarının veya düzensiz şekilli kayaç örneklerinin tek eksenli sıkışma dayanımlarının 

arazide ve/veya laboratuarda dolaylı yoldan tayini amacıyla   nokta yükleme deney aleti   

kullanılır. Nokta yükü dayanımı, kayacın tek eksenli sıkışma dayanımı ile ilişkili bir 

indekstir. Nokta yükü dayanım indeksi, Is, 

Is = P/D
2
 

Is = Nokta yükü dayanım indeksi 

P = yenilme anında uygulanan yük 

D = karot veya örnek çapı 

Bu indeks genel olarak çapı D = 50 mm olan karotlara göre standartlaştırılmıştır.  
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4.4 Pressiometre Deneyi 

Pressiometre deneyi, Menart tarafından Fransa’da geliştirilmiştir. Deney düzeneğinde 

altta ve üstte koruyucu hücreler olan hüvreler vardır (Şekil 4.1). Ölçüm hücresi kuru 

hava ve azot gazı basıncıyla şişirilerek, her bir basınç değeri için meydana gelen hacim 

değerlerinin ölçülmesi esasına dayanır (Kanıt, 2002). 

 

Şekil 4.1 Pressiometre deney düzeneği (Kanıt, 2002). 

Diğer arazi deneylerine göre en önemli üstünlüğü; yatay zemin gerilmesinin (Ph), 

zeminin deformasyon-gerilme ilişkisinin ve zeminin yenilme basıncının (Pᶴ), doğrudan 

yerinde ölçülmesine imkan vermektedir.  Radyal yükleme deneyiyle deneyden bulunan 

deformesyon modülü düşey yük saltında bulunan modülden farklı olacaktır. Deneyde 

Poisson oranı ölçülmemekle birlikte, 0.33 alınarak oturma hesaplarını etkilemediği 

savunulmaktadır. Deney, sondanın açılan sondaj kuyusu içine yerleştirilmesi ile 

yapılmaktadır. Deney sonucu oluşan örselenmeleri ortadan kaldırmak amacıyla kendi 

delici pressiyometre geliştirilmiştir. Bu tür pressiyometrelerde cihaz zemine, deliğini 

kendi açarak girmekte dolayısıyla zeminin diğer değişle doğal gerilmelerin bozulması 

önlenmektedir. 

Pressiometre deney cihazı başlıca (1) basıncın uygulandığı ve hacim değişiminin 

ölçüldüğü kontrol ünitesi (2) basıncı ileten hortum (3) kuyu içinde genişlemeyi sağlayan 

sondadan oluşmaktadır. Kontrol ünitesi, bir basınç kaynağı (hava ya da azot ile) 

sondanın genişlemesini kontrol ettiği gibi üzerindeki hacim ölçer ile zemindeki 

genişlemenin belirlenmesini sağlar. Ölçüm hücresinde su, koruma hücresinde ise hava 



 

 

50 

 

olan sonda, uygulanan basınç ile şişer ve kuyu cidarlarına basınç uygulayarak kuyunun 

genişlemesini sağlar. Deneyin ana düşüncesi, zeminlerin basınç-deformasyon ilişkisini 

belirlemek amacıyla açılmış silindirik boşluğun yatay olarak genişletilmesidir. Önce 

sondaj kuyusu deney yapılacak derinliğe kadar düzgün bir biçimde delinir. Kuyu çapına 

uygun seçilen sonda deney yapılacak derinliğe indirilir. Limit basınca ideali 10 olmak 

üzere 7-15 kademede ulaşılabilecek eşit basınç artışı uygulanır. Örneğin limit basıncı 15 

kg/cm
2
 ye ulaşabileceği tahmin ediliyor ise basınç kademelerinin 1,5 kg/cm

2
 seçilmesi 

uygun olacaktır. Basınç uygulamaya başlandıktan sonra 15, 30 ve 60 saniye aralıkla 

hacim ölçümleri alınır. 30 ile 60 saniye okumaları arasındaki hacim değişimi sünme 

değeridir. 60 saniye okuması yapıldıktan sonra, bir öncekine eş miktarda basınç artışı 

yapılarak bir sonraki kademeye geçilir. Bu şekilde hacim genişlemesi 700 cm
3
 e 

ulaşıncaya kadar deney sürer. Kuyunun 700 cm
3
 genişlemesi ile zeminin yenildiği kabul 

edilir. Silindirik boşluğun duvarlarına arttırılarak uygulanan uniform basıncın, yenilme 

durumuna karşılık gelen değeri limit basınç değeri olarak kabul edilir. Limit basınç 

teorik olarak, zeminde açılmış silindirik boşluğun ilksel hacminin iki katına ulaştığı 

hacime karşı gelen basınç değeridir. Pressiyometre deneyinde, derinliğe bağlı olarak 

ölçüm hücresi ile koruma hücresi arasındaki basıncın dengelenmesi gerekmektedir. 

Birinci metrede -1 bar’a eşitlenerek diferansiyel basınç her metre derinlik için 0.1 bar 

artarak 11 metre derinlikteki sıfır değerine ulaşılır. 12 metre derinlikte +0.1 bar olan 

diferansiyel basınç yine her metre derinlik için 0.1 bar artar. 

4.5 Kayaçların Süreksizliklere Göre Sınıflandırılması 

Mühendislik çalışmaları için yapılan kayaç sınıflandırmalarında en çok yararlanılan 

özellik, kayaçların yapısal özellikleridir. Kayaçlar oluşumları esnasında ya da 

oluştuktan sonra çeşitli kuvvetlerin etkisiyle pek çok yapısal özellik kazanırlar. Son 

yıllarda yapılan çalışmalarda, baraj, tünel, yer altı santralı, taşocağı, maden işletmesi ve 

yol şevleri gibi mühendislik işlerinde, kayaçların yapısal özelliklerinin emniyet ve 

maliyet üzerinde önemli derecede rol oynadığı ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalar 

sonucunda kayaçların şu yapısal özellikleri dikkate alınarak kayaçlar 

sınıflandırılmaktadır; 

a. Tabaka Kalınlığı 

b. Çatlak ara Uzaklığı 
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c. Çatlak Açıklığı 

d. Mikrofissür Genişliği 

e. Karot Yüzdesi 

ayrıca, kayaçların içerdikleri süreksizlikler esas alınarak yapılan iki sınıflama daha 

mevcuttur. Bunlar; 

a. NGI sınıflaması 

b. Jeomekanik (CSIR) sınıflamadır 

4.5.1 Tabaka kalınlığına göre kayaçların sınıflandırılması 

Tabaka kalınlığı, değişik amaçlı kazılar, temel açma v.b mühendislik çalışmalarını 

maliyet, emniyet ve zaman açısından etkilediği gibi, kayaçların ince veya kalın tabakalı 

olması da fiziksel ve mekaniksel özellikler üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, 

tabaka kalınlığı bir sınıflama parametresi olarak kullanılmaktadır. Yapılan bu 

sınıflamalardan en yaygın olarak kullanılan (Deere, 1964) ve Londra Mühendislik 

Grubu’nun yapmış oldukları sınıflandırmalardır (Çizelge 4.1). Bu sınıflandırmalar 

ülkemizde ve birçok ülkede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Metamorfik kayaçlardaki folyasyon ve derinlik kayaçlarında görülen akma yapıları 

laminalı sınıfa dahil edilmektedir. 

  Çizelge 4.1 Tabaka kalınlığına göre kayaçların sınıflandırılması (Tarhan, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

KAYAÇ TANIMI 

Tabaka Kalınlığı cm 

Deere ( 1963 ) Londra Müh.Jeo.Grubu 

Çok kalın tabakalı ˃ 300 ˃ 200 

Kalın tabakalı 300 - 100 200 – 60 

Orta tabakalı 100 - 30 60 – 20 

İnce tabakalı 30 - 5 20 – 2 

Çok ince tabakalı ˂ 5 6 – 2 

Laminalı (tortul)  2 - 0.6 

İnce laminalı (tortul)  ˂ 0.6 
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Fotoğraf 4.2 Göksu çayı kireç taşı tabakalarından bir görüntü  

Göksu çayının tabaka kalınlığı genellikle 1 metre ile 3 metre arasında değişmektedir 

(Fotoğraf 4.2).  Çizelgede koyu halde gösterilmiştir. 

4.5.2 Çatlak ara uzaklığına göre kayaçların sınıflandırılması 

Kayaçların içerdikleri çatlaklar mühendislik açısından incelendiğinde, bu tür 

süreksizlikleri içeren kayaçların davranışları tabakalı kayaçlara benzetilmiş ve çatlak ara 

uzaklıkları tabaka kalınlığı gibi düşünülmüştür. Pek çok araştırmacı, çatlak ara 

uzaklığını sınıflandırma parametresi olarak kullanmış ve kayaçları sınıflandırmıştır. 

Yapılan sınıflandırmalar tabaka kalınlığına göre yapılanlara benzemektedir. 
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Çizelge 4.2 Çatlak ara uzaklığına göre süreksizliklerin sınıflandırılması (Tarhan, 1989) 

KAYAÇ TANIMI 

ÇATLAK ARA UZAKLIĞI cm 

Deere (1963) Londra Müh.Jeo.Grubu 

Çok seyrek çatlaklı (Katı) ˃ 300 ˃ 200 

Seyrek çatlaklı (masif) 300 - 100 200 – 60 

Orta çatlaklı (bloklu) 100 - 30 60 – 20 

Sık çatlaklı (çatlaklı) 30 - 5 20- 6 

Çok sık çatlaklı ˂ 5 6 – 2 

Fevkalade sık çatlaklı  ˂ 2 

Süreksizliklerin çatlak ara uzaklıkları genellikle 1 cm ile 1 m arasında değişmektedir. 

Buda orta çatlaklı olarak sınıflandırılabilir. 

4.5.3 Çatlak açıklığına göre kayaçların sınıflandırılması 

Kayaçların içerdiği çatlaklarda, aynı çatlağın iki duvarı arasındaki dik uzaklık çatlak 

açıklığı olarak tanımlanmaktadır. Çatlak açıklığı dolgusuz, yarı dolgulu ya da dolgulu 

olabilmektedir.  Çatlak dolgu türüyle birlikte dolgu kalınlıkları kayaçların davranışı 

üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, kayaçların içerdiği çatlaklar ve çatlak açıklıkları 

detaylı olarak incelenmiş ve kayaçlar çatlak açıklıklarına göre Çizelge 4.3 ’teki gibi 

sınıflandırılmıştır. Çalışma alanımızda genel olarak süreksizlik açıklığımız orta çatlaklı 

kayaç grubunda olup 0,1-0,4 cm arasında açıklık mevcuttur (Fotoğraf 4.3) 

Çizelge 4.3 Çatlak açıklığına göre kayaçların sınıflandırılması 

KAYAÇ TANIMI ÇATLAK AÇIKLIĞI (mm) 

Çatlaksız kayaç 0 

Çok ince çatlaklı kayaç 0 - 0,1 

İnce çatlaklı kayaç 0,1 - 1 

Orta çatlaklı kayaç 1 - 5 

Açık çatlaklı kayaç ˃ 5 

 

4.5.4 Mikrofissür genişliğine göre kayaçların sınıflandırılması 

Kayaçların içerdiği süreksizliklerden biriside fissür ve mikrofissürlerdir (Olivier, 1969). 

Tarhan (1989)’ın granitlerde yaptığı çalışmalarda, granitlerin içerdiği mikrofissürlerin 
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genişliğini sınıflandırma parametresi olarak kullanmış ve Çizelge 4.4 ’deki gibi bir 

sınıflama yapmıştır. 

Çizelge 4.4 Mikrofissür genişliğine göre kayaçların sınıflandırılması 

Mikrofissür genişliği mikron Kaya sınıfı 

˂ 10 Az ayrışmış 

10 - 45 Orta ayrışmış 

45 - 1000 Ayrışmış 

˃1000 Çok ayrışmış 

 

 

Fotoğraf 4.3 Göksu çayında tabakaların eklemler ile ara açıklıkları 

4.5.5 RQD yüzdelerine göre kayaçların sınıflandırılması 

Kayaç kalitesi özelliği (RQD) 10 cm ve daha uzun boylu karotların toplam 

uzunluğunun, toplam sondaj uzunluğuna oranı şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca RQD 

yüzdesi saha gözlemlerine dayanılarak; 

RQD= 115 – 3.3xJv  ve  

RQD= 100e
-0.1

 
λ 
x ( 0.1  + 1 ) 
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Eşitlikleri ile de ifade edilmektedir. Bu ifadelerden elde edilecek sonuçlara göre 

kayaçlar kalite açısından Çizelge 4.5 ’teki gibi sınıflandırılmıştır. 

         Çizelge 4.5 Kayaçların RQD yüzdelerine göre sınıflandırılması (Tarhan, 1989) 

KAYA TANIMI RQD 

Çok iyi kaliteli 100 - 90 

İyi kaliteli 90 - 75 

Orta kaliteli 75 - 50 

Fena kaliteli 50 - 25 

Çok fena kaliteli ˂25 

 

4.5.6 Jeomekanik (CSIR) kaya sınıflaması (RMR) 

RMR sınıflama sistemi, ilk kez 1972-1973 yılları arasında Bieniawski (1973), 

tarafından geliştirilmiştir. Profesör Bieniawski o dönemde Güney Afrika Bilimsel ve 

Sanayi Araştırma Merkezi (CSIR)’nde çalışıyor olması nedeniyle, adı daha sonra Kaya 

Kütlesi Puanlama Sistemi olarak değiştirilen bu sistem uygulamacılar tarafından uzun 

yıllar boyunca CSIR Jeomekanik Sınıflama Sistemi olarak anılmıştır. Ancak 1980’lerin 

sonlarına doğru RMR adının kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu sistem başlangıçta 

Bieniawski’nin sedimanter kayaçlarda açılmış tünellerde yaptığı gözlemler ve bu 

gözlemlerden kazandığı deneyimler esas alınarak geliştirilmiştir. Sistem 1989’a kadar 

geçen 15 yıllık süre içinde, yapılan gözlemler ve yeni veriler esas alınarak, birkaç kez 

değişikliğe uğramıştır. 1973’ten 1989’a kadar tüneller, büyük yeraltı açıklıkları, maden 

işletmeleri, şevler ve temeller ile ilgili toplam 351 farklı uygulamadan derlenen veriler 

ve kazanılan deneyimler çerçevesinde sistem son şeklini almıştır (Bieniawski, 1989). 

1989’daki son versiyonuna kadar sistemin ilk üç parametresi olan dayanım, RQD ve 

süreksizlik aralığı için tayin edilen değerler esas alınarak bunların hangi değer aralığına 

düştüğü belirlenmekte ve çizelgelerde bu aralığa ait puan seçilmekteydi. Ancak bu 

uygulama kaya kütlelerinin gerçek kalitelerinden farklı sınıflarda değerlendirilmesi gibi 

bir yanılgıya neden olabilmektedir. 

RMR sınıflama sisteminin uygulama alanlarına bakıldığında; RMR sınıflama sistemi; 

başta tünel, galeri, yeraltı odaları gibi yer altı açıklıklarının kazısı olmak üzere, çok 
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sayıda alana uygulanmaktadır. Bu kaya kütlesi sınıflama sisteminde başlıca üç önemli 

veri elde edilmektedir (Bieniawski, 1989). 

1. Tüm jeolojik parametrelerin ortaklaşa etkisini yansıtan ve kaya kütlesinin genel 

koşullarıyla ilişkili   kaya kütlesi kalitesi   elde edilen verilerin başında gelmektedir. Bu 

veri, çalışılan saha genelinde kaya kütlesi koşullarının karşılaştırılmasına veya kaya 

kütlelerinin   çok iyi  kaya   dan   çok zayıf kayaya   kadar tanımlanarak, farklı kalitedeki 

kaya kütlelerinin sınırlarının belirlenip bölgelendirme haritalarının veya kesitlerinin 

hazırlanmasına olanak sağlar. 

2. Bu sınıflama sisteminden elde edilen diğer önemli bir veride bir kılavuzdan 

yararlanılarak kaya kütlesi kalitesi ve kazı yöntemine göre ön tasarım amacıyla destek 

türlerinin seçimidir. Sistem, bu kılavuzla birlikte her kaya sınıfı için; kaya yükü, 

desteksiz kalma süresi, desteksiz açıklık boyutu v.b gibi parametrelerin tahminine 

olanak sağlamaktadır. 

3. RMR sisteminin sağladığı olanaklardan biride, RMR puanının kullanılarak kaya 

kütlesinin bazı mühendislik özelliklerinin tahmin edilebilmesidir. 

Jeomekanik sınıflama, aşağıda belirtilen altı ana parametreye göre yapılmaktadır. 

Bunlar; 

1. Kayacın tek eksenli basınç mukavemeti (MPa) 

2. Kaya kalitesi özelliği (RQD) 

3. Eklemlerin ara mesafesi (m) 

4. Eklemlerin durumu (ayrışma, pürüzlülük, dolgu ve açıklık) 

5. Yeraltı suyu durumu 

6. Eklem doğrultu ve eğimi 

Bu sınıflama Çizelge 4.6 de görülmektedir. Uygulama alanında kullanılan jeomekanik 

sınıflamada tasarlanan mühendislik projesine bakılmaksızın önce kaya kütlesinin 

niteliği hakkında genel bir değerlendirmeye gidilir. Bu sınıflama parametrelerin ilk 

beşinin kullanılmasıyla elde edilir. Daha sonra değerlendirmeler tünel, yamaç ya da 

temelle ilgi olup olmamasına bağlı olarak çatlakların eğim ve doğrultu yönlerine göre 

düzenlenir (Çizelge 4.6). 
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Sınıflama parametrelerinin en iyi ve en kötü koşullardaki derecelendirmeleri 

oluşturulunca beş parametre toplanarak önce kaya kütlesi için yerinde değerler 

belirlenir. Yüksek değerler en iyi, düşük değerler en kötü kaya koşullarını verir. Bundan 

sonra çatlak yönelimine göre düzeltmeler yapılır. Düzeltmelerde tünel yamaç ve 

temeller için uygulanan değerler farklıdır. Düzeltmelerden sonra elde edilen derecelere 

göre kayalar sınıflandırılır ve her sınıfın yorumu yapılır. 

Çizelge 4.6 RMR kaya sınıflama parametreleri ve puanlama (Bieniawski, 1973). 

RMR Sınıflama Parametreleri ve Dereceleri 

1 

Nokta Yükü 

Dayanım İndeksi     

(MPa) 

˃10 MPa 4-10 Mpa 2-4 Mpa 1-2 Mpa 
Düşük aralıklı için tek 

eksenli dayanım 

Tek eksenli 
sıkışma dayanımı 

>250 MPa 100-250 MPa 50-100 MPa 25-50 MPa 
5-25 
MPa 

1-5 
MPa 

<1 
MPa 

Derecelendirme 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD %90-%100 %75-%90 %50-%75 %25-%50 ˂ %25 

Derecelendirme 20 17 13 8 3 

3 

Süreksizlik 
Aralığı 

˃ 2 m 0,6-2 m 200-600 mm 60-200 mm ˂60 mm 

Derecelendirme 20 15 10 8 5 

4 

Süreksizliklerin 

Durumu 

Çok kaba 
yüzeyler 

Sürekli 
değil 

Ayrılma 

yok Sert 
eklem 

yüzeyleri 

Az kaba yüzeyler 

Ayrılma   ˂ 1 mm Sert 
eklem yüzeyi 

Az kaba 

yüzeyler 
Ayrılma            

˂ 1 mm 
Yumuşak 

eklem 

yüzeyleri 

Sürtünme izli 
yüzey veya 

fay dolgusu,   
˂5 mm veya 

1-5 mm açık 

eklemler, 
sürekli 

eklemler 

Yumuşak Fay dolgusu ˃5 
mm kalınlıkta veya açık 

eklemler ˃5 mm devamlı 
süreksizlik 

 

Derecelendirme 30 25 20 10 0 

5 
Genel Koşullar 

Tamamen 

Kuru 
Nemli Islak Damlama Su akışı 

Derecelendirme 15 10 7 4 0 

6 

Tünelde 
Süreksizlik Eğim 

ve 

Doğrultusunun 
Etkisi 

Doğrultu tünel eksenine dik 
Doğrultu tünel eksenine 

paralel 
Doğrultuya 

bakılmaksızın 
eğim 0o-20o 

arasında 

Eğim yönünde ilerleme 
Eğime karşı yönde 

ilerleme 

eğim 45o-

90o 
Eğim 20o-

45o 
 Eğim45o-

90o Eğim 20o-45o Eğim 45o-90o Eğim 

20o-45o 

çok uygun uygun orta uygun değil 
hiç uygun 

değil 
orta orta 

7 
Süreksizlik 

Yönelimine Göre 

Düzeltme 

Süreksizliklerin 

doğrultu ve eğimi 

Çok 

uygun 
Uygun Orta 

Uygun 

değil 

Hiç uygun 

değil 

Puan 

Tüneller 0 -2 -5 -10 -12 

Temeller 0 -2 -7 -15 -25 

Şevler 0 -5 -25 -50 -60 

8 
Kaya Sınıfları ve 

Puanları 

Sınıf No I II III IV V 

Tanımlama 
Çok iyi 

kaya 
İyi kaya Orta kaya 

Zayıf 

kaya 
Çok zayıf kaya 

Puan 100-81 80-61 60-41 40-21 < 20 

9 
Kaya Sınıflarının 
Bazı Özellikleri 

Sınıf No I II III IV V 

Ortalama desteksiz 

kalabilme süresi 

15m 

açıklık 
için 20yıl 

10m açıklık 

için 1 yıl 

5m açıklık 

için 1 hafta 

2,5m 
açıklık 

için 10 

saat 

1m açıklık için 

30 dakika 

Kaya kütlesinin 
kohezyonu (kPa) 

> 400 300-400 200-300 100-200 < 100 

Kaya kütlesinin içsel 

sürtünme açısı 
> 45 35-45 25-35 15-25 < 15 
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4.5.7 Jeolojik dayanım indeksi (GSI) 

Özgün Hoek-Brown yenilme ölçütü, sıkı kenetlenmiş köşeli kayaç parçalarından oluşan 

iyi ve orta kaliteli kaya kütlelerinde iyi sonuç vermesine karşın, zayıf ve çok zayıf kaya 

kütlelerinde temsil edici sonuçlar vermemektedir. Bu sorunun giderilmesi amacıyla 

1992 ye değin bazı modifikasyonlar yapılmış olmakla birlikte, ölçütün modifiye edilmiş 

son hali bile özgün ölçütle bir bütünlük sağlayamamıştır. Bu sorunu dikkate alan Hoek 

ve diğ. (1995) aşağıda verilen genel bağıntıyı tanımlamıştır. 

1
 
=3

  
+c(mb

  

 
+s)

a
                (4.1) 

 

  
=exp(

       

  
)                  (4.2) 

S=exp(
       

 
)                    (4.3) 

Yerüstü ve yer altı kazıları için kaya kütlelerinde uygun ölçekte üç eksenli sıkışma 

deneylerinin yapılması pratik olarak mümkün değidir. Bu güçlüğün bi şekilde 

aşılabilmesi amacıyla, kaya bloklarından veya elemanlarından oluşan küçük ölçekli 

modellerle ilgili yapılan çalışmalardan yararlı bilgiler elde edilmişse de, bu çalışmalar 

sırasında yapılan bazı varsayımlar ve basitleştirmeler nedeniyle sınırlamalarla 

karşılaşılmıştır. Dolayısıyla, eklemli kaya kütlelerinin dayanımının tayininde 

kullanılacak kütle sabitlerinin doğrudan deneylerle veya model çalışmalarıyla 

belirlenmesi mümkün olamamıştır. Bu açıdan malzeme sabitleri mb, s ve a’nın 

belirlenmesi için herhengi bir yöntemle veri elde edilemediği takdirde 4.1’deki 

formülünde kullanılmasınında pratik olarak anlamı kalmamıştır. Söz konusu sabitlerin 

kaya kütlesi sınıf puanı RMR’a belirlenmesi amacıyla Hoek ve Brown (1988) tarafından 

4.2 ve 4.3 teki eşitliklerin, RMR>25 olan kaya kütleleri için geçerli olmasına karşın, 25 

en küçük RMR puanına sahip olan zayıf kaya kütleleri için bu bağıntılardan sonuca 

gidilememektedir. Bu sorunun giderilmesi amacıyla, Hoek vd (1995) tarafından 

önerilen ve Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) adı verilen yeni bir kavram 1995 yılında 

RMR nin yerine dahil edilerek, kaya kütlesi sabitlerinin belirlenmesinde kullanılmaya 

başlanmıştır. GSI, 85’den (kayaç malzemeleri), 10’a (çok düşük kalite kaya kütleleri) 

kadar değişen değerler almaktadır. 

Hoek ve ark. (1995), önerdikleri son değişikliklerle mb, s ve a parametrelerinin 

belirlenmesi için, kaya kütlesinde meydana gelebilecek örselenme durumuyla ilgili 
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herhangi bir açıklamaya gerek görmeksizin ve ölçütün 1988 versiyonunda dikkate 

alınan iki örselenme koşulundan sadece örselenmemiş kaya koşulunu gözeten, kaya 

sabitleri ile GSI arasında aşağıdaki ilişkileri önermişlerdir. 

  

  
=exp(

       

  
) 

GSI>25 ve örselenmemiş kaya kütlesi;  

S=exp(
       

 
        a=0.5 

GSI<25 ve örselenmemiş kaya kütlesi; 

S=0 

a=0.65- ( 
   

   
) 

GSI’nın tayini için RMR sistemi’nin 1989 versiyonunun kullanılması 

GSI’nın tayini için RMR89 kullanılarak yer altı puanı olarak 15, süreksizlik yönelimi 

puanı için ise 0 değerleri esas alınmıştır. Bu değerlere göre en düşük RMR puanı 23 

olmaktadır. Söz konusu farklılığın giderilmesi amacıyla, RMR89>23 olmak koşuluyla 

GSI’nın,  

GSI=RMR89-5 

İfadesinden tahmin edilmiştir. RMR89<23 koşulunda ise, Q sistemin kullanılması 

gerekmektedir. 
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Çizelge 4.7 Sağlam veya masif kaya kütlesi ile foliasyonlu-laminalı-makaslanmış 

kayaçları da içerecek şekilde düzenlenmiş GSI sınıflama sistemi (Hoek, 1997). 

 

4.6 Jeoteknik Tasarımda Kullanılan Yöntemler 

4.6.1 RMR ile taşıma gücü tayini 

Kaya türü zeminler üzerinde inşa edilen yapılarda tasarım açısından dikkate alınan izin 

verilebilir taşıma gücüdür. 

RMR sınıf puanı, izin veriebilir taşıma gücünün belirlenmesi amacıylada 

kullanılmaktadır. Bu amaçla Ulusay ve Sönmez (2007) tarafından önerilen klavuz 
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Çizelge 4.8 de gösterilmiştir. Ayrıca Şekil 4.2 aracılığıyla RMR değerlerine karşılık 

gelen taşıma güçleri hesaplanabilmektedir. 

Çizelge 4.8 Kaya kütleleri için RMR puanına göre izin verilebilir taşıma gücü (qa) 

(Ulusay ve Sönmez, 2007). 

Kaya kütle sınıf no 1 2 3 4 5 

Kaya kütlesinin tanımı Çok iyi İyi Orta Zayıf Çok zayıf 

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0 

qa (ton/m
2
) 600-440 440-280 280-135 135-45 45-30 

  

 

Şekil 4.2 RMR değerlerine karşılık gelen taşıma gücü değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

RMR= 0,1384qa + 19,267 

R² = 0,9887 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 100 200 300 400 500 600 700 

R
M

R
 

Taşıma Gücü, qa (ton/m2) 



 

 

62 

 

Çizelge 4.9 Bazı kayalar için mi değerleri (Hoek ve Brown, 1997; Marinos and Hoek, 

2001). 

Kaya mi Kaya mi Kaya mi 

Aglomera 19±3 Gabro 27±3 Marn 7±2 

Amfibolit 26±6 Gnays 28±5 Mermer 9±3 

Andezit 25±5 Granit 32±3 Milonit 6 

Anhidrit 12±2 Granodiyorit 29±3 Norit 20±5 

Bazalt 25±5 Grovak 18±3 Obsidyen 19 

Breş(tortul) 20 Hornfels 19±4 Peridotit 25±5 

Breş (magmatik) 19±5 Jips 8±2 Porfir 20±5 

Çört 19 Kiltaşı 4±2 Riyolit 25±5 

Dasit 25±3 
Kireçtaşı 

(kristalin) 
12±3 Silttaşı 7±2 

Diyabaz 15±5 Kireçtaşı 10±2 Sleyt 7±4 

Diyorit 25±5 Kömür 8±21 Şeyl 6±2 

Dolerit 16±5 Konglomera 22 Şist 12±3 

Dolomit 9±3 Kumtaşı 17±4 Tebeşir 7±2 

Fillit 7±3 Kuvarsit 20±3 Tüf 13±5 

 

4.6.2 Wyllie’ye göre taşıma gücü 

Wyllie (1992), taşıma kapasitesinin hesaplanmasında, temel altındaki kayada gelişen 

aktif ve pasif kamalarda zemin mekaniğindekine benzer bir yaklaşım önermiştir. 

Çözümlemelerde eklemli kayanın kayma dayanımı değiştirgelerinin kullanılması 

gerektiğini ileri sürmüştür. 

  

Şekil 4.3 Taşıma gücü analizinde aktif-pasif kamaların durumu (Wyllie,1992). 
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Şekil 4.2 de “A” kaması aktif kama “B” kamsı ise pasif kamadır. Kaya üzerine 

konumlandırılan temel için üç eksenli basınç deneyindekine benzer şartlara sahip 

olduğu kabul edilir. Temelin hemen altındaki kayanın ağırlığı ihmal edilirse, “A” 

bölgesindeki en büyük asal gerilme temel basıncına eşit hale gelir. “B” bölgesi en 

büyük asal gerilmenin yatay yönde etkilediği bölgedir. Eğer temel yüzeyde ise, “B” 

bölgesindeki en küçük asal gerilme sıfırdır. Temel kaya yüzeyinin altında olması 

koşulunda, örtü yükü kayanın ağırlığı sebebiyle oluşan ortalama düşey gerilmeye eşittir 

(Wyllie, 1992). 

“A” ve “B” bölgelerinin birlikte kaymaya maruz kalmaları sonucu, temel duraysızlığa 

uğrar. “A” bölgesine etkiyen en küçük asal gerilme ( 3A), “B” bölgesindeki en büyük 

asal gerilmeye ( 1B) eşittir (Wyllie, 1992). 

İleri derece eklemli kaya kütlerlerine uygulanan Hoek-Brown yenime ölçütünün genel 

ifadesi ve kaya kütlesinin tek eksenli basınç dayanımı hesaplanarak, “A” bölgesindeki 

en büyük asal gerilme bulunur (Wyllie, 1992). 

 

1A = s
0,5

cm[1+(mbs
-0,5

+1)
0,5

]  

cm = Kaya kütlesinin tek eksenli basınç dayanımı  

En büyük asal gerilme ile çevre kayanın sebep olduğu yanal gerilme (en küçük asal 

gerilmeye eşit) arasındaki ilişkiyi gösteren yenilme zarfı Şekil 4.3 te verilmiştir. Buna 

göre, yanal basınçtaki küçük bir artış taşıma kapasitesinin önemli ölçüde artmasına 

sebep olur (Wyllie, 1992). 

 

Şekil 4.4 Kaya kütlesinin eğrisel yenilme zarfı (Wyllie, 1992). 
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Kaya temelinin en büyük taşıma kapasitesinin (qu), yapı ve kaya durumununniteliğine 

göre belirlenen güvenlik katsayısına (F) bölünmesiyle, izin verilebilir taşıma kapasitesi 

(qa) elde edilir (Wyllie, 1992). 

qa = qu/F = Cf1 s
0,5

cm[1+(mb s
-0,5

+1)] / F  

Burada Wyllie, 1992 ye göre kaya temelin güvenli bir taşıma kapasitesine sahip 

olabilmesi için qu > qa olmalıdır. 

4.6.3 Kulhawy ve Carter yöntemi 

Kulhawy ve Carter (1992)’ye göre, eklem aralığının temel genişliğinden küçük olduğu 

kaya kütlelerinde, temel altında kalan kaya bölgesine etkiyen yanal gerilmenin etkisi ya 

çok küçüktür ya da hiç yoktur. Bu durumda temel altındaki kayanın doğrudan tek 

eksenli basınç altında olduğu varsayılabilir. Buna göre, kaya temelinin taşıma 

kapasitesinin M-C yenilme belirlenmesinde ölçütünün karakterize ettiği, tek eksenli 

basınç dayanımı ( c)M-C en büyük taşıma kapasitesi (qu) olarak bulunabilir.  

qu = ( c)M-C = 2c tan(45+/2)  

ve 

qu = ci[s
a
+(mbs

a
+s)

a
]  

Kaya temellerinin taşıma kapasitelerinin kestiriminde M-C yanilme ölçütünün tek 

eksenli basınç dayanımı ( c)M-C doğrudan kullanılır. 

4.6.4 Merifield yöntemi 

Merifield (2006)’ ya göre, tasarlanmış olan bu yöntem Hoek-Brown sabitlerini esas alan 

bir limit analiz yöntemidir. Kaya malzemesi ve kütlesi sabitleri ile GSI değerleride 

hesaba katılarak taşıma gücü faktörü olan (N)’yi vermeyi amaçlar. Yöntemde 

kullanılan eşitlik aşağıda belirtilen şekilde olup, Şekil 4.3 de ifade edilen N grafikleri 

Çizelge 4.10 de verilen veriler kullanılarak türetilebilir. 

qu = ci N

    

 



 

 

65 

 

     Çizelge 4.10 Farklı GSI ve mi katsayılarına göre N değerleri 

G
S

I 
=

 3
0
 

mi N 
 

mi N 

1 0,092 

G
S

I 
=

 5
0
 

1 0,281 

5 0,235 5 0,644 

10 0,397 10 1,037 

20 0,713 20 1,765 

30 1,022 30 2,467 

35 1,193 35 2,817 

G
S

I 
=

 4
0
 

1 0,165 

G
S

I 
=

 6
0
 

1 0,465 

5 0,401 5 1,013 

10 0,659 10 1,597 

20 1,149 20 2,667 

30 1,63 30 3,644 

35 1,873 35 4,186 

      

 

Şekil 4.5 Farklı GSI ve mi değerlerine göre taşıma gücü faktörü eğrileri (Merifield, 

2006) 

4.6.5 Saada yöntemi 

Saada ve diğ. (2008)’e göre, temellerde taşıma gücü analizi için Hoek-Brown yenilme 

kriterlerini esas alan ve Marifield (2006) yöntemine benzeyen ve aşağıda verilmiş olan 

bağıntı kullanılarak hesaplanan bir analiz yöntemidir. Yöntemin Marifield yönteminden 

farkı limit analizine örselenme faktörü (D)’nin ilave edilmesi ve taşıma gücü 

denklemine s
0.5

 parametresi eklenmiştir. 

qu = s
0.5
ciN 
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değerleri, D=0 için hazırlanan taşıma gücü çizelge 4.11 deki verilen değerlerin 

grafiğe dönüştürülmesiyle kolayca belirlenebilir (Saada ve diğ. 2008).  

Çizelge 4.11 Farklı GSI ve mi degerleri (D = 0 için) (Saada ve diğ. 2008) 

GSI mi = 7 mi = 10 mi = 15 mi = 17 mi = 25 

5 5,016 7,054 10,718 12,285 19,045 

10 8,341 11,561 17,201 19,546 29,43 

15 11,231 15,334 22,36 25,227 37,074 

20 13,241 17,848 25,588 26,713 41,376 

25 14,358 19,15 27,077 30,244 42,951 

30 14,76 19,513 27,286 30,369 42,637 

35 14,67 19,24 26,66 29,587 41,176 

40 14,263 18,582 25,551 28,287 39,065 

45 13,676 17,713 24,189 26,726 36,678 

50 13,002 16,746 22,73 25,067 34,121 

55 12,298 15,756 21,265 23,411 31,793 

60 11,598 14,784 19,845 21,814 29,484 

65 10,923 13,854 18,499 20,303 27,319 

70 10,283 12,977 17,239 18,891 25,309 

75 9,683 12,16 16,07 17,583 23,454 

80 9,125 11,402 14,989 16,376 21,748 

 

 

Şekil 4.6 mi değerlerine karşılık gelen N değerleri grafiği (GSI=45 ve D=0 için). 
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4.6.6 Pressiometre deney sonuçlarına göre taşıma gücü hesaplaması 

Deneysel ve teorik araştırmalar sonucunda Menard, bir temelin kırılma anındaki yük 

dayanımının, derinlik ve temel şeklinin fonksiyonu olarak PL ile orantılı olduğunu 

göstermiş. 

 qu = qo + kPˈLe 

 qu = Temel zeminin nihai taşıma gücü 

qo   = Zeminin temel seviyesindeki düşey içsel basıncı (Df.) 

k    = Temelin şekline, derinliğine ve zemin cinsine bağlı katsayı 

PˈLe = Eşdeğer limit basıncı 

Yukarıda verilen eşitlikte kullanılan “k”, temel genişliği ve zemin özelliğine bağlı bir 

ampirik katsayıdır.  

Çizelge 4.12 Ampirik katsayı, k değeri 

Zemin cinsi k 

Kohezyonlu 1+0,2 B/L 

Daneli-gevşek  1,1+0,2 B/L  

Daneli-sıkı 1,2+0,4 B/L 

B = Temel Genişliği 

L= Temel uzunluğu 

Eşdeğer limit basıncı (PˈLe), pressiometre deneyi ile elde edilen net limit basınçların, 

aşağıda verilen kurala göre geometrik ortalaması alınarak elde edilir. 

PˈLe =                
 

 

PˈL1 = Temel taban seviyesinin üstünde, +3R ile +R (R=temel yarı genişkliği) aralığında 

tespit edilen net limit basınç değeri 

PˈL2 = Temel taban seviyesinin alt ve üstünde, +R ile –R aralığında tespit edilen net 

limit basınç değeri 
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PˈL3 = Temel taban seviyesinin altında –R ile -3R aralığında tespit edilen net limit 

basınç değeri 

Yüzeysel temellerde, eşdeğer limit basıncı hesaplanırken, PˈL1 değeri dikkate alınmadan 

aşağıda verilen yöntemle belirlenir. 

PˈLe =            

4.6.7 Kayaya soket kazık emniyetli yük hesabı 

Projede öngörülen kazıklar, sahada üst seviyelerde yer alan zeminlerin geçilmesi ve 

kayaya soketlenmesine göre değerlendirilmiş olup, sahada imal edilmesi gereken 

minimum soket boyları hesaplanmıştır. Hesaplanan soket boyları, sahada foraj 

ilerlemeleri esnasında kayaya girme derinliğine bağlı olarak revize edilebilecektir. 

Literatürde, kayaya soketlenen kazıklarda kazık uç kapasitesi ile soketlenen kazık 

boyunun sürtünme direncinin birlikte ele alınmaması önerilmektedir (Das Braja, 2004). 

Diğer taraftan, soket kazıklarda yük transferinde toplam yükün ancak %20’si kazık 

ucuna aktarılacağından kazık taşınma gücünün yalnızca soket sürtünme direncinden 

oluşacağı kabulünün yapılması önerilmektedir (Wyllie, 1992). 

Ayrıca, soket kazıklarda kazığın imalatı esnasında kazık tabanının temizlenememesi 

olasılığına karşılık uç direnci hesaplara katılmayarak sadece soket sürtünme direnci ile 

taşıma gücü hesapları yapılmıştır. 

Buna göre; NAVFAC DM-7.2 Dizayn Metodu (1982), AASHTO Design Method 

(1996), AASHTO LRFD (2007) ve Canadian Foundation Engineering Manual (2006) 

olmak üzere dört farklı yöntem kullanılarak kazık birim sürtünme direnci hesapları 

yapılmıştır. 

4.6.7.1 NAVFAC DM-7.2 yöntemi 

NAVFAC DM-7.2 Dizayn Metodu (1982)’ye göre nihai birim soket sürtünme 

direncinin hesaplanmasında kazık çapına bağlı olarak iki farklı formül kullanılmaktadır 

(Horwarth ve Kenney, 1979). 

fmax=(2.3~3.0)qu
0,5

 (psi) → (D>406 mm) 

fmax=(3.0~4.0)qu
0,5

 (psi) → (D≤406 mm) 
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fmax = nihai birim soket sürtünme direnci 

qu  = kaya numunesinin serbest basınç dayanımı veya soket betonunun dayanımı 

(hangisi küçükse) 

4.6.7.2 AASTHO yöntemi 

AASTHO Dizayn Metodu (1996)’ya göre nihai çevre sürtünme mukavemeti (Qsr) 

aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır. 

Qsr = πBrDrqsr   Cm = αECo   αE = 0,0231(RQD)-1,32 

≥0,15 

Qsr = Nihai çevre sürtünme mukavemeti (kPa) 

Br = Soket çapı (m) 

Dr = Soket boyu (m) 

qsr = Nihai birim kesme dayanımı (kPa) 

Cm = Kaya kütlesinin serbest basınç mukavemeti (psi) 

Co = Kaya numunesinin serbest basınç mukavemeti (psi) 

4.6.7.3 AASHTO LRFD yöntemi 

AASHTO LRFD (2007)’ye göre Kayaya soketlenen kazıklar için birim sürtünme 

direnci hesabı aşağıdaki gibidir. 

qs = 0,65αepa(qu/pa)
0,5

 ˂ 0,65pa(fcˈ/pa)
0,5

  (Horward ve Kenney, 1979). 

qs = Birim sürtünme direnci (MPa) 

qu = Kaya tek eksenli basınç dayanımı (MPa) 

pa = Atmosfer basıncı (0,101 MPa) 

αE = Eklem düzeltme faktörü 

fcˈ = Beton dayanımı (MPa) 
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Aşağıdaki tablodan RQD değeri ve eklemlerin kapalı ve açık olması durumları göz 

önüne alınarak Em/Ei değeri seçilir. 

Çizelge 4.13 RQD değerlerinden yararlanarak Em/Ei hesaplamak (O’neill ve Reese, 

1999). 

ROD 

(yüzde) 

Em/Ei 

Kapalı eklemler Açık eklemler 

100 1.00 0.60 

70 0.70 0.10 

50 0.15 0.10 

20 0.05 0.05 

 

Seçilen Em/Ei değeri aşağıdaki tablo yardımıyla αE değeri bulunur. 

 

Çizelge 4.14 αE hesaplanması (O’neill ve Reese, 1999). 

Em/Ei αE 

1.0 1.0 

0.5 0.5 

0.3 0.7 

0.1 0.55 

0.05 0.45 

 

4.6.7.4 Canadian foundation engineering manual 4th Ed. 

Canadian foundation enginerring manuel (CFEM) (2006)’ya göre nihai birim soket 

direnci aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmaktadır. 

qs/pa = b(qu/pa)
0,5

 → qu˂ fcˈ 

fmax = 0,05 fcˈ   → qu˂ fcˈ 

qs  = Nihai birim soket sürtünme direnci (kPa) 

fcˈ = Sokette yar alan betonun 28 günlük silindirik basınç dayanımı (kPa) 
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pa  = Atmosferik basınç (100 kPa) 

qu = Kaya numunesinin serbest basınç dayanımı (kPa) 

b  = Ampirik katsayı olup; b katsayısı için önerilen değerler; 

b  = 1.41 Rowe and Armitage (1984) 

b  = 0,63-0,94 Horvath et al (1983) 

b  = 0,63 Carter and Kulhawy (1988) 

4.6.7.5 Kazık hesabı (Sürtünme ve Uç Direnci) 

Kazık taşıma gücü; 

Qult = Qs+QT-W →Basınç 

Qult ≤0,7xQs+W →Çekme 

Qult=   
   si x Asi+qt x Ab 

Asi = Tabakanın kazık çevre alanı 

Ab  = Kazık uç kesit alanı, (m
2
) 

Qs  = Kazık sürtünme direnci 

Qt   = Kazık uç direnci 

Granüler zeminler için kazık sürtünme direnci; 

qs = β.ơ′v≤0,19 0,25≤β≤1.2         (Aashto Lrfd., 2007). 

N60 ≥ 15 β = 1.5-(7.7x10
-3

x  )          (Aashto Lrfd., 2007). 

N60 ˂ 15 β = 
   

  
x(1.5-7.7x10

-3
x  )  (Aashto Lrfd., 2007). 

β    = Yük transfer katsayısı 

z    = Zemin yüzeyinden ilgili zemin tabakasının ortasına olan mesafe (m) 

N60 = Enerji için düzeltilmiş SPT değeri 

Ơv  = İlgili zemin tabakasının yarısına etkiyen düşey efektif gerilme 
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Granüler zeminler için kazık uç direnci; 

N60 ≤ 50 

qp = 0.057xN60    (Aashto Lrfd., 2007). 

50 ˂N60≤ 100 

qp = 0.59x[N60x(
  

  
)]

0.8
xơ

ı
v (qp≤3 Mpa) (Aashto Lrfd., 2007). 

Pa  = Atmosfer basıncı (0,101 Mpa) 

ơv
ı
 = Kazık uç elevasyonundaki düşey efektif gerilme 

N60 = Enerjiye göre düzeltilmiş SPT değeri 

Kohezyonlu zeminler için kazık sürtünme direnci; 

qs = α.Su   (Aashto Lrfd., 2007). 

Reese ve O’Neill (1988) aşağıda verilen drenajsız kayma mukavemetine göre adhezyon 

faktörü α değerini önermiştir. 

Çizelge 4.15 Drenajsız kayma mukavemetine göre adhezyon faktörü ve α değerleri 

Su (Mpa) α Su (Mpa) Α 

˂0.2 0.55 0.20-0.30 0.49 

0.30-0.40 0.42 0.40-0.50 0.38 

0.60-0.70 0.33 0.70-0.80 0.32 

0.80-0.90 0.31 >0.90 Kaya gibi değerlendirilir 

 

Su = Drenajsız kayma mukavemeti (Mpa) 

α  = Adhezyon faktörü 

O’Neill, (1999), kohezyonlu zeminlerde kazık sürtünme hesabına kazık başlangıcından 

ilk 1,5 m ve kazık sonundan 1 kazık çapı kadar mesafenin toplam sürtünme direncine 

katılmamasını önermektedir. 

Kohezyonlu zeminler için kazık uç direnci; 
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qp = Nc.Su (qp≤4 Mpa)  (Aashto Lrfd., 2007). 

Nc = 6[1+0.2(
 

 
)]≤9   (Aashto Lrfd., 2007). 

Su˂0.024 Mpa olduğu durumlarda Nc 0.67 ile çarpılacaktır. 

Su = Drenajsız kayma mukavemeti (Mpa) 

D  = Kazık çapı (m) 

Z  = Kazık derinliği (m) 
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BÖLÜM V 

 

BULGULAR 

 

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında kalan bölgede yer alan köprü yerlerinde bulunan 

zeminin genel mühendislik özellikleri ve içerdikleri çatlak sayıları dikkate alınarak 

yapılan sınıflama dikkate alınmış ve çalışma, arazi, laboratuar ve büro çalışmaları 

olarak yürütülmüştür bu veriler ışığında kayaçların sınıflandırma kriterleri üzerinde 

kısaca değinilerek elde edilen bulgulara başlıklar halinde değinilmiştir. 

5.1 Mühendislik Jeolojisi 

Mühendislik jeolojisi çalışmaları zemin ve kaya birimler için yapılmıştır. Zemin 

mekaniği amaçlı çalışmalarda arazi çalışmaları ve sondajlardan alınan numuneler 

kullanılarak laboratuarda fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiştir. Kaya mekaniği 

amaçlı çalışmalarda süreksizlik çalışmaları yapılmış ve arazide yüzeyleyen birimlerden 

yararlanılmıştır. 

Köprü yeri araştırma çalışmaları sonucunda kaya ve örtü birimleri ayrılmıştır. Kaya 

birimleri, ayrışma durumları, eklem sıklığı ve dayanım indeksi, RQD, kayaçta yer alan 

süreksizliklerin durumu ve yeraltısuyu gibi doneler kullanılarak sınıflandırılmıştır.  

5.2 Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Devlet Yolu Arasındaki Köprüler 

5.2.1 Saydere köprüsü (Km: 10+100) 

Gölbaşı-Adıyaman Devlet yolunda yer alan Saydere Köprüsü Km 10+100’de yer 

almaktadır. Planlama aşamasında köprü yeri sağ ve sol kesimler olmak üzere 2 adet, 

toplam 40 m. derinliğinde karotlu temel sondaj kuyusu, köprü yeri mühendislik yeri 

parametrelerini belirlemek amacıyla açılmıştır. Bu sondajlara ilişkin bilgiler Çizelge 5.1 

de verilmiştir. 



 

 

75 

 

 

Foto 5.1 Saydere köprüsü genel görünüm 

SK-1 nolu temel sondaj kuyusu 20,00 m. derinliğinde olup, ilk 3,00 metrede kumlu killi 

çakıllı blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir.  Bu seviyeyi Üst-

Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait yeşilimsi renkli marn 

seviyeleri izlemektedir. Bu kuyuda yer altı su seviyesi 1,10 metre olarak ölçülmüştür. 

SK-2 nolu temel sondaj kuyusu 20,00 metre derinliğinde olup, ilk 3,5 metre derinlikte 

kumlu killi çakıllı blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu 

seviyeyi Üst Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait yeşilimsi renkli 

marn seviyesi izlemektedir. Bu kuyuda yer altı su seviyesi 1,50 metre olarak 

ölçülmüştür. 
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Çizelge 5.1 Saydere köprüsü planlama aşamasında açılan araştırma sondaj kuyuları  

SONDAJ 

NO 

KOORDİNATLAR KOT 

(m) 

DERİNLİK 

(m) 

YERİNDE 

DENEYLER Y X 

SK-1 03 89 675 41 81 208 822,00 20,00 SPT 

SK-2 03 89 685 41 81 204 825,00 20,00 SPT 

 

Köprü yeri araştırma çalışmaları sonucunda kaya ve örtü birimleri ayrılmıştır. Kaya 

birimleri, ayrışma durumları, eklem sıklığı ve dayanım özellikleri dikkate alınarak 

sınıflandırılmıştır. Köprü yerinde yüzeyleyen marnlar RMR sınıflandırılması ile 

tanımlanmış olup, nokta dayanım indeksi, RQD, kayaçta yer alan süreksizliklerin 

durumu ve yer alt suyu gibi doneler kullanılarak sınıflandırılmıştır. Çizelge 5.3 de 

görüleceği gibi RMR sınıflandırma birimine göre “zayıf kaya” sınıfına girdiği 

belirlenmiştir. Köprü üzerinden geçen hareketli yükler ve üst yapı ağırlığı, köprü 

ayakları aracılığıyla temele iletilir. Bu nedenle köprü ayaklarının oturacağı kayaçların 

sağlam temele kadar indirilmesi gerekmektedir. 

Bu kuyudan alınan karot numuneleri üzerinde laboratuarda gerekli deneyler yapılmiş 

olup. Deney sonuçları Çizelge 5.2 de verilmiştir. 

Çizelge 5.2 Saydere köprüsü marn birimlerinin nokta yük dayanım indeksi 

Kuyu no Birim 
Nokta yük dayanım indeksi 

(kgf/cm
2
) 

SK 1 Marn 1,53 

SK 2 Marn 1,61 
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Çizelge 5.3 Saydere köprüsü temel kayası RMR sınıflaması. 

RMR Sınıflama Parametreleri ve Dereceleri Puan 

 

 

1 

Nokta Yükü 

Dayanım İndeksi     

(MPa) 

 

˃10 MPa 

 

4-10 Mpa 

 

2-4 Mpa 

 

1-2 Mpa 

 

˂ 1 Mpa 

 

 

1 

Derecelendirme 15 12 7 4 2 

 

2 

RQD %90-%100 %75-%90 %50-%75 %25-%50 ˂ %25  

6 Derecelendirme 20 17 13 8 3 

 

3 

Süreksizlik Aralığı ˃ 2 m 0,6-2 m 200-600 mm 60-200 mm ˂60 mm  

13 Derecelendirme 20 15 10 8 5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Süreksizliklerin 

Durumu 

 

Çok kaba 

yüzeyler 

Sürekli 

değil 

Ayrılma 

yok Sert 

eklem 

yüzeyleri 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma   

˂ 1 mm 

Sert 

eklem 

yüzeyi 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma            

˂ 1 mm 

Yumuşak 

eklem 

yüzeyleri 

Sürtünme 

izli yüzey 

veya fay 

dolgusu,   

˂5 mm veya 

1-5 mm 

açık 

eklemler, 

sürekli 

eklemler 

Yumuşak 

Fay 

dolgusu 

˃5 mm 

kalınlıkta 

veya açık 

eklemler 

˃5 mm 

devamlı 

süreksizlik 

 

 

 

 

 

10 

Derecelendirme 30 25 20 10 0 

 

 

5 

Genel Koşullar 
Tamamen 

Kuru 
Nemli Islak Damlama Su akışı  

 

7  

Derecelendirme 
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5.2.2 Göksu köprüsü (Km: 42+420) 

Adıyaman-Gölbaşı devlet yolunda yer alan Göksu Köprüsü Km 42+420’de yer 

almaktadır.  

 

Foto 5.2 Göksü köprüsünden genel görünüm 

Planlama aşamasında köprü yeri sağ ve sol kesimleri ile dere yatağı kenarında olmak 

zere 8 adet, toplam 145,00 m derinliğinde karotlu temel sondaj kuyusu, köprü yeri 

mühendislik parametrelerini belirlemek amacıyla açılmıştır. Bu sondajlara ilişkin 

bilgiler Çizelge 5.4 de verilmiştir. 
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Çizelge 5.4 Göksu köprüsü planlama aşamasında açılan araştırma sondaj kuyuları 

SONDAJ 

NO 

KOORDİNATLAR 
KOT 

(m) 

DERİNLİK 

(m) 

YERİNDE  

DENEYLER 

(R) 
Y x 

SK-1 04 19 470 41 72 416 511,00 20,00 SPT 

SK-2 04 19 504 41 72 443 511,10 15,00 SPT 

SK-3 04 19 539 41 72 474 511,00 20,00 SPT 

SK-4 04 19 559 41 72 495 511,50 15,00 SPT 

SK-5 04 19 582 41 72 520 511,95 15,00 SPT 

SK-6 04 19 606 41 72 532 512,10 15,00 SPT 

SK-7 04 19 631 41 72 550 512,20 15,00 SPT 

SK-8 04 19 574 41 72 499 511,40 30,00 SPT 

 

SK-1 nolu temel sondaj kuyusu 20,00 m derinlikte olup, ilk 4,5 metre derinlikte kumlu 

çakıllı blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. 4,50–20,00 m 

arasında ise Alt Eosen-Oligosen yaşlı Hoya formasyonu’na ait beyaz-bej renkli kireçtaşı 

seviyesi yer almaktadır. GSK-1 nolu temel sondaj kuyusunda tespit edilen alüvyon 

malzemesi iri çakıl ve bloklu malzemeden oluştuğundan sadece 30,00 metrede 1 adet 

SPT (Standart Penetrasyon Deneyi) yapılabilmiştir. Hoya formasyonu’na ait kireçtaşları 

çoğunlukla kırıklı ve bu kırıklara bağlı olarak da parçalı bir karakter göstermektedir. Bu 

kuyuda yer altı suyu seviyesi 0,75 metre olarak ölçülmüştür. 

SK-2 nolu temel sondaj kuyusu 15,00 metre derinlikte olup, ilk 4,00 metre de kumlu 

çakıllı blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. 4,00–15,00 m 

arasında ise Alt Eosen–Oligosen yaşlı Hoya formasyonu’na ait beyaz bej renkli kireçtaşı 

seviyesi yer almaktadır. GSK-2 nolu temel sondaj kuyusunda tespit edilen alüvyon 

malzemesi iri çakıl ve blok malzemeden oluştuğundan, ilk 3,50 m’ de 2 adet SPT 

(Standart Penetrasyon Deneyi) yapılabilmiştir. Hoya Forrnasyonu’na ait kireçtaşları 

çoğunlukla kırıklı ve bu kırıklara bağlı olarak da parçalı bir karakter göstermektedir. Bu 

kuyuda yer altı suyu seviyesi 0,80 m olarak ölçülmüştür. 

SK-3 nolu temel sondaj kuyusu 20,00 metre derinlikte olup ilk 13,00 metrede kumlu 

çakıllı ara seviyelerinde kil bantları içeren blok olarak isimlendirilen alüvyon 

malzemesi tespit edilmiştir. 13,00–20,00 metre arasında Hoya Formasyonu’na ait 

beyaz-bej renkli kireçtaşı seviyesi yer almaktadır. GSK-3 nolu temel sondaj kuyusunda 

9,00 m derinliğe kadar 4 adet SPT (Standart Penetrasyon Deneyi) yapılmıştır. Hoya 
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Formasyonu’na ait kireçtaşları çoğunlukla kırıklı ve bu kırıklara bağlı olarak ta parçalı 

bir karakter göstermektedir. Bu kuyuda yeraltı suyu seviyesi 0,20 m olarak ölçülmüştür. 

SK-4 nolu temel sondaj kuyusu 15,00 metre derinlikte olup, ilk 15,00 metrede kumlu 

çakıllı blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. GSK-4 nolu temel 

sondaj kuyusunda 12,00 metre derinliğe kadar 3 adet SPT (Standart Penetrasyon 

Deneyi) yapılmıştır. Bu kuyuda yeraltı suyu seviyesi 0,20 m olarak ölçülmüştür. 

SK-5 nolu temel sondaj kuyusu 15,00 metre derinliğinde olup, 15,00 metrede kumlu 

çakıllı blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu iyi 

derecelendirilmiş çakıl ve bloklar andezit, kuvars, çört ve kireçtaşlarından türemiştir. 

SK-5 nolu temel sondaj kuyusunda 9,00 m derinliğe kadar 4 adet SPT (Standart 

Penetrasyon Deneyi) yapılmıştır. Bu kuyuda yer altı suyu seviyesi 0,25 m olarak 

ölçülmüştür. 

SK-6 nolu temel sondaj kuyusu 15,00 metre derinliğinde olup, 15,00 metrede kumlu 

blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir GSK-6 nolu temel sondaj 

kuyusunda 9,40 m derinliğe kadar 4 adet SPT (Standart Penetrasyon Deneyi) 

yapılmıştır. Bu kuyu’da yer altı suyu seviyesi 1,00 m olarak ölçülmüştür. 

SK-7 nolu temel sondaj kuyusu 15,00 metre derinliğinde olup, 15,00 metrede kumlu 

çakıllı blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. GSK-7 nolu temel 

sondaj kuyusunda 7,50 metre derinliğe kadar 3 adet SPT (Standart Penetrasyon Deneyi) 

yapılmıştır. Bu kuyuda yer altı suyu seviyesi 1,10 m olarak ölçülmüştür. 

SK-8 nolu temel sondaj kuyusu 30,00 metre olup, 23,50 metrede kumlu çakıllı ara 

seviyelerinde kil bantları içeren blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit 

edilmiştir. 23,50–30,00 m arasında ise ayrışmış / az ayrışmış, RMR sınıflamasına göre 

iyi kaya niteliğinde, beyazımsı kahve renkli kireçtaşları yer almaktadır. GSK-8 nolu 

temel sondaj kuyusunda 16,50 m derinliğe kadar 7 adet SPT (Standart Penetrasyon 

Deneyi) yapılmıştır. Bu kuyuda yer altı suyu seviyesi 0,34 m olarak ölçülmüştür. 

Köprü yeri araştırma çalışmaları sonucunda kaya ve örtü birimleri ayırtlaşmıştır. Kaya 

birimleri, ayrışma durumu, eklem sıklığı ve dayanım özellikleri dikkate alınarak 

sınıflandırılmıştır. Köprü yerinde yüzeyleme veren kireçtaşları RMR sınıflaması ile 

tanımlanmış olup tek eksenli basınç dayanımı, RQD, kayaçta yer alan süreksizliklerin 

durumu ve yer altı suyu gibi doneler kullanılarak sınıflandırılmıştır (Çizelge 5.6). Buna 
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göre orta kaya sınıfına girdiği belirlenmiştir. Açılan temel sondaj kuyularında elde 

edilen litoloji verilerine dayanarak, köprü kulelerinin oturacağı temel kaya da ortalama 

7,00–23,50 metrelere kadar olan kısımda, kumlu, çakıllı, blok olarak isimlendirilen 

alüvyon seviyesinin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu seviyeyi kırıklı, çatlaklı kireçtaşları 

izlemektedir. Köprü üzerinden geçen hareketli yükler ve üst yapı ağırlığı; ayaklarla 

temele iletilir, bu nedenle köprü ayaklarının oturacağı kayaçların sağlam temele kadar 

indirilmesi gerekmektedir.  

RMR hesaplamalarında kireçtaşı tek eksenli basınç deney sonuçlarından en düşüğü olan 

(96,7 kgf/cm
2
) dayanım değeri kullanılmıştır. 

Bu kuyudan alınan örselenmiş numuneler ve karot numuneleri üzerinde gerekli 

laboratuar deneyleri yapılmış olup. Bu deney sonuçları Çizelge 5.5 te verilmiştir.  

Çizelge 5.5 Göksu köprüsü kireçtaşı birimlerinin tek eksenli basınç dayanımı 

Kuyu no Birim 
  Tek eksenli basınç dayanımı 

(kgf/cm
2
) 

SK1 (11 m) Kireçtaşı 234,00 

SK1 (17 m) Kireçtaşı 265,00 

SK2 (10,50 m) Kireçtaşı 96,7 

SK3 (16,00 m) Kireçtaşı 396,9 

SK8 (28,00 m) Kireçtaşı 702,00 
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Çizelge 5.6 Göksu köprüsü temel kayası RMR sınıflaması. 

 

5.2.3 Çakal köprüsü (Km: 52+185) 

Gölbaşı – Adıyaman Devlet Yolunda yer alan Çakal köprüsü Km 52 + 185’de yer 

almakta olup Foto 5.3’de köprü yeri gösterilmektedir. 

RMR Sınıflama Parametreleri ve Dereceleri Puan 

 

 

1 

Tek Eksenli Basınç 

Dayanımı ( MPa ) 

 

>250 MPa 

 

100-250 Mpa 

 

50-100 Mpa 

 

25-50 Mpa 

 

5-25 Mpa 

 

 

2 Derecelendirme 15 12 7 4 2 

 

2 

RQD 
%90-

%100 
%75-%90 %50-%75 %25-%50 <%25  

3 
Derecelendirme 20 17 13 8 3 

 

3 

Süreksizlik Aralığı > 2 m 0,6-2 m 200-600 mm 60-200 mm <60 mm  

15 Derecelendirme 20 15 10 8 5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Süreksizliklerin 

Durumu 

 

Çok kaba 

yüzeyler 

Sürekli 

değil 

Ayrılma 

yok Sert 

eklem 

yüzeyleri 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma              

< 1 mm Sert 

eklem yüzeyi 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma           

< 1 mm 

Yumuşak 

eklem 

yüzeyleri 

Sürtünme 

izli yüzey 

veya fay 

dolgusu,   

<5 mm 

veya 1-5 

mm açık 

eklemler, 

sürekli 

eklemler 

Yumuşak 

Fay 

dolgusu 

>5 mm 

kalınlıkta 

veya açık 

eklemler 

>5 mm 

devamlı 

süreksizli

k 
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Foto 5.3 Çakal köprüsünden genel görünüm 

Planlama aşamasında köprü yeri sağ ve sol kesimleri ile dere yatağı kenarında olmak 

üzere dört adet, toplam 110,00 metre derinliğinde karotlu temel sondaj kuyusu, köprü 

yeri mühendislik parametrelerini belirlemek amacıyla açılmıştır. Bu sondajlara ilişkin 

bilgiler Çizelge 5.7 de verilmiştir. 

Çizelge 5.7 Çakal köprüsü planlama aşamasında açılan araştırma sondaj kuyuları 

SONDAJ 

NO 

KOORDİNATLAR KOT 

(m) 

DERİNLİK 

(m) 

YERİNDE 

DENEYLER y x 

SK-1 04 26 370 41 77 131 616,00 30,00 SPT 

SK-2 04 26 398 41 77 150 615,00 30,00 SPT 

SK-3 04 26 420 41 77 160 616,20 25,00 SPT 

SK-4 04 26 450 41 77 175 617,50 25,00 SPT 
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SK-1 nolu temel sondaj kuyusu 30,00 metre derinliğinde olup, ilk beş metrede kumlu, 

killi, çakıllı blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi 

Üst Miyosen–Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait kiltaşı çakılları 

ardalanması izlemektedir.  

5,00–8,20 m arasında çakıllı, kumlu altere kiltaşları tespit edilmiştir. 

8,20–9,50 metre arasında zayıf tutturulmuş killi çakıltaşı istifi tespit edilmiştir. 

9,50–22,00 metre arasında çakıllı, kumlu kiltaşları tespit edilmiştir. 

22,00–30,00 metre arasında ise zayıf tutturulmuş, kumlu, killi çakıltaşı tespit edilmiştir. 

Bu kuyuda yer altı suyu seviyesi; 2,20 metre olarak ölçülmüştür. 

SK-2 nolu temel sondaj kuyusu 30,00 metre derinliğinde olup, ilk 7 metre de kumlu, 

killi, çakıllı blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi 

Üst Miyosen–Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman formasyonuna ait kiltaşı–çakıltaşı 

ardalanması izlemektedir. 

7,00–10,00 metre arasında kumlu kiltaşı tespit edilmiştir. 

10,00–13,50 metre arasında zayıf tutturulmuş killi çakıltaşı istifi tespit edilmiştir. 

13,50–23,50 metre arasında kiltaşı tespit edilmiştir.  

23,50–30,00 metre arasında zayıf tutturulmuş çakıltaşı tespit edilmiştir. 

Bu kuyuda yer altı suyu seviyesi 0,40 metre olarak ölçülmüştür. 

SK-3 nolu temel sondaj kuyusu 25,00 metre derinliğinde olup, ilk 4,00 metrede kumlu, 

killi, çakıllı, blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi 

Üst Miyosen–Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait kiltaşı–çakıltaşı 

ardalanması izlemektedir. 

4,00–10,50 metre arasında kiltaşı tespit edilmiştir. 

10,50–14,00 metre arasında zayıf tutturulmuş çakıltaşı istifi tespit edilmiştir. 

14,00–19,00 metre arasında kiltaşı tespit edilmiştir. 

19,00–25,00 metre arasında zayıf tutturulmuş çakıltaşı tespit edilmiştir. 
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Bu kuyuda yer altı suyu seviyesi 1,00 metre olarak ölçülmüştür. 

SK-4 nolu temel sondaj kuyusu 25,00 metre derinliğinde olup, ilk 1,50 metrede kumlu, 

killi, çakıllı, blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi 

Üst Miyosen–Alt pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait kiltaşı–çakıltaşı 

ardalanması izlemektedir. 

1,50–9,00 metre arasında kiltaşı tespit edilmiştir.  

9,00–11,00 metre arasında zayıf tutturulmuş kumlu, killi, çakıltaşı istifi tespit edilmiştir. 

11,00–19,00 metre arasında kiltaşı tespit edilmiştir. 

19,00–25,00 metre arasında zayıf tutturulmuş kumlu, killi çakıltaşı tespit edilmiştir. 

Bu kuyuda yer altı suyu seviyesi 2,25 metre olarak ölçülmüştür. 

Köprü yeri araştırma çakışmaları sonucunda kaya ve örtü birimleri ayırtlanmıştır. Kaya 

birimleri, ayrışma durumu, eklem sıklığı ve dayanım özellikleri dikkate alınarak 

sınıflandırılmıştır. Köprü yerinde yüzeyleme veren kiltaşları RMR sınıflandırılması ile 

tanımlanmış olup, nokta yükü dayanım indeksi, RQD, kayaçta yer alan süreksizliklerin 

durumu ve yeraltı suyu gibi doneler kullanılarak sınıflandırılmıştır (Çizelge 5.9). Bu 

sınıflamaya göre mevcut zeminin “orta kaya” sınıfına girdiği belirlenmiştir. Köprü 

üzerinden geçen hareketli yükler ve üst yapı ağırlığı, ayaklarla temele iletilir. Bu 

nedenle; köprü ayaklarının oturacağı kayaçların sağlam temele kadar indirilmesi 

gerekmektedir.  

Bu kuyudan alınan karot numuneleri üzerinde laboratuarda gerekli deneyler yapılmıştır. 

Ve laboratuar sonuçları Çizelge 5.8 de verilmiştir. 

Çizelge 5.8 Çakal köprüsü kiltaşı ve killi çakıltaşı birimlerinin nokta yük dayanım 

indeksi 

Kuyu no Birim 
Nokta yük dayanım indeksi 

(kgf/cm
2
) 

SK1 (4,30 m) Kiltaşı 2,00 

SK2 (9,00 m) Killi çakıltaşı 5,56 
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Çizelge 5.9 Çakal köprüsü temel kayası RMR sınıflaması. 

RMR Sınıflama Parametreleri ve Dereceleri Puan 

 

 

1 

Nokta Yükü 

Dayanım İndeksi     

(MPa) 

 

>10 MPa 

 

4-10Mpa 

 

2-4 Mpa 

 

1-2 Mpa 

 

< 1 Mpa 

 

 

1 
Derecelendirme 15 12 7 4 2 

 

2 

RQD %90-%100 %75-%90 %50-%75 %25-%50 < %25  

6 Derecelendirme 20 17 13 8 3 

 

3 

Süreksizlik Aralığı > 2 m 0,6-2 m 200-600 mm 60-200 mm <60 mm  

10 Derecelendirme 20 15 10 8 5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Süreksizliklerin 

Durumu 

 

Çok kaba 

yüzeyler 

Sürekli 

değil 

Ayrılma 

yok Sert 

eklem 

yüzeyleri 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma   < 1 

mm Sert 

eklem yüzeyi 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma            

< 1 mm 

Yumuşak 

eklem 

yüzeyleri 

Sürtünme 

izli yüzey 

veya fay 

dolgusu,   

<5 mm 

veya 1-5 

mm açık 

eklemler, 

sürekli 

eklemler 

Yumuşak 

Fay 

dolgusu 

>5 mm 

kalınlıkta 

veya açık 

eklemler 

>5 mm 

devamlı 

süreksizli

k 
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5.2.4 Kuruçay köprüsü (Km: 4 + 470) 

Adıyaman–Kahta devlet yolunda yer alan Kuruçay Köprüsü Km 4 + 470 Km’ de yer 

almakta olup Foto 5.4 de köprü yeri gösterilmektedir. 
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Foto 5.4 Kuruçay köprüsünden genel bir görünüm 

Köprü Adıyaman–Kahta yolunda güzergahın ilerleyişine göre 3 adet toplam 60,00 m 

derinliğinde karotlu temel sondaj kuyusu, köprü yeri mühendislik parametrelerini 

belirlemek amacıyla açılmıştır. Bu sondajlara ilişkin bilgiler Çizelge 5.10 de verilmiştir. 

SK–1 nolu temel sondaj kuyusu 20,00 m derinliğinde olup, ilk 6,50 metrede kumlu, 

killi, çakıllı, blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi 

Üst Miyosen–Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait kırmızımsı kahverenkli 

altere çamurtaşı beyazımsı kahverenkli kiltaşı ardalanması izlemektedir. Bu kuyuda yer 

altı suyu seviyesi 1,87 metre olarak ölçülmüştür. 

SK–2 nolu temel sondaj kuyusu 20,00 metre derinliğinde olup, ilk 5,00 metrede kumlu, 

killi, çakıllı, blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi 

Üst Miyosen–Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna kırmızımsı kahverenkli altere 

çamurtaşı ve beyazımsı kahverenkli kiltaşı ardalanması izlemektedir. Bu kuyuda yer altı 

su seviyesi 1,40 m olarak ölçülmüştür. 
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SK–3 nolu temel sondaj kuyusu 20,00 m derinliğinde olup, ilk 3,00 metrede kumlu, 

killi, çakıllı, blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi 

Üst Miyosen–Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait kırmısımsı kahverenkli 

altere çamurtaşı ve beyazımsı kahverenkli kiltaşı ardalanması izlemektedir. Bu kuyuda 

yer altı su seviyesi 0,50 m olarak ölçülmüştür. 

Çizelge 5.10 Kuruçay köprüsü planlama aşamasında açılan araştırma sondaj kuyuları 

SONDAJ 

NO 

KOORDİNATLAR KOT 

(m) 

DERİNLİK 

(m) 

YERİNDE 

DENEYLER y x 

SK-1 04 43 368 41 82 564 578,50 20,00 SPT 

SK-2 04 43 383 41 82 572 576,00 20,00 SPT 

SK-3 04 43 383 41 82 577 575,00 20,00 SPT 

 

Köprü yeri araştırma çalışmaları sonucunda kaya ve örtü birimleri ayırtlanmıştır. Kaya 

birimleri, ayrışma durumu, eklem sıklığı ve dayanım özellikleri dikkate alınarak 

sınıflandırılmıştır. Köprü yerinde yüzeyleme veren çamurtaşı–kiltaşı ardalanması RMR 

sınıflandırılması ile tanımlanmış olup, nokta yükü dayanım indeksi, RQD, kayaçta yer 

alan süreksizliklerin durumu ve yer altı suyu gibi doneler kullanılarak sınıflandırılmıştır 

(Çizelge 5.12). Bu sınıflama ya göre zeminin “zayıf kaya” sınıfına girdiği belirlenmiştir. 

Köprü üzerinden geçen hareketli yükler ve üst yapı ağırlığı, ayaklarla temele iletilir. Bu 

nedenle köprü ayaklarının oturacağı kayaçların sağlam temele kadar indirilmesi 

gerekmektedir. 

Bu kuyudan alınan karot numuneleri üzerinde laboratuarda gerekli deneyler yapılmış 

olup. Deney sonuçları çizelge 5.11 de verilmiştir. 

Çizelge 5.11 Kuruçay köprüsü kiltaşı birimlerinin nokta yük dayanım indeksi 

Kuyu no Birim  
Nokta yük dayanım indeksi 

(kgf/cm
2
) 

SK1 (10,00 m) Kiltaşı 3,64 

SK3 (11,00 m) Kiltaşı 2,33 
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Çizelge 5.12 Kuruçay köprüsü temel kayası RMR sınıflaması. 

RMR Sınıflama Parametreleri ve Dereceleri Puan 

 

 

1 

Nokta Yükü 

Dayanım İndeksi     

(MPa) 

 

>10 Mpa 

 

4-10 Mpa 

 

2-4 Mpa 

 

1-2 Mpa 

 

< 1 Mpa 

 

 

1 

Derecelendirme 15 12 7 4 2 

 

2 

RQD %90-%100 %75-%90 %50-%75 %25-%50 < %25  

6 Derecelendirme 20 17 13 8 3 

 

3 

Süreksizlik Aralığı > 2 m 0,6-2 m 200-600 mm 60-200 mm <60 mm  

10 Derecelendirme 20 15 10 8 5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Süreksizliklerin 

Durumu 

 

Çok kaba 

yüzeyler 

Sürekli 

değil 

Ayrılma 

yok Sert 

eklem 

yüzeyleri 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma   < 1 

mm Sert 

eklem yüzeyi 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma            

< 1 mm 

Yumuşak 

eklem 

yüzeyleri 

Sürtünme 

izli yüzey 

veya fay 

dolgusu,   

<5 mm 

veya 1-5 

mm açık 

eklemler, 

sürekli 

eklemler 

Yumuşak 

Fay 

dolgusu 

>5 mm 

kalınlıkta 

veya açık 

eklemler 

>5 mm 

devamlı 

süreksizli

k 

 

 

 

 

 

10 

Derecelendirme 30 25 20 10 0 

 

 

5 

Genel Koşullar 
Tamamen 

Kuru 
Nemli Islak Damlama Su akışı  

 

7  

Derecelendirme 

 

15 

 

10 

 

7 

 

4 

 

0 

DEĞERLENDİRME 34 ZAYIF KAYA 34 
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5.2.5 Kalburcu köprüsü (Km: 19+325) 

Adıyaman–Kahta devlet yolunda yer alan Kalburcu Köprüsü Km 19+325’de yer 

almakta olup Foto 5.5 de gösterilmektedir. 

 

Foto 5.5 Kalburcu Köprüsünden genel bir görünüm 

Planlama aşamasında köprü yeri Adıyaman–Kahta yolu güzergahın ilerleyişine göre 3 

adet, toplam 60,00 m derinliğinde karotlu temel sondaj kuyusu, köprü yeri mühendislik 

parametrelerini belirlemek amacıyla açılmıştır. Bu sondajlara ilişkin bilgiler Çizelge 

5.13 de verilmiştir. 

SK–1 nolu temel sondaj kuyusu 20,00 m derinliğinde olup, ilk 2,00 metrede kumlu, 

çakıllı, blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi Üst 

Miyosen–Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait gri renkli marnlar 

izlemektedir. Bu kuyuda yer altı su seviyesi 3,40 m olarak ölçülmüştür. 

SK–2 nolu sondaj kuyusu 20,00 m derinliğinde olup, ilk 3 metrede kumlu, çakıllı, blok 

olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi Üst Miyosen-Alt 
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Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait gri renkli marnlar izlemektedir. Bu kuyuda 

yer altı suyu seviyesi 0,80 m olarak ölçülmüştür. 

SK–3 nolu temel sondaj kuyusu 20,00 m derinliğinde olup, ilk 6 metrede kumlu, çakıllı, 

blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi Üst 

Miyosen–Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait gri renkli altere marnlar 

izlemektedir. Bu kuyuda yer altı suyu seviyesi 4,30 m olarak ölçülmüştür. 

Çizelge 5.13 Kalburcu köprüsü planlama aşamasında açılan araştırma sondaj kuyuları 

SONDAJ 

NO 

KOORDİNATLAR KOT 

(m) 

DERİNLİK 

(m) 

YERİNDE 

DENEYLER y x 

SK-1 04 56 296 41 80 093 575,00 20,00 SPT 

SK-2 04 56 319 41 80 095 550,00 20,00 SPT 

SK-3 04 56 346 41 80 098 559,50 20,00 SPT 

 

Köprü yeri araştırma çalışmaları sonucunda kaya ve örtü birimi ayırtlanmıştır. Kaya 

birimleri, ayrışma durumu, eklem sıklığı ve dayanım özellikleri dikkate alınarak 

sınıflandırılmıştır. Köprü yerinde yüzeyleme veren gri renkli marnlar RMR sınıflaması 

ile tanımlanmış olup, nokta yükü dayanım indeksi, RQD, kayaçta yer alan 

süreksizliklerin durumu ve yer altı suyu gibi doneler kullanılarak sınıflandırılmıştır 

(Çizelge 5.15). Bu sınıflamaya göre “zayıf kaya” sınıfına girdiği belirlenmiştir. Köprü 

üzerinden geçen hareketli yükler ve üst yapı ağırlığı ayaklarla temele iletilir. Bu nedenle 

köprü ayaklarının oturacağı kayaçların sağlam temele kadar indirilmesi gerekmektedir. 

Bu kuyudan alınan karot numuneleri üzerinde laboratuarda gerekli deneyler yapılmış 

olup. Deney sonuçları Çizelge 5.14 te verilmiştir. 

Çizelge 5.14 Kalburcu köprüsü marn birimlerinin nokta yük dayanım indeksi 

Kuyu no Birim 
Nokta yük dayanım indeksi 

(kgf/cm
2
) 

SK1 (11,00 m) Marn 1,44 

SK2 (15,00 m) Marn 2,90 
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Çizelge 5.15 Kalburcu köprüsü temel kayası RMR sınıflaması. 

RMR Sınıflama Parametreleri ve Dereceleri Puan 

 

 

1 

Nokta Yükü 

Dayanım İndeksi     

(MPa) 

 

> 10 MPa 

 

4-10 Mpa 

 

2-4 Mpa 

 

1-2 Mpa 

 

< 1 Mpa 

 

 

1 

Derecelendirme 15 12 7 4 2 

 

2 

RQD %90-%100 %75-%90 %50-%75 %25-%50 < %25  

6 Derecelendirme 20 17 13 8 3 

 

3 

Süreksizlik Aralığı > 2 m 0,6-2 m 200-600 mm 60-200 mm <60 mm  

10 Derecelendirme 20 15 10 8 5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Süreksizliklerin 

Durumu 

 

Çok kaba 

yüzeyler 

Sürekli 

değil 

Ayrılma 

yok Sert 

eklem 

yüzeyleri 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma   < 1 

mm Sert 

eklem yüzeyi 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma            

< 1 mm 

Yumuşak 

eklem 

yüzeyleri 

Sürtünme 

izli yüzey 

veya fay 

dolgusu,   

<5 mm 

veya 1-5 

mm açık 

eklemler, 

sürekli 

eklemler 

Yumuşak 

Fay 

dolgusu 

>5 mm 

kalınlıkta 

veya açık 

eklemler 

>5 mm 

devamlı 

süreksizli

k 

 

 

 

 

 

10 

Derecelendirme 30 25 20 10 0 

 

 

5 

Genel Koşullar 
Tamamen 

Kuru 
Nemli Islak Damlama Su akışı  

 

7  

Derecelendirme 

 

15 

 

10 

 

7 

 

4 

 

0 

DEĞERLENDİRME 34 ZAYIF KAYA 34 
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5.2.6 Kokalan köprüsü (Km: 23+645) 

Adıyaman–Kahta devlet yolunda yer alan Kokalan Köprüsü Km 23+645’de yer almakta 

olup Foto 5.6 de köprü yeri gösterilmektedir. 

 

Foto 5.6 Kokalan Köprüsünden genel bir görünüm 

Planlama aşamasında köprü yeri sağ ve sol kesimleri ile dere yatağı kenarında olmak 

üzere 3 adet, toplam 60,00 metre derinliğinde karotlu temel sondaj kuyusu, köprü yeri 

mühendislik parametrelerini belirlemek amacıyla açılmıştır. Bu sondajlara ilişkin 

bilgiler Çizelge 5.16 de verilmiştir. 

SK–1 nolu temel sondaj kuyusu 20,00 m derinliğinde olup, ilk 1,50 metre de kumlu, 

killi, çakıllı blok olarak adlandırılan alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi 

Üst Miyosen–Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait kırmızımsı kahverenkli 

kiltaşları izlemektedir. Bu kuyuda yer altı suyu seviyesi yaklaşık olarak yüzey 

kotlarındadır. 

SK–2 nolu temel sondaj kuyusu 20,00 m derinliğinde olup, ilk 1,50 metrede kumlu, 

killi, çakıllı blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi 
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Üst Miyosen–Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait kırmızımsı kahverenkli 

kiltaşları izlemektedir. Bu kuyuda yer altı su seviyesi yaklaşık olarak yüzey 

kotlarındadır. 

SK–3 nolu temel sondaj kuyusu 20,00 m derinliğinde olup, ilk 4,00 metrede kumlu, 

killi, çakıllı, blok olarak isimlendirilen alüvyon malzemesi tespit edilmiştir. Bu seviyeyi 

Üst Miyosen–Alt Pliyosen yaşlı Adıyaman Formasyonuna ait kırmızımsı kahverenkli 

kiltaşları izlemektedir. Bu kuyuda yer altı suyu seviyesi 1,80 m olarak ölçülmüştür. 

Çizelge 5.16 Kokalan köprüsü planlama aşamasında açılan araştırma sondaj kuyuları 

SONDAJ NO KOORDİNATLAR KOT 

(m) 

DERİNLİK 

(m) 

YERİNDE 

DENEYLER y x 

SK-1 04 60 317 41 81 469 609,00 20,00 SPT 

SK-2 04 60 328 41 81 478 609,00 20,00 SPT 

SK-3 04 60 343 41 81 485 611,00 20,00 SPT 

 

Köprü yeri araştırma çalışmaları sonucunda kaya ve örtü birimleri ayırtlanmıştır. Kaya 

birimleri, ayrışma durumu, eklem sıklığı ve dayanım özellikleri dikkate alınarak 

sınıflandırılmıştır. Köprü yerinde yüzeyleme veren kırmızımsı kahverenkli kiltaşları 

RMR sınıflandırması ile tanımlanmış olup, nokta yükü dayanım indeksi, RQD, kayaçta 

yer alan süreksizliklerin durumu ve yer altı suyu gibi doneler kullanılarak 

sınıflandırılmıştır (Çizelge 5.18). Bu sınıflamaya göre “zayıf kaya” sınıfına girdiği 

belirlenmiştir. Köprü üzerinden geçen hareketli yükler ve üst yapı ağırlığı, ayaklarla 

temele iletilir. Bu nedenle köprü ayaklarının oturacağı kayaçların sağlam temele kadar 

indirilmesi gerekmektedir. 

Bu kuyudan alınan karot numuneleri üzerinde laboratuarda gerekli deneyler yapılmış 

olup. Deney sonuçları Çizelge 5.17 de verilmiştir. 

Çizelge 5.17 Kokalan köprüsü kiltaşı birimlerinin nokta yük dayanım indeksi 

Kuyu no Birim  
Nokta yük dayanım indeksi 

(kgf/cm
2
) 

SK1 (14,00 m) Kiltaşı 1,28 

SK2 (19,00 m) Kiltaşı 1,20 

SK3 (7,00 m) Kiltaşı 1,71 

SK3 (19,00 m) Kiltaşı 1,84 
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 Çizelge 5.18 Kokalan köprüsü temel kayası RMR sınıflaması. 

RMR Sınıflama Parametreleri ve Dereceleri Puan 

 

 

1 

Nokta Yükü 

Dayanım İndeksi     

(MPa) 

 

> 10 MPa 

 

4-10Mpa 

 

2-4 Mpa 

 

1-2 Mpa 

 

< 1 Mpa 

 

 

1 

Derecelendirme 15 12 7 4 2 

 

2 

RQD %90-%100 %75-%90 %50-%75 %25-%50 < %25 
 

6 
Derecelendirme 20 17 13 8 3 

 

3 

Süreksizlik Aralığı > 2 m 0,6-2 m 200-600 mm 
60-200 

mm 
<60 mm  

10 
Derecelendirme 20 15 10 8 5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Süreksizliklerin 

Durumu 

 

Çok kaba 

yüzeyler 

Sürekli değil 

Ayrılma yok 

Sert eklem 

yüzeyleri 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma   

< 1 mm 

Sert eklem 

yüzeyi 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma            

< 1 mm 

Yumuşak 

eklem 

yüzeyleri 

Sürtünme 

izli yüzey 

veya fay 

dolgusu,   

<5 mm 

veya 1-5 

mm açık 

eklemler, 

sürekli 

eklemler 

Yumuşa

k Fay 

dolgusu 

>5 mm 

kalınlıkt

a veya 

açık 

eklemler 

>5 mm 

devamlı 

süreksizl

ik 

 

 

 

 

 

10 

Derecelendirme 30 25 20 10 0 

 

 

5 

Genel Koşullar 
Tamamen 

Kuru 
Nemli Islak Damlama Su akışı  

 

7  

Derecelendirme 

 

15 

 

10 

 

7 

 

4 

 

0 

DEĞERLENDİRME 34 ZAYIF KAYA 34 
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5.2.7 Ziyaret Köprüsü (Km: 2+210) 

Adıyaman–Kahta devlet yolunda yer alan Ziyaret Köprüsü Km 2+210’da yer almakta 

olup Foto 5.7 de köprü yeri gösterilmektedir. 

 

Foto 5.7 Ziyaret köprüsü yapılması planlanan Ziyaret Çayından görüntü 

Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı önünde yer alan Adıyaman ili çevresinde 

allokton birimler ile Arap platform çökelleri bulunmaktadır. Adıyaman’ın kuzeyinde 

bindirme kuşağı boyunca Üst Kretase’de bölgeye yerleşmiş allokton birimler olan 

Koçali ve Karadut karmaşıkları yer almaktadır. Üst Jura-Alt Kretase yaşlı peridotit, 

harzburjit, lerzolit, serpantin, bazalt ve pelejik kireçtaşlarından oluşan Koçali 

Karmaşığı, Senoniyen-Santoniyen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, killi kireçtaşı, şeyl, çörtlü 

kireçtaşı ve silsifiye kireçtaşlarından oluşan Karadut Karmaşığı ve üzerine diskordan 

olarak Tersiyer yaşlı Arap platform çökelleri gelmektedir. 

Arap Platrform çökelleri; Üst Kretase yaşlı kireçtaşlarından oluşan Kastel Formasyonu, 

Üst Kretase-Paleosen yaşlı killi kireçtaşı, kumtaşı, şeyl ve kiltaşlarından oluşan Germav 

Formasyonu, Eosen-Oligosen yaşlı kireçtaşı, marn, çörtten oluşan Midyat Grubu, Orta-
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Üst Miyosen yaşlı kırıntılı karasal çökellerden oluşan Adıyaman (Şelmo) formasyonu 

ve Pliyokuvaterner yaşlı ayrılmamış kırıntılı kayaçlardan oluşmuştur. 

Bölgede yaşlıdan gence doğru Adıyaman Formasyonu (Orta-Üst Miyosen), Alüvyon, 

toprak örtü, yamaç molozu, (Kuvaterner) bulunmaktadır. 

Adıyaman Formasyonu (Orta-Üst Miyosen): Alt seviyeler açık renkli gri, beyaz 

karbonatlı, polijenik kökenli şeyl ve kumtaşlarından, üst seviyeler ise şarabi, gri, kirli 

sarı renkli silttaşı, kumtaşı ve konglomera ardalanmasından oluşur. Adıyaman ovasını 

dolduran, ince ve kaba kırıntılılardan oluşan bu birim, arazide tatlı meyilli tepeler 

şeklinde görülür. Akarsu vadileri kenarlarında ise konglomeralardan oluşan bu birim 

daha sert yapıdadır. Karasal fasiyeste oluşan bu birimin kalınlığı 40-150 m arasında 

değişmektedir. 

Alüvyon, toprak örtü, yamaç molozu (Kuvaterner): Proje alanında ki Abuzer Gaffari 

Çayı ve yakın çevredeki Kalburcu Deresi ve Kokalan Derelerinin getirmiş olduğu kil, 

silt, kum, çakıl ve moloz boyutundaki malzemelerden oluşmuşlardır. Kalınlıkları 5-10 

m arasında değişmektedir. Genelde dereler ve derelere paralel kesimlerde gri renkte, 

derelerden uzaklaştıkça karbonatlaşma etkisiyle kahverengimsi, kırmızımsı renkte, 

çakıllar kireçtaşı, çört kökenlidir. 

 

Foto 5.8 Adıyaman Formasyonu içerisindeki pembe-gri renkli kumtaşı-kiltaşı-

konglomera kireçtaşı-alüvyon seviyeleri 
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Ziyaret köprüsü için proje güzergahı boyunca geçilecek olan birimlerin jeolojik-

jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla Karayolları Teknik Şartnamesine uygun 

olarak karayolları tarafından 5 adet sondaj kuyusu açılmıştır. 

Geçilen zemin formasyonlarının nitelikleri, SPT darbe adetleri, tabakalaşma, RQD 

değerleri ile yeraltı suyu seviyesi sondajlarda belirlenmiştir. 

Zemin numuneleri üzerinde standart olarak Atterberg Limitleri tayini ile dane boyu 

dağılım özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla elek analizi deneyi yapılmıştır. Karot 

numuneleri üzerinde ise tek eksenli basınç deneyi veya nokta yükleme deneyi 

yapılmıştır. 

Yapılan sondaj çalışmalarına ait veriler Çizelge 5.19 da verilmiştir. 

Çizelge 5.19 Ziyaret köprüsünde yapılan sondaj çalışmalarının durumu 

Sondaj no Sondaj Km Derinlik (m) Kot (m) Y.A.S.S.(m) 

SK-1 2+210 60.21 600 24.20 

SK-2 2+268 30.45 581 Yüzeyde 

SK-3 2+315 30.25 576 18.00 

SK-4 2+362 60.19 582.5 27.50 

SK-5 2+410 30.20 593 22.50 

 

Ziyaret köprüsü sondajlarından kesilen birimler aşağıda verilmektedir. 

SK-1 (Km=2+220) nolu sondajda; yüzeyden itibaren 4.00 m ye kadar kehverenkli, 

seyrek ince çakıllı, killi yamaç molozu. 4.00-9.00 m arasında açıkkahverenkli, parçalı, 

çok-tamamen ayrışmış, ince kiltaşı arabantlı, çok kötü kaya kalitesinde konglomera. 

9.00-21.00 m arasında kahve-açıkkahverenkli, yer yer parçalı-sık kırıklı, az-orta derece 

ayrışmış, orta zayıf-orta dayanımlı, bileşimi değişik kökenli ince çakıllı, yer yer sert 

dayanımlı kumtaşı ara seviyeleri geçişli (genel olarak ince çakıldan kaba çakıla doğru 

bir derecelenme görülmüştür), kötü-çok kötü kaya kalitesinde konglomera. 21.00-30.00 

m arasında beyazımsı-grimsi-alaca renkli, parçalı, çok-tamamen ayrışmış, kiltaşı 

arabantlı, zayıf-çok zayıf dayanımlı, çok kötü kaya kalitesinde Konglomera. 30.00-

60.21 m arasında kahve-açıkkahverenkli, üst seviyeler nemli, taban sevilerine doğru 

hafif nemli, küçük çakıl içeren, çok ayrışmış, yer yer killeşmiş, zayıf-çok zayıf 
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dayanımlı, çok kötü kaya kalitesinde (matkabın dönme etkisi ve su ile dağılan özellikte) 

Kiltaşı gözlenmiştir. Kuyuda yeraltısuyu 24.20 m olarak ölçülmüştür. 

SK-2 (Km=2+268) nolu sondajda; yüzeyden itibaren 3.00 m ye kadar grimsi kahve-

alaca renkli, zayıf-çok zayıf dayanımlı, çok-tamamen ayrışmış, parçalı-kil arabantlı, çok 

kötü kaya kalitesinde Konglomera. 3.00-30.45 m arası kahve-açıkkahverenkli, nemli, 

küçük alaca-siyah renkli çakıl içeren, çok ayrışmış, yer yer killeşmiş, zayıf-çok zayıf 

dayanımlı, çok kötü kaya kalitesinde (matkabın dönme etkisi ve su ile dağılan özellikte) 

Kiltaşı gözlenmiştir. Kuyuda yeraltısuyu yüzeyde tespit edilmiştir. 

SK-3 (Km=2+315) nolu sondajda; yüzeyden itibaren 7.50 m ye kadar beyazımsı-grimsi-

alaca renkli, az siltli, az kumlu, değişik kökenli iri çakıllı blok alüvyon. 7.50-30.25 m 

arasında kahve-açıkkahverenkli, küçük çakıl içeren, çok-tamamen ayrışmış, zayıf-çok 

zayıf dayanımlı, elle dağılabilen özellikte çok kötü kaya kalitesinde kiltaşı gözlanmiştir. 

Kuyuda 18 m civarında sıcak su çıkışı olmuştur. Ölçülen son yeraltısuyu seviyesi 

yüzeyde tespit edilmiştir. 

SK-4 (Km=2+362) nolu sondajda; yüzeyden itibaren 6.00 m ye kadar kahverenkli, 

nemli, yer yer konglomera seviyesi geçişli, yer yer küçük çakıl içeren, zayıf-çok zayıf 

dayanımlı, çok-tamamen ayrışmış, çok kötü kaya kalitesinde kiltaşı. 6.00-11.00 m 

arasında grimsi renkte, zayıf-çok zayıf dayanımlı, çok-tamamen ayrışmış, kiltaşı bantlı, 

çok kötü kaya kalitesinde konglomera. 11.00-60.19 m arasında kahverenkli, nemli, 

küçük çakıl içeren zayıf-çok zayıf dayanımlı, çok-tamamen ayrışmış çok kötü kaya 

kalitesinde kiltaşı gözlenmiştir. Kuyudaki yeraltısuyu 27.50 m olarak ölçülmüştür. 

SK-5 (Km=2+410) nolu sondajda; yüzeyden itibaren 30.20 m ye kadar kahve-

açıkkahverenkli, üst seviyeler nemli, taban sevilere doğru hafif nemli, parçalı, çok-

tamamen ayrışmış zayıf-çok zayıf dayanımlı, çok kötü kaya kalitesinde kiltaşı 

gözlenmiştir. Kuyuda yeraltısuyu 22.50 m olarak ölçülmüştür. 

Köprü yeri araştırma çalışmaları sonucunda kaya ve örtü birimleri ayırtlanmıştır. Kaya 

birimleri, ayrışma durumu, eklem sıklığı ve dayanım özellikleri dikkate alınarak 

sınıflandırılmıştır. Köprü yerinde yüzeyleme veren yer yer parçalı-sık kırıklı, az-orta 

derece ayrışmış, orta zayıf-orta dayanımlı, bileşimi değişik kökenli ince çakıllı, yer yer 

sert dayanımlı kumtaşı ara seviyeleri geçişli (genel olarak ince çakıldan kaba çakıla 

doğru bir derecelenme görülmüştür), kötü-çok kötü kaya kalitesinde konglomera, nokta 



 

 

100 

 

yükü dayanım indeksi, RQD, kayaçta yer alan süreksizliklerin durumu ve yer altı suyu 

gibi doneler kullanılarak sınıflandırılmıştır (Çizelge 5.21). Bu sınıflamaya göre “iyi 

kaya” sınıfına girdiği belirlenmiştir. Köprü üzerinden geçen hareketli yükler ve üst yapı 

ağırlığı, ayaklarla temele iletilir. Bu nedenle köprü ayaklarının oturacağı kayaçların 

sağlam temele kadar indirilmesi gerekmektedir. 

Bu kuyudan alınan karot numuneleri üzerinde laboratuar ortamında gerekli deneyler 

yapılmış olup, deney sonuçları Çizelge 5.20 de verilmiştir. 

Çizelge 5.20 Ziyaret köprüsü nokta yük dayanım indeksi 

Kuyu no Birim 
Tek eksenli basınç deneyi  

(kg/cm
2
) 

SK1 (9,00-10,50 m) Kumtaşı 75,10 

SK1 (10,50-12,00 m) Kumtaşı 89,75 

SK1 (12,00-13,50 m) Kumtaşı 168,55 

SK1 (15,00-16,50 m) Kumtaşı 166,80 

SK1 (16,50-18,00 m) Kumtaşı 63,01 

SK1 (25,00-25,50 m) Kumtaşı 195,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

101 

 

Çizelge 5.21 Ziyaret köprüsü temel kayası RMR sınıflması.  

 

 

 

 

 

RMR Sınıflama Parametreleri ve Dereceleri Puan 

 

 

1 

Tek Eksenli Basınç 

Dayanımı ( MPa ) 

 

>250 MPa 

 

100-250 

Mpa 

 

50-100 Mpa 

 

25-50 Mpa 

 

5-25 Mpa 

 

 

12 
Derecelendirme 15 12 7 4 2 

 

2 

RQD %90-%100 %75-%90 %50-%75 %25-%50 <%25  

3 Derecelendirme 20 17 13 8 3 

 

3 

Süreksizlik Aralığı > 2 m 0,6-2 m 200-600 mm 60-200 mm <60 mm  

10 Derecelendirme 20 15 10 8 5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Süreksizliklerin 

Durumu 

 

Çok kaba 

yüzeyler 

Sürekli 

değil 

Ayrılma 

yok Sert 

eklem 

yüzeyleri 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma              

< 1 mm Sert 

eklem yüzeyi 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma           

< 1 mm 

Yumuşak 

eklem 

yüzeyleri 

Sürtünme 

izli yüzey 

veya fay 

dolgusu,   

<5 mm 

veya 1-5 

mm açık 

eklemler, 

sürekli 

eklemler 

Yumuşak 

Fay 

dolgusu 

>5 mm 

kalınlıkta 

veya açık 

eklemler 

>5 mm 

devamlı 

süreksizli

k 

 

 

 

 

 

20 

Derecelendirme 30 25 20 10 0 

 

 

5 

Genel Koşullar 
Tamamen 

Kuru 
Nemli Islak Damlama Su akışı  

 

7 
 

Derecelendirme 

 

15 

 

10 

 

7 

 

4 

 

0 

DEĞERLENDİRME 52 İYİ KAYA 52 
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Çizelge 5.22 Köprü zeminlerinin taşıma güçlerinin çeşitli araştırmacılar tarafından 

önerilen analitik yöntemlerle karşılaştırılması 

Köprü 

ismi 
RMR GSI 

RMR ile 

belirlenen 

taşıma 

gücü 

(MPa) 

Analitik Yöntemler 

Kulhawy&Carter 

(1992) 
Wyllie (1992) Merifield (2006) Saada (2008) 

Nihai 

taşıma 

gücü, 

qu 

(MPa) 

Müsaade 

edilebilir 

taşıma 

gücü, qa 

(MPa) 

Nihai 

taşıma 

gücü, 

qu 

(MPa) 

Müsaade 

edilebilir 

taşıma 

gücü, qa 

(MPa) 

Nihai 

taşıma 

gücü, 

qu 

(MPa) 

Müsaade 

edilebilir 

taşıma 

gücü, qa 

(MPa) 

Nihai 

taşıma 

gücü, 

qu 

(MPa) 

Müsaade 

edilebilir 

taşıma 

gücü, qa 

(MPa) 

Saydere 37 32 1,26 0,36 0,12 0,6 0,2 0,9 0,3 0,7 0,23 

Göksu 52 47 2,32 2,6 0,86 2,21 0,73 8,5 2,83 6,4 2,13 

Çakal 44 39 1,75 0,47 0,15 0,51 0,17 0,98 0,32 0,92 0,3 

Kuruçay 34 29 1,04 0,26 0,08 0,42 0,14 3,2 1,06 0,6 0,2 

Kalburcu 34 29 1,04 0,27 0,09 0,27 0,09 0,8 0,26 0,5 0,16 

Kokalan 34 29 1.04 0,13 0,04 0,19 0,06 0,25 0,08 0,25 0,08 

Ziyaret 52 47 2,32 0,83 0,27 1,44 0,48 7,4 2,46 5,9 1,96 

 

Çizelge 5.23 Ziyeret köprüsü presiometre sonuçlarına göre zemin taşıma güçleri 

 
Sk 1 Sk 2 Sk 3 Sk 4 Sk 5 

Metre 
Taşıma Gücü 

(MPa) 

Taşıma Gücü 

(MPa) 

Taşıma Gücü 

(MPa) 

Taşıma Gücü 

(MPa) 

Taşıma Gücü 

(MPa) 

1 0,09 2,26 0,3 0,3 0,3 

2 0,08 2,25 0,2 0,3 0,3 

3 0,1 0,81 0,25 0,72 0,6 

4 0,15 0,29 0,32 1,72 1,5 

5 0,27 0,72 0,32 1,62 1,6 

6 0,5 1,77 0,32 1,52 1,68 

7 0,86 0,7 0,74 0,67 1,63 

8 1,52 2,31 1,7 0,3 1,59 

9 1,69 2,24 1,81 0,38 1,59 

10 1,9 2,2 0,92 0,48 1,6 
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5.2.7.1 Ziyaret köprüsü geoteknik tasarımı 

Yapılan sondajlar ve presiyometre deney sonuçları değerlendirildiğinde temele 

iletilecek yükler sürtünme ve uç direnci yardımıyla kazıklar ile taşınacaktır. 

Çizelge 5.24 Ziyaret köprüsü özellikleri 

Köprünün yeri Ziyaret çayı KM: 2+210,500-2+413,000 

Hizmet amacı Ziyaret çayı geçiş köprüsü 

Köprü açıklık sayısı 202,50 m uzunluğunda 5 açıklıklı 

Köprü ayak adedi 
2 kenar ayak(A-1,A-2)-4 orta ayak(P-

1,2,3,4) 

Temel tipi 
Kenar ayaklar=Kazıklı 

Orta ayaklar=Kazıklı 

Arazi çalışmaları SK-1, SK-2, SK-3, SK-4, SK-5 

 

Arazi çalışmaları kapsamında 5 adet sondaj açılmış olup her kuyuda pressiyometre 

deneyi yapılmıştır. Formasyon konglomera ve kiltaşı ardalanmasından oluşmaktadır. 

Sondaj loglarında formasyon tariflerinde aşırı ayrışmış yer yer kil özelliğinde 

tanımlamaları dikkate alınarak formasyon sert kil olarak kabul edilip, güvenli tarafta 

kalarak sürtünme kazığı hesabı yapılmıştır. 

Killi zeminlerde kazık hesabında drenajsız kayma mukavemeti parametreleri 

kullanıldığından pressiyometre deney sonuçlarından drenajsız kayma mukavemeti 

parametreleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca pressiyometre deneyinden 

kazıkların modellenmesinden oldukça yaygın olarak kullanılan yatay yatak katsayıları 

tahmin edilmiştir. 

Menard (1975) 0.6 m’den daha geniş çaplı kazıklarda yatay yatak katsayısının 

hesaplanmasında aşağıdaki denklemin kullanılmasını önermektedir. 

 

  
 = 

   

   
 2,65B/Bo)

α 
+ 

  

   
 

ks = Yatay yatak katsayısı (kN/m
3
) 

Bo = Referans genişliği (0,6 m) 
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B  = Kazık çapı (m) 

Em = Pressiyometre modülü (kPa) 

α  = Zemine bağlı katsayı (0,33-1 arası) 

Pressiyometre deney sonuçlarından killi zeminlerde drenajsız kayma mukavemetini 

tahmin edebilmek için Baguelin tarafından aşağıdaki denklem önerilmektedir. 

Cu =  
  

 
 

Cu = Drenajsız kayma mukavemeti (kPa) 

pı = Net limit basınç (kPa) 

β  = zemine bağlı katsayı 

Cassan (1972) net limit basıncı düşük değerde olan zeminlerde β katsayısını 5,50 

olarak, net limit basıncı ortalama değerde olan zeminlerde β katsayısını 8,00 olarak, net 

limit basıncı yüksek değerde olan zeminlerde β katsayısını 15,00 olarak önermektedir. 

Yukarıda verilen literatür çalışmaları ışığında her sondaj kuyusu için yapılan çalışmalar 

aşağıda tablo halinde verilmiştir. 
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Çizelge 5.25 Ziyaret köprüsü SK-1 kuyusu pressiyometre değerlendirmesi (Mega 

Mühendislik, 2010). 

Derinlik(m) Em(kg/cm
2
) Plm(kg/cm

2
) Em/Plm B(m) α (-) β(-) ks(Kn/m

3
) Cu(kPa) 

1-2 42,00 2,43 17,28 1,20 1,00 5,50 4632,35 44,18 

3-4 46,00 4,53 10,15 1,20 0,67 5,50 8493,80 82,36 

5-6 149,00 14,99 9,94 1,20 0,67 - 27512,54 - 

7-8 1002,00 46,59 21,51 1,20 0,67 - 185017,20 - 

9-10 1616,00 57,89 27,92 1,20 0,67 - 298391,01 - 

11-12 2099,00 64,79 32,40 1,20 0,67 - 387575,95 - 

13-14 2494,00 69,34 35,97 1,20 0,67 - 460511,87 - 

15-16 1895,00 62,94 30,11 1,20 0,67 - 349907,77 - 

17-18 1981,00 62,94 31,47 1,20 0,67 - 365787,49 - 

19-20 1496,00 56,09 26,67 1,20 0,67 - 276233,26 - 

21-22 2670,00 68,99 38,70 1,20 0,67 - 493009,90 - 

23-24 2202,00 64,04 34,38 1,20 0,67 - 406594,68 - 

25-26 1869,00 61,04 30,62 1,20 0,67 - 345106,93 - 

27-28 2838,00 70,04 40,52 1,20 0,67 - 524030,75 - 

29-30 3078,00 72,09 42,70 1,20 1,00 - 339485,29 - 

31-32 1346,00 53,79 25,02 1,20 1,00 15,00 148455,88 358,60 

33-34 1163,00 49,94 23,29 1,20 1,00 15,00 128272,06 332,93 

35-36 198,00 16,69 11,89 1,20 0,67 8,00 36560,28 208,63 

37-38 199,00 14,14 14,07 1,20 0,67 8,00 36744,93 176,75 

39-40 1103,00 48,89 22,56 1,20 1,00 15,00 121654,41 325,93 

41-42 898,00 41,85 21,46 1,20 1,00 15,00 99044,12 279,00 

43-44 1339,00 52,55 25,48 1,20 1,00 15,00 147683,82 350,33 

45-46 136,00 10,59 12,84 1,20 0,67 8,00 25112,11 132,38 

47-48 291,00 22,59 12,88 1,20 0,67 8,00 53732,54 282,38 

49-50 488,00 24,38 20,02 1,20 1,00 8,00 53823,53 304,75 
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Çizelge 5.26 Ziyaret köprüsü SK-2 kuyusu pressiyometre değerlendirmesi (Mega 

Mühandslik, 2010). 

Derinlik(m) Em(kg/cm
2
) Plm(kg/cm

2
) Em/Plm B (m) α(-) β(-) ks(kN/m

3
) Cu(kPa) 

1-2 2551,00 69,09 36,92 1,20 0,67 - 471036,80 - 

3-4 124,00 8,94 13,87 1,20 0,67 8,00 22896,34 111,75 

5-6 1356,00 54,14 25,05 1,20 1,00 15,00 149558,82 360,93 

7-8 2825,00 70,84 39,88 1,20 1,00 15,00 311580,88 472,27 

9-10 2290,00 66,89 34,24 1,20 1,00 15,00 252573,53 445,93 

11-12 1563,00 57,14 27,35 1,20 1,00 15,00 172389,71 380,93 

13-14 2102,00 63,04 33,34 1,20 1,00 15,00 231838,12 420,27 

15-16 1612,00 57,99 27,80 1,20 1,00 15,00 177794,12 386,60 

17-18 1822,00 60,79 29,97 1,20 1,00 15,00 200955,88 405,27 

19-20 1192,00 49,94 23,87 1,20 1,00 15,00 131470,59 332,93 

21-22 1204,00 48,14 25,01 1,20 1,00 15,00 132794,12 320,93 

23-24 2364,00 67,44 35,05 1,20 1,00 15,00 260735,29 449,60 

25-26 1690,00 58,49 28,89 1,20 1,00 15,00 186397,06 389,93 

27-280 1086,00 48,34 22,47 1,20 1,00 15,00 119779,41 322,27 

29-30 1027,00 46,14 22,26 1,20 1,00 15,00 113272,06 307,60 

 

Çizelge 5.27 Ziyaret köprüsü SK-3 kuyusu pressiyometre değerlendirmesi (Mega 

Mühendislik, 2010). 

Derinlik(m) Em(kg/cm
3
) Plm(kg/cm

2
) Em/Plm B (m) α (-) β (-) ks(kN/m

3
) Cu(kPa) 

1-2 85,00 6,14 13,84 1,20 0,33 - 398,54 - 

3-4 104,00 9,84 10,57 1,20 0,33 - 669,31 - 

5-6 113,00 9,84 11,48 1,20 0,33 - 659,77 - 

7-8 1291,00 52,04 24,81 1,20 0,67 8,00 3049,51 346,93 

9-10 1668,00 58,89 28,32 1,20 0,67 8,00 3370,97 392,60 

11-12 1869,00 61,04 30,62 1,20 0,67 8,00 3446,11 406,93 

13-14 83,00 7,19 11,54 1,20 0,67 8,00 481,65 89,88 

15-16 448,00 23,79 18,83 1,20 1,00 8,00 1463,37 158,60 

17-18 73,00 8,19 8,91 1,20 0,50 8,00 573,69 102,38 

19-20 1230,00 51,24 24,00 1,20 0,67 - 3020,12 - 

21-22 79,00 7,44 10,62 1,20 0,67 8,00 505,66 93,00 

23-34 153,00 14,73 10,39 1,20 0,67 8,00 1004,94 184,13 

25-26 81,00 8,09 10,01 1,20 0,67 8,00 555,44 101,13 

27-29 158,00 10,59 14,92 1,20 0,67 8,00 678,48 132,38 

29-30 342,00 19,39 17,64 1,20 1,00 8,00 1206,48 242,38 
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Çizelge 5.28 Ziyaret köprüsü SK-4 kuyusu pressiyometre değerlendirmesi (Mega 

Mühendislik, 2010). 

Derinlik(m) Em(kg/cm
2
) Plm(kg/cm

2
) Em/Plm B(m) α (-) β (-) ks(kN/m

3
) Cu(kPa) 

1-2 86,00 9,19 9,36 1,20 0,67 8,00 15879,72 114,88 

3-4 1191,00 52,59 22,65 1,20 0,67 15,00 219915,65 350,60 

5-6 977,00 46,59 20,97 1,20 0,67 15,00 180401,00 310,60 

7-8 85,00 9,15 9,29 1,20 0,67 8,00 15695,07 114,38 

9-10 203,00 14,69 13,82 1,20 0,67 8,00 37483,52 183,63 

11-12 545,00 39,55 13,78 1,20 1,00 15,00 60110,29 263,67 

13-14 342,00 18,89 18,10 1,20 1,00 8,00 37720,59 236,13 

15-16 995,00 46,79 21,27 1,20 1,00 15,00 109742,65 311,93 

17-18 1148,00 50,64 22,67 1,20 1,00 15,00 126617,65 337,60 

19-20 1058,00 48,64 21,75 1,20 1,00 15,00 116691,18 324,27 

21-22 1433,00 55,64 25,75 1,20 1,00 15,00 158051,47 370,93 

23-24 1420,00 54,69 25,96 1,20 1,00 15,00 156617,65 364,60 

25-26 1228,00 51,85 23,68 1,20 1,00 15,00 135441,18 345,67 

27-28 1152,00 50,73 22,71 1,20 1,00 15,00 127058,82 338,20 

29-30 1105,00 48,64 22,72 1,20 1,00 15,00 121875,00 324,27 

31-32 376,00 34,69 10,84 1,20 1,00 15,00 41470,59 231,27 

33-34 1214,00 51,73 23,47 1,20 1,00 15,00 133897,06 344,87 

35-36 1103,00 48,89 22,56 1,20 1,00 15,00 121654,41 325,93 

37-38 1120,00 45,64 24,54 1,20 1,00 15,00 123529,41 304,27 

39-40 1571,00 58,69 26,77 1,20 1,00 15,00 173272,06 391,27 

41-42 888,00 44,69 19,87 1,20 1,00 15,00 97941,18 297,93 

43-44 1603,00 56,95 28,15 1,20 1,00 15,00 176801,47 379,67 

45-46 1869,00 61,85 30,22 1,20 1,00 15,00 206139,71 412,33 

47-48 1441,00 56,89 25,33 1,20 1,00 15,00 158933,82 379,27 

49-50 1592,00 57,69 27,60 1,20 1,00 15,00 175588,24 384,60 
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Çizelge 5.29 Ziyaret köprüsü SK-5 kuyusu pressiyometre değerlendirmeleri (Mega 

Mühendislik, 2010). 

Derinlik(m) Em(kg/cm
2
) Plm(kg/cm

2
) Em/Plm B(m) α (-) β (-) ks(kN/m

3
) Cu(kPa) 

1-2 77,00 8,99 8,57 1,20 0,50 8,00 18920,00 112,38 

3-4  1014,00 46,09 22,00 1,20 1,00 15,00 111838,24 307,27 

5-6 1256,00 51,54 24,37 1,20 1,00 15,00 138529,41 343,60 

7-8 1120,00 48,64 23,03 1,20 1,00 15,00 123526,41 324,27 

9-10 1144,00 49,04 23,33 1,20 1,00 15,00 126176,47 326,93 

11-12 914,00 41,79 21,83 1,20 1,00 15,00 100808,82 278,60 

13-14 1233,00 51,79 23,81 1,20 1,00 15,00 135992,65 345,27 

15-16 1897,00 62,79 30,21 1,20 1,00 15,00 209227,94 418,60 

17-18 148,00 11,85 12,49 1,20 0,67 8,00 27327,89 148,13 

19-20 202,00 10,35 19,52 1,20 1,00 8,00 22279,41 129,38 

21-22 220,00 10,89 20,20 1,20 1,00 8,00 24264,71 136,13 

23-24 124,00 10,04 12,35 1,20 0,67 8,00 22896,34 125,50 

25-26 120,00 9,15 13,11 1,20 0,67 8,00 22157,75 114,38 

27-28 1217,00 52,59 23,14 1,20 1,00 15,00 134227,94 350,60 

29-30 1298,00 53,73 24,16 1,20 1,00 15,00 143161,76 358,20 

 

5.2.7.1.1 Kazık emniyetli yük hesabı 

Köprü temel ayaklarının yerleştirileceği zemini inceleyebilmek amacıyla SK-1, SK-

2,SK-3, SK-4, SK-5 sondajları açılmıştır. Sondajlarda konglomera blokları altında 

kiltaşı kesilmiştir. Kaya çok ayrışmış yer yer kil özelliği gösterdiğinden sürtünme kazığı 

ile temele iletilen yüklerin taşıtılması uygun olacaktır. 

Tüm ayaklar kazıklı olarak projelendirilmiştir. Su seviyesine sondajlarda yüzeyde 

rastlanılmıştır. 

Köprü uygulama projesi statik ve betonarme hesap raporunda verildiği üzere temeller 

kolon yükseklikleri ve boyutlarına göre gruplandırılarak temele aktarılacak maksimum 

yükler elde edilmiştir. 

Ziyaret köprüsü uygulama projesi statik ve betonarme hesap raporundan alınan en kritik 

yükleme durumu için oluşacak maksimum yükler aşağıda verilmiştir. 

• P1 ayağında (kazık ağırlığı hariç) sismik durum için; basınçta 551 ton, çekmede 160 

ton, statik durum için ise 306 ton maksimim yük kazık ucunda oluşacaktır.  
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• P2 ayağında (kazık ağırlığı hariç) sismik durum için; basınçta 609 ton, çekmede 146 

ton, statik durum için ise 329 ton maksimum yük kazık ucunda oluşacaktır. 

• P3 ayağında (kazık ağırlığı hariç) sismik durum için; basınçta 616 ton, çekmede 154 

ton, statik durum için ise 329 ton maksimum yük kazık ucunda oluşacaktır. 

• P4 ayağında (kazık ağırlığı hariç) sismik durum için; basınçta 581 ton, çekmede 143 

ton, statik durum için ise 319 ton maksimum yük kazık ucunda oluşacaktır. 

Sağ ve sol olmak üzere iki köprü yapımı planlanmıştır. Sağ ve sol köprüde kenar 

ayaklar farklılık gösterdiğinden sağ ve sol köprü için ayrı olarak incelenmiştir. Tablo 

5.7.1.7‘de verildiği üzere sol köprü için; A1 kenar ayağında sismik durum için; basınçta 

644 ton, statik durum için ise 477 ton maksimum yük kazık ucunda oluşacaktır. A2 

kenar ayağında ise sismik durum için; basınçta 421 ton, statik durum için ise 289 ton 

maksimum yük kazık ucunda oluşacaktır. Sağ köprü için ise; A1 kenar ayağında sismik 

durum için; basınçta 504 ton, statik durum için ise 333 ton maksimum yük kazık ucunda 

oluşacaktır. Kenar ayaklarda sol köprü A1 ayağında 66 ton, sağ köprü A2 ayağında ise 

11 ton çekme yükü oluşmaktadır. 

Çizelge 5.30 Ziyaret köprüsü orta ayaklarda oluşan kazık yükleri (Mega Mühendislik, 

2010). 

Kazık No 

P1 P2 P3 P4 

Uç Yükü (ton)* Uç Yükü (ton)* Uç Yükü (ton)* Uç Yükü (ton)* 

Sismik Statik Sismik Statik Sismik Statik Sismik Statik 

K1 -160 190 -130 201 -137 200 -143 197 

K2 -125 223 -146 237 -154 237 -135 232 

K3 269 223 -146 237 -154 237 -110 232 

K4 373 190 -130 201 -137 200 -71 197 

K5 38 240 116 255 112 255 73 249 

K6 160 296 169 318 124 317 159 308 

K7 354 296 280 318 254 317 280 308 

K8 447 240 320 255 296 255 328 249 

K9 214 246 331 262 332 262 270 255 

K10 334 306 420 329 421 329 376 319 

K11 403 306 420 329 421 329 414 319 

K12 457 246 392 262 400 262 393 255 

K13 384 209 523 221 529 220 449 216 

K14 500 246 309 262 616 262 553 255 

K15 551 246 609 262 616 262 581 255 

K16 528 209 523 221 529 220 525 216 

 Maksimum yük çekme 
*kazığın kendi ağırlığı hariç yüklerdir. 

 Maksimum yük basınç 
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Çizelge 5.31 Ziyaret köprüsü kenar ayaklarında oluşan kazık yükleri (Mega 

Mühendislik, 2010). 

Kazık 

No 

Sol köprü A1 Sol köprü A2 Sağ köprü A1 Sağ köprü A2 

Uç yükü (ton)* Uç yükü(ton)* Uç yükü (ton)* Uç yükü (ton)* 

Sismik Statik Sismik Statik Sismik Statik Sismik Statik 

K1 -34 201 26 160 -13 107 -11 182 

K2 86 202 265 250 282 257 282 265 

K3 199 164 132 196 82 135 136 207 

K4 131 208 328 277 336 287 359 302 

K5 240 260 79 132 135 145 54 130 

K6 284 232 224 225 363 292 148 186 

K7 -66 156 367 289 211 148 271 260 

K8 136 182 206 166 381 276 411 323 

K9 278 263 352 249 - - 232 194 

K10 398 361 421 283 - - 349 258 

K11 323 265 - - - - 466 319 

K12 297 243 - - - - 504 333 

K13 426 333 - - - - - - 

K14 548 413 - - - - - - 

K15 644 477 - - - - - - 

K16 390 300 - - - - - - 

 Maksimum yük çekme *Kazığın kendi ağırlığı hariç yükler 

 Maksimum yük basınç 
  

1- P1 ayağı kazık emniyetli yük hesabı 

Basınç için maksimum yük kazığın kendi ağırlığı (34ton) hariç; statik durumda 306 ton, 

depremli durumda 551 ton’dur. Depremli durumda kazıkta oluşacak maksimum çekme 

yükü 160 ton’dur. 

En kötü durumu değerlendirmek adına SK-2 sondaj verilerine göre kazık tasarımı 

yapılmıştır. SK-2 sondajına göre kazıklar aşırı ayrışmış kiltaşı birimi içerisinde teşkil 

edilecektir. Güvenli tarafta kalarak sondaj loglarından aşırı ayrışmış yer yer killeşmiş 

olarak tariflenen kiltaşı birimi sert kil olarak kabul edilmiş ve pressiyometre 

sonuçlarından yola çıkarak drenajsız kayma dayanımı parametresi üretilerek kazık 

hesabı yapılmıştır. Hesaplarda yeraltısuyu yüzeyde alınmıştır. Statik durumda sürtünme 

direnci için GS=2, uç direnci için GS=3 alınmış, sismik durum için kazık kapasitesi 

%50 arttırılmıştır. 

Bölüm 4.6.5.3’de hesap ayrıntılar verilen AASHTO LRFD (2007)’ye göre kazık hesabı 

yapılmıştır. Kohezyonlu zeminlerde sürtünme ve uç direncinin hesaplanmasında 

kullanılan parametre drenajsız kayma mukavemetidir. Çizelge 5.25’da verilen, SK-2 

sondaj kuyusunda gerçekleştirilmiş pressiyometre deney sonuçlarından korelasyon 



 

 

111 

 

yoluyla hesaplanan drenajsız kayma mukavemeti (Su) değerleri kullanılarak sürtünme 

ve uç direnci hesaplamaları 1,2 m kazık çapı için aşağıda verildiği üzere yapılmıştır. 

Her pressiyometre seviyesinde tahmin edilen drenajsız kayma mukavemeti 

parametreleri ile 12 m kazık çapı için hesaplanan birim sürtünme dirençleri aşağıda 

verilmiştir.   

Çizelge 5.32 Ziyaret köprüsü P1 ayağı; her pressiyometre seviyesinden tahmin edilen 

drenajsız kayma mukavemeti parametreleri ile 12 m kazık için birim sürtünme direnç 

değerleri 

N60ort (m) Su (kN/m
2
) α qs (kN/m

2
) Qs (kN) 

0-2 112,0 0,55 61,6 116,1 

2-4 361,0 0,42 151,62 1143,2 

4-6 472,0 0,38 179,36 1352,3 

6-8 446,0 0,38 169,48 1277,8 

8-10 381,0 0,42 160,02 1206,5 

10-12 420,0 0,38 159,6 481,3 

 

Kazık uç direnci ise; 

Su = 350 kN/m
2 

Nc = 9  

qp =3150 ≤  4000 kN/m
2
 

Qt = 3562,6 kN olarak hesaplanır. Bu durumda; 

Kazık sürtünme direnci = Qs = 5577,35 kN 

Kazık uç direnci = Qu = 3562,57 kN 

Statik durumda izin verilen taşıma kapasitesi; 

İzin verilen sürtünme direnci; Qsürt  =558/2 = 279 ton 

İzin verilen uç direnci; Quç = 356/3 = 119 ton 

Statik durumda izin verilen kazık taşıma kapasitesi;    Qstatik = 279+119 = 398 ton 
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Sismik durumda % 50 arttırılarak kazık taşıma kapasitesi;  Qsismik = 398x1.5 = 597 ton 

olarak hesaplanır. 

Kazık taşıma kapasitesi, kazığa iletilecek maksimum basınç yüküne kazık ağırlığı (34 

ton) eklenerek karlılaştırılırsa;  

Statik durumda; Q = 398 ton > 340 ton 

Sismik durumda; Q = 597 ton ≥ 585 ton olup sorunsuzdur. 

Literatürde kazığa iletilecek yanal yükün, kazık düşey yük taşıma kapasitesinin 

%10’unu geçmemesi önerilmektedir. 

Çekme için statik durumda 1,20 m çapındaki fore kazığın emniyetli taşıma gücü 

Qem(çekme, statik) = 398x0,7=279 ton 

Sismik durumda %50 arttırılarak kazık emniyetli taşıma yükü; 

Qem(çekme, statik) =418 ton olarak hesaplanır. 

Kazık taşıma kapasitesi, kazığa iletilecek maksimum çekme yükünden kazık ağırlığı 

(34ton) çıkarılarak karşılaştırılırsa;  

Sismik durumda Q=418 ton ≥ 126 ton olup sorunsuzdur. 

Buna göre; P1 ayağında 1,2 m çapında 12 m boyunda imal edilecek kazıklar aktarılacak 

yükleri güvenle taşıyacaktır. 

2- P2 ayağı kazık emniyetli yük hesabı 

Basınç için maksimum yük kazığın kendi ağırlığı (40 ton) hariç; statik durumda 329 

ton, depremli durumda 609 ton dur. Depremli durumda kazıkta oluşacak maksimum 

çekme yükü 146 ton’dur. 

SK-2 sondaj verilerine göre kazık tasarımı yapılmıştır. SK-2 sondajına göre kazıklar 

aşırı ayrışmış kiltaşı içerisinde teşkil edilecektir. Güvenli tarafta kalarak sondaj 

loglarında aşırı ayrışmış yer yer killeşmiş olarak tariflenen kiltaşı birimi sert kil olarak 

tarif edilmiş ve pressiyometre deneylerinden yola çıkarak drenajsız kayma dayanımı 

parametresi üretilerek kazık hesabı yapılmıştır. Hesaplarda yeraltısuyu yüzeyde 
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alınmıştır. Statik durumda sürtünme direnci için GS=2, uç direnci için GS=3, sismik 

durum için kazık kapasitesi %50 arttırılmıştır. 

Bölüm 4.6.5.3’te hesap ayrıntıları verilen AASHTO LRFD (2007)’ye göre kazık hesabı 

yapılmıştır. Kohezyonlu zeminlerde sürtünme ve uç direncinin hesaplanmasında 

kullanılan parametre drenajsız kayma mukavemetidir. Çizelge 5.25’da verilen SK-2 

sondaj kuyusunda gerçekleştirilmiş pressiyometre deney sonuçlarından korelasyon 

yoluyla hesaplanan drenajsız kayma mukavemeti (Su) değerleri kullanılarak sürtünme 

ve uç direnci hesapları 1,2 m kazık çapı için aşağıda verildiği gibi yapılmıştır. 

Çizelge 5.33 Ziyaret köprüsü P2 ayağı; her pressiyometre seviyesinden tahmin edilen 

drenajsız kayma mukavemeti parametreleri ile 14m kazık için hesaplanan birim 

sürtünme dirençleri  

N60ort (m) Su (kN/m
2
) α  qs (kN/m

2
) Qs (kN) 

0-2 112,0 0,55 61,6 116,1 

2-4 361,0 0,42 151,62 1143,2 

4-6 472,0 0,38 179,36 1352,3 

6-8 446,0 0,38 169,48 1277,8 

8-10 381,0 0,42 160,02 1206,4 

10-12 420,0 0,38 159,6 1203,4 

12-14 387,0 0,42 162,54 490,2 

 

Kazık uç direnci ise;  

Su = 350 kN/m
2
 

Nc = 9 

qp = 3150 ≤ 4000 kN/m
2
 

Qt = 3562,6 kN olarak hesaplanır. Bu durumda; 

Kazık sürtünme direnci;  Qs = 6789,58 kN 

Kazık uç direnci; Qu = 3562,57 kN 

Statik durumda izin verilen taşıma kapasitesi; 
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İzin verilen sürtünme direnci; Qsürt = 679/2 = 339 ton 

İzin verilen uç direnci; Quç = 356/3 = 119 ton 

Statik durumda izin verilen kazık taşıma kapasitesi;        Qstatik = 339+119 = 458 ton 

Sismik durumda %50 arttırılarak kazık taşıma kapasitesi; Qsismik = 458x1,5 = 687 ton 

olarak hesaplanır. 

Kazık taşıma kapasitesi, kazığa iletilecek maksimum basınç yüküne kazık ağırlığı (40 

ton) eklenerek karşılaştırılırsa; 

Statik durumda; Q = 458 ton > 379 ton 

Sismik durumda; Q = 687 ton ≥ 649 ton olup sorunsuzdur. 

Literatürde kazığa iletilecek yanal yükün, kazık düşey yük taşıma kapasitesinin 

%10’unu geçmemesi önerilmektedir. 

Çekme için statik durumda 1,20 m çapında fore kazığın emniyetli taşıma gücü 

Qem(çekme, statik) = 458x0,7 = 320 ton 

Sismik durumda %50 arttırılarak; kazık emniyetli taşıma gücü; 

Qem(çekme, sismik) = 320x1,5 = 480 ton olarak hesaplanır. 

Kazık taşıma kapasitesi, kazığa iletilecek maksimum çekme yükünden kazık ağırlığı (40 

ton) çıkarılarak karşılaştırılırsa; 

Sismik durumda Q = 480 ton ≥ 106 ton olup sorunsuzdur. 

Buna göre P2 ayağında, 1,2 m çapında 14 m boyunda imal edilecek kazıklar aktarılan 

yükleri güvenle taşıyacaktır. 

3- P3 ayağı kazık emniyetli yük hesabı 

Basınç için maksimum yük kazığın kendi ağırlığı (77 ton) hariç; statik durumda 329 

ton, depremli durumda 616 ton dur. Depremli durumda kazıkta oluşacak maksimum 

çekme yükü 154 ton dur. 
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SK-3 sondaj verilerine göre kazık tasarımı yapılmıştır. SK-3 sondajına göre kazıklar 

aşırı ayrışmış kiltaşı birimi içerisinde teşkil edilecektir. Güvenli tarafta kalarak sondaj 

loglarında aşırı ayrışmış yer yer killeşmiş olarak tariflenen kiltaşı birimi sert kil olarak 

kabul edilmiş ve pressiyometre sonuçlarından yola çıkarak drenajsız kayma dayanımı 

parametresi üretilerek kazık hesabı yapılmıştır. Hesaplarda yeraltısuyu yüzeyde 

alınmıştır. Statik durumda sürtünme direnci GS=2, uç direnci GS=3 alınmış, sismik 

durum için kazık kapasitesi %50 arttırılmıştır. 

Bölüm 4.6.5.3’te hesap ayrıntıları verilen AASHTO LRFD (2007)’ye göre kazık hesabı 

yapılmıştır. Kohezyonlu zeminlerde sürtünme ve uç direncinin hesaplanmasında 

kullanılan parametre drenajsız kayma mukavemetidir. Çizelge 5.26’de verilen SK-3 

sondaj kuyusunda gerçekleştirilmiş pressiyometre deney sonuçlarından korelasyon 

yoluyla hesaplanan drenajsız kayma mukavemeti (Su) değerleri kullanılarak sürtünme 

ve uç direnci hesapları 1,2 m kazık çapı için aşağıda yapılmıştır. 

Çizelge 5.34 Ziyaret köprüsü P3 ayağı; her pressiyometre seviyesinde tahmin edilen 

drenajsız kayma mukavemeti parametreleri ile 27 m kazık için hesaplanan birim 

sürtünme dirençleri 

N60ort (m) Su (kN/m
2
) α qs (kN/m

2
) Qs (kN) 

3,75-5 347,0 0,42 145,74 686,8 

5-7 393,0 0,42 165,06 1244,5 

7-9 407,0 0,38 154,66 1166,1 

9-11 90,0 0,55 49,5 373,2 

11-13 159,0 0,55 87,45 659,4 

17-19 93,0 0,55 51,15 385,7 

19-21 184,0 0,55 101,2 763,0 

21-23 101,0 0,55 55,55 418,8 

23-25 133,0 0,55 73,15 551,5 

25-27 242,0 0,49 118,58 357,6 
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0-3,75 m ile 15-17 metreler granüler zeminler olduğundan; 

0-3,75 m       15-17 m 

N60ort = 56     N60ort = 56 

β = 1,167     β = 0,526 

z = 1,88 m     z = 16,00 m 

ơv
ı
 = 22,9 kN/m

2
    ơv

ı
 = 161,3 kN/m

2
 

qs = 26,7 kN/m
2
    qs = 85,5 kN/m

2
 

Qs = 378,1 kN     Qs = 644,5 kN 

Kazık uç direnci ise; 

Su = 242 kN/m
2
 

Nc = 9  

qp = 2178 ≤ 4000 kN/m
2
 

Qt = 2463,3 kN olarak hesaplanır. Bu durumda; 

Kazık sürtünme direnci; Qs = 8056,47 kN 

Kazık uç direnci; Qu = 2463,26 kN 

Statik durumda izin verilen taşıma kapasitesi; 

İzin verilen sürtünme direnci; Qsürt = 805/2 = 403 ton 

İzin verilen uç direnci; Quç = 246/3 = 82 ton 

Statik durumda izin verilen kazık taşıma kapasitesi; Qstatik = 403+82 = 485 ton 

Sismik durumda %50 arttırılarak kazık taşıma kapasitesi; Qsismik = 485x1,5 = 727 ton 

olarak hesaplanır. 

Kazık taşıma kapasitesi, kazığa iletilecek maksimum basınç yüküne kazık ağırlığı (77 

ton) eklenerek karşılaştırılırsa; 

Statik durumda; Q = 485 > 406 ton 

Sismik durumda; Q = 727 ton ≥ 693 ton olup sorunsuzdur. 
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Literatürda kazığa iletilecek yanal yükün, kazık düşey yük taşıma kapasitesinin %10 

unu geçmemesi önerilmektedir. 

Çekme için statik durumda 1,20 m çapında fore kazığın emniyetli taşıma gücü; 

Qem (çekme, statik) = 485x0,7 = 340 ton 

Sismik durumda %50 arttırılarak; Kazık emniyetli taşıma gücü; 

Qem (çekme, sismik) = 340x1,5 = 510 ton olarak hesaplanır. 

Kazık taşıma kapasitesi, kazığa iletilecek maksimum çekme yükünden kazık ağırlığı (77 

ton) çıkarılarak karşılaştırılırsa; 

Sismik durumda; Q = 510 ton ≥ 77 ton olup sorunsuzdur. 

Buna göre; P3 ayağında, 1,2 m çapında 27 m boyunda imal edilecek kazıklar aktarılan 

yükleri güvenle taşıyacaktır. 

4-P4 ayağı kazık emniyetli yük hesabı 

Basınç için maksimum yük kazığın kendi ağırlığı (48 ton) hariç, statik durumda 319 ton, 

depremli durumda 581 ton’dur. Depremli durumda kazıkta oluşacak maksimum çekme 

yükü 143 ton’dur. 

SK-4 sondaj verilerine göre kazık tasarımı yapılmıştır. SK-4 sondajına göre kazıklar 

ayrışmış konglomera bloğu ve aşırı ayrışmış kiltaşı birimi içerisinde teşkil edilecektir. 

Güvenli tarafta kalarak sondaj loglarında aşırı ayrışmış yer yer killeşmiş olarak 

tariflenen kiltaşı birimi sert kil olarak kabul edilmiş ve pressiyometre sonuçlarından 

yola çıkarak drenajsız kayma dayanımı parametresi üretilerek kazık hesabı yapılmıştır. 

Hesaplarda yeraltısuyu yüzeyde alınmıştır. Statik durumda sürtünme direnci için GS=2, 

uç direnci için GS=3 alınmış, sismik durum için kazık kapasitesi %50 arttırılmıştır. 

Bölüm 4.6.5.3’te hesap ayrıntıları verilen AASHTO LRFD (2007)’ye göre kazık hesabı 

yapılmıştır. Kohezyonlu zeminlerde sürtünme ve uç direncinin hesaplanmasında 

kullanılan parametre drenajsız kayma mukavemetidir. Çizelge 5.27’de verilen, SK-4 

sondaj kuyusunda gerçekleştirilmiş pressiyometre deney sonuçlarından korelasyon 

yoluyla hesaplanan drenajsız kayma mukavemeti (Su) değerleri kullanılarak sürtünme 

ve uç direnci hesaplamaları 1,2 m kazık çapı için aşağıda verildiği gibi yapılmıştır. 
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Çizelge 5.35 Ziyaret köprüsü P4 ayağı; her pressiyometre seviyesinde tahmin edilen 

drenajsız kayma mukavemeti parametreleri ile 17 m kazık için hesaplanan birim 

sürtünme dirençleri 

N60ort Su (kN/m
2
) α qs (kN/m

2
) Qs (kN) 

0-2 351,0 0,42 147,42 277,9 

2-4 311,0 0,42 130,62 984,9 

4-6 114,0 0,55 62,7 472,7 

6-8 183,0 0,55 100,65 758,9 

8-10 264,0 0,49 129,36 975,4 

10-12 236,0 0,49 115,64 871,9 

12-14 312,0 0,42 131,04 988,0 

14-16 338,0 0,42 141,96 1070,4 

16-17 324,0 0,42 136,08 -102,6 

 

Kazık uç direnci ise; 

Su = 324 kN/m
2
 

Nc = 9 

qp = 2916 ≤ 4000 kN/m
2
 

Qt = 3297,9 kN olarak hesaplanır. Bu durumda; 

Kazık sürtünme direnci; Qs = 6297,39 kN 

Kazık uç direnci; Qu = 3297,92 kN 

Statik durumda izin verilen taşıma kapasitesi; 

İzin verilen sürtünme direnci; Qsürt = 630/2 = 315 ton 

İzin verilen uç direnci; Quç = 330/3 = 110 ton 

Statik durumda izin verilen kazık taşıma kapasitesi; Qstatik = 315+110 = 425 ton 

Sismik durumda %50 arttırılarak kazık taşıma kapasitesi; Qsismik = 425x1,5= 637 ton 

olarak hesaplanır. 
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Kazık taşıma kapasitesi, kazığa iletilecek maksimum basınç yüküne kazık ağırlığı (48 

ton) eklenerek karşılaştırılırsa; 

Statik durumda; Q = 425 > 367 ton 

Sismik durumda; Q = 637 ton ≥ 629 ton olup sorunsuzdur. 

Literatürde kazığa iletilecek yanal yükün, kazık düşey yük taşıma kapasitesinin %10 

unu geçmemesi önerilmektedir. 

Çekme için statik durumda 1,20 m çapında fore kazığın emniyetli taşıma gücü; 

Qem (çekme, statik) = 425x0,7 = 297 ton 

Sismik durumda %50 arttırılarak; Kazık emniyetli taşıma yükü; 

Qem (çekme, sismik) = 445 ton olarak hesaplanır. 

Kazık taşıma kapasitesi, kazığa iletilecek maksimum çekme yükünden kazık ağırlığı (48 

ton) çıkarılarak karşılaştırılırsa; 

Sismik durumda; Q = 445 ton ≥ 95 ton olup sorunsuzdur. 

Buna göre; P4 ayağında, 1,20 m çapında 17 m boyunda imal edilecek kazıklar aktarılan 

yükleri güvenle taşıyacaktır. 

5- Sağ köprü A1 kenar ayağı kazık emniyetli yük hesabı 

Basınç için maksimum yük kazığın kendi ağırlığı (45 ton) hariç; statik durumda 292 

ton, depremli durumda 381 ton dur. Kazıkta çekme yükü oluşmamaktadır. 

SK-1 sondaj verilerine göre kazık tasarımı yapılmıştır. SK-1 sondajına göre kazıklar 

aşırı ayrışmış konglomera birim içerisinde teşkil edilecektir. Hesaplarda yeraltısuyu 

yüzeyde alınmıştır. Statik durumda sürtünme direnci için GS=2, uç direnci için GS=3 

alınmış, sismik durumlar için kazık kapasitesi %50 arttırılmıştır. 

Bölüm 4.6.5.3’te hesap ayrıntıları verilen AASHTO LRFD (2007)’ye göre kazık hesabı 

yapılmıştır. SPT 75 olarak alınmış ve 60 enerji için düzeltilmiş SPT değeri 56 olarak 

hesaplarda kullanılmıştır. Birim aşırı ayrışmış olduğundan çakıllı blok olarak kabul 

edilmiş güvenli tarafta kalınarak sürtünme ve uç direnci hesaplarda 1,20 m kazık çapı 

için verildiği gibi yapılmıştır. 
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0-16 m için;  

N60ort = 56 

 β = 0,811 

z = 8,00 m 

ơv
ı
 = 97,5 kN/m

2
 

qs = 79 kN/m
2
 

Qs =  4764,6 kN 

Kazık uç direnci ise; 

N60ort = 56 

Ơv
ı
 = 195,04 kN/m

2 

qp = 3000 ≤ 4000 kN/m
2 

Qt = 3329,9 kN olarak hesaplanır. Bu durumda; 

Kazık sürtünme direnci; Qs = 4764,60 kN 

Kazık uç direnci; Qu = 3392,90 kN 

Statik durumda izin verilen taşıma kapasitesi; 

İzin verilen sürtünme direnci; Qsürt = 476/2 = 238 ton 

İzin verilen uç direnci; Quç = 339/3 = 113 ton 

Statik durumda izin verilen kazık taşıma kapasitesi; Qstatik = 238+113 = 351 ton 

Sismik durumda %50 arttırılarak kazık taşıma kapasitesi; Qsismik = 351x1,5 = 526 ton 

olarak hesaplanır. 

Kazık taşıma kapasitesi, kazığa iletilecek maksimum basınç yüküne kazık ağırlığı (45 

ton) eklenerek karşılaştırılırsa; 

Statik durumda; Q = 351 ton > 337 ton 

Sismik durumda; Q = 526 ton ≥ 426 ton olup sorunsuzdur. 
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Buna göre; sağ köprü A1 ayağında, 1,2 m çapında 16 m boyunda imal edilecek kazıklar 

aktarılan yükleri güvenli taşıyacaktır. 

6- Sol köprü A1 kenar ayağı kazık emniyetli yük hesabı; 

Basınç için maksimum yük kazığın kendi ağırlığı (68 ton) hariç; statik durumda 477 

ton, depremli durumda 644 ton dur. Kazıkta 66 ton çekme yükü oluşmaktadır. 

SK-1 sondaj verilerine göre kazık tasarımı yapılmıştır. SK-1 sondajına göre kazıklar 

aşırı ayrışmış konglomera birimi içerisinde teşkil edilecetir. Hesaplarda yeraltısuyu 

yüzeyde alınmıştır. Statik durumda sürtünme direnci için GS=2, uç direnci için GS=3 

alınmış, sismik durum için kazık kapasitesi %50 arttırılmıştır. 

Bölüm 4.6.5.3’te hesap ayrıntıları verilen AASHTO LRFD (2007)’ye göre kazık hesabı 

yapılmıştır. SPT 75 olarak alınmış ve 60 enerji için düzeltilmiş SPT değeri 56 olarak 

hesaplarda kullanılmıştır. Birim aşırı ayrışmış olduğundan çakıllı blok olarak kabul 

edilmiş güvenli tarafta kalınarak sürtünme ve uç direnci hesaplarda 1,2 m kazık çapı 

için aşağıda verildiği gibi yapılmıştır. 

0-24 m için; 

 N60ort = 56 

β = 0,657 

z = 12,00 m 

ơv
ı
 = 146,3 kN/m

2
 

qs  = 96,5 kN/m
2
 

Qs = 8735 kN 

Kazık uç direnci ise; 

N60otr = 56 

ơv
ı
 = 292,56 kN/m

2
 

qp = 3000 ≤ 4000 kN/m
2
 

Qt = 3392,9 kN olarak hesaplanır. Bu durumda; 
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Kazık sürtünme direnci; Qs = 8735,20 kN 

Kazık uç direnci; Qu = 3392,90 kN 

Statik durumda izin verilen taşıma kapasitesi; 

İzin verilen sürtünme direnci; Qsürt = 873/2 = 437 ton 

İzin verilen uç direnci; Quç = 339/3 = 113 ton 

Statik durumda izin verilen kazık taşıma kapasitesi; Qstatik = 437+113 = 550 ton 

Sismik durumda %50 arttırılarak kazık taşıma kapasitesi; Qsismik = 550x1,5 = 825 ton 

olarak hesaplanır. 

Kazık taşıma kapasitesi, kazığa iletilecek maksimum basınç yüküne kazık ağırlığı (68 

ton) eklenerek karşılaştırılırsa; 

Statik durumda;  Q =550 ton > 545 ton 

Sismik durumda; Q = 825 ton ≥ 712 ton olup sorunsuzdur. 

Kazık ağırlığı (68 ton), çekme yükünden (66 ton) büyük olduğundan çekme kapasitesi 

açısından kazıklar sorunsuzdur. 

Buna göre; sol köprü A1 ayağında 1,20 m çapında 24 m boyunda imal edilecek kazıklar 

aktarılan yükleri güvenle taşıyacaktır. 

7- Sağ köprü A2 kenar ayağı kazık emniyetli yük hesabı 

Basınç için maksimum yük kazığın kendi ağırlığı (51 ton) hariç; statik durumda 333 

ton, depremli durumda 504 ton’dur. Depremli durumda kazıkta oluşacak maksimum 

çekme yükü 11 ton’dur. 

SK-5 sondaj verilerine göre kazık tasarımı yapılmıştır. SK-5 sondajına göre kazıklar 

aşırı ayrışmış kiltaşı birimi içerisinde teşkil edilecektir. Güvenli tarafta kalarak sondaj 

loglarında aşırı ayrışmış yer yer killeşmiş olarak tariflenen kiltaşı birimi sert kil olarak 

kabul edilmiş ve pressiyometre sonuçlarından yola çıkılarak drenajsız kayma dayanımı 

parametresi üretilerek kazık hesabı yapılmıştır. Hesaplarda yeraltısuyu yüzeyde 

alınmıştır. Statik durumda sürtünme direnci için GS=2, uç direnci için GS=3 alınmış, 

sismik durum için kazık kapasitesi %50 arttırılmıştır. 
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Bölüm 4.6.5.3’te hesap ayrıntıları verilen AASHTO LRFD (2007)’ye göre kazık hesabı 

yapılmıştır. Kohezyonlu zeminlerde sürtünme ve uç direncinin hesaplanmasında 

kullanılan parametre drenajsız kayma mukavemetidir. Çizelge 5.28’da verilen SK-5 

sondaj kuyusunda gerçekleştirilmiş pressiyometre deney sonuçlarından korelasyon 

yoluyla hesaplanan drenajsız kayma mukavemeti (Su) değerleri kullanılarak sürtünme 

ve uç direnci hesapları 1,20 m kazık çapı için aşağıda verildiği gibi yapılmıştır. 

Çizelge 5.36 Ziyaret köprüsü Sağ A2 kenar ayağı; her pressiyometre seviyesinde 

tahmin edilen drenajsız kayma mukavemeti parametreleri ile 18 m kazık için hesaplanan 

birim sürtünme dirençleri 

N60ort (m) Su (kN/m
2
) α qs (kN/m

2
) Qs (kN) 

0-2 344,0 0,42 144,48 272,3 

2-4 324,0 0,42 136,08 1026,0 

4-6 327,0 0,42 137,34 1035,5 

6-8 279,0 0,49 136,71 1030,8 

8-10 345,0 0,42 144,9 1092,5 

10-12 419,0 0,38 159,22 1200,5 

12-14 148,0 0,55 81,4 613,7 

14-16 130,0 0,55 71,5 539,1 

16-18 136,0 0,55 74,8 225,6 

  

Kazık uç direnci ise; 

Su = 136 kN/m
2
 

Nc = 9 

qp = 1224 ≤ 4000 kN/m
2
 

Qt = 1384,3 kN olarak hesaplanır. 

Kazık sürtünme direnci; Qs = 7036,09 kN 

Kazık uç direnci; Qu = 1384,31 kN 

Statik durumda izin verilen taşıma kapasitesi; 
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İzin verilen sürtünme direnci; Qsürt = 704/2 = 352 ton 

İzin verilen uç direnci; Quç = 138/3 = 46 ton 

Statik durumda izin verilen kazık taşıma kapasitesi; Qstatik = 352+46 = 398 ton 

Sismik durumda %50 arttırılarak kazık taşıma kapasitesi; Qsismik = 398x1,5 = 597 ton 

olarak hesaplanır. 

Kazık taşıma kapasitesi, kazığa iletilecek maksimum basınç yüküne kazık ağırlığı (51 

ton) eklenerek karşılaştırılırsa; 

Statik durumda; Q = 398 ton > 384 ton 

Sismik durumda; Q = 597 ton ≥ 555 ton olup sorunsuzdur. 

Kazık ağırlığı (51 ton), çekme yükünden(11 ton) büyük olduğundan çekme kapasitesi 

açısından kazıklar sorunsuzdur. 

Buna göre; sağ köprü A2 ayağında 1,20 m çapında 18 m boyunda imal edilecek kazıklar 

aktarılan yükleri güvenle taşıyacaktır. 

8- Sol köprü A2 kenar ayağı kazık emniyetli yük hesabı 

Basınç için maksimum yük kazığın kendi ağırlığı (40 ton) hariç; statik durumda 289 

ton, depremli durumda 421 ton’dur. Kazıkta çekme yükü oluşmamaktadır. 

SK-5 sondaj verilerine göre kazık tasarımı yapılmıştır. SK-5 sondajına göre kazıklar 

aşırı ayrışmış kiltaşı birimi içerisinde teşkil edilecektir. Güvenli tarafta kalarak sondaj 

loglarında aşırı ayrışmış yer yer killeşmiş olarak tariflenen kiltaşı birimi sert kil olarak 

kabul edilmiş ve pressiyometre sonuçlarından yola çıkarak drenajsız kayma dayanımı 

parametresi üretilerek kazık hesabı yapılmıştır. Hesaplarda yeraltısuyu yüzeyde 

alınmıştır. Statik durumda sürtünme direnci için GS=2, uç direnci için GS=3 alınmış, 

sismik durum için kazık kapasitesi %50 arttırılmıştır. 

Bölüm 4.6.5.3’te hesap ayrıntıları verilen AASHTO LRFD (2007)’ye göre kazık hesabı 

yapılmıştır. Kohezyonlu zeminlerde sürtünme ve uç direncinin hesaplanmasında 

kullanılan parametre drenajsız kayma mukavemetidir. Çizelge 5.28’da verilen SK-5 

sondaj kuyusunda gerçekleştirilmiş pressiyometre deney sonuçlarından korelasyon 
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yoluyla hesaplanan drenajsız kayma mukavemeti (Su) değerleri kullanılarak sürtünme 

ve uç direnci hesapları 1,20 m kazık çapı için aşağıda verildiği gibi yapılmıştır. 

Çizelge 5.37 Ziyaret köprüsü Sol A2 kenar ayağı için; her pressiyometre seviyesinde 

tahmin edilen drenajsız kayma mukavemeti parametreleri ile 14 m kazık için hesaplanan 

birim sürtünme dirençleri  

N60ort (m) Su (kN/m
2
) α  qs (kN/m

2
) Qs (kN) 

0-2 344,0 0,42 144,48 272,3 

2-4 324,0 0,42 136,08 1026,0 

4-6 327,0 0,42 137,34 1035,5 

6-8 279,0 0,49 136,71 1030,8 

8-10 345,0 0,42 144,9 1092,5 

10-12 419,0 0,38 159,22 1200,5 

12-14 148,0 0,55 81,4 245,5 

 

Kazık uç direnci ise; 

Su = 148 kN/m
2
 

Nc = 9 

qp = 1332 ≤ 4000 kN/m
2
 

Qt = 1506,5 kN olarak hesaplanır. Bu durumda; 

Kazık sürtünme direnci; Qs = 5903,16 kN 

Kazık uç direnci; Qu = 1506,5 kN 

Statik durumda izin verilen taşıma kapasitesi; 

İzin verilen sürtünme direnci; Qsürt = 590/2 = 295 ton 

İzin verilen uç direnci; Quç = 150/3 = 50 ton 

Statik durumda izin verilen kazık taşıma kapasitesi; Qstatik = 295+50 = 345 ton 

Sismik durumda %50 arttırılarak kazık taşıma kapasitesi; Qsismik = 345x1,5 = 518 ton 

olarak hesaplanır. 
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Kazık taşıma kapasitesi, kazığa iletilecek maksimum basınç yüküne kazık ağırlığı (40 

ton) eklenerek karşılaştırılırsa; 

Statik durumda; Q = 345 ton > 329 ton  

Sismik durumda; Q = 518 ton ≥ 461 ton olup sorunsuzdur. 

Buna göre; Sol köprü A2 ayağında 1,20 m çapında 14 m boyunda imal edilecek kazıklar 

aktarılan yükleri güvenle taşıyacaktır. 
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BÖLÜM VI 

 

SONUÇLAR 

Hazırlanan yüksek lisans tez çalışmasında Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında yapılması 

planlanan köprülerin mühendislik özellikleri araştırılmıştır. Köprülerin oturacağı 

birimlerin kaya kütle özelliklerinden ve dayanım parametrelerinden gidilerek RMR, 

GSI değerleri bulunuş ve statik koşullar altında çeşitli analitik yöntemler ile zeminin 

taşıma gücü hesaplamaları ile nihai taşıma gücü hesaplamaları yapılmıştır. 

• Saydere köprüsünün RMR değeri 37 GSI değeri 32 bulunmuş olup, RMR ile 

belirlenen taşıma gücü 1,26 MPa bulunmuştur. Yapılan analitik hesaplamalarda ise; 

Kulhawy&Carter yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 0,36 MPa olduğu, müsaade 

edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,12 MPa olduğu, Wyllie yönteminde nihai taşıma 

gücünün (qu) 0,6 MPa olduğu, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,2 MPa 

olduğu, Merifield yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 0,9 MPa, müsaade edilebilir 

taşıma gücünün ise (qu) 0,3 MPa olduğu, Saada yönteminde nihai taşıma gücü (qu) 0,7 

MPa, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,23 MPa olarak hesaplanmıştır. 

• Göksu köprüsünün RMR değeri 52 GSI değeri 47 bulunmuş olup, RMR ile belirlenen 

taşıma gücü 2,32 MPa’dır. Yapılan analitik hesaplamalarda ise; Kulhawy&Carter  

yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 2,6 MPa olduğu, müsaade edilebilir taşıma 

gücünün ise (qa) 0,86 MPa olduğu, Wyllie yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 2,21 

MPa olduğu, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,73 MPa olduğu, Merifield 

yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 8,5 MPa, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise 

(qu) 2,83 MPa olduğu, Saada yönteminde nihai taşıma gücü (qu) 6,4 MPa, müsaade 

edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 2,13 MPa olduğu hesaplanmıştır. 

• Çakal köprüsünün RMR değeri 44 GSI değeri 39 bulunmuş olup, RMR ile belirlenen 

taşıma gücü 1,75 MPa’dır. Yapılan analitik hesaplamalarda ise; Kulhawy&Carter 

yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 0,47 MPa olduğu, müsaade edilebilir taşıma 

gücünün ise (qa) 0,17 MPa olduğu, Wyllie yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 0,51 

MPa olduğu, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,17 MPa olduğu, Merifield 

yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 0,98 MPa, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise 
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(qu) 0,32 MPa olduğu, Saada yönteminde nihai taşıma gücü (qu) 0,92 MPa, müsaade 

edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,3 MPa olduğu hesaplanmıştır. 

• Kuruçay köprüsünün RMR değeri 34 GSI değeri 29 bulunmuş olup, RMR ile 

belirlenen taşıma gücü 1,04 MPa bulunmuştur. Yapılan analitik hesaplamalarda ise; 

Kulhawy&Carter yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 0,26 MPa olduğu, müsaade 

edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,08 MPa olduğu, Wyllie yönteminde nihai taşıma 

gücünün (qu) 0,42 MPa olduğu, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,14 MPa 

olduğu, Merifield yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 3,2 MPa, müsaade edilebilir 

taşıma gücünün ise (qu) 1,06 MPa olduğu, Saada yönteminde nihai taşıma gücü (qu) 0,6 

MPa, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,2 MPa olduğu hesaplanmıştır. 

• Kalburcu köprüsünün RMR değeri 34 GSI değeri 29 bulunmuş olup, RMR ile 

belirlenen taşıma gücü 1,04 MPa bulunmuştur. Yapılan analitik hesaplamalarda ise; 

Kulhawy&Carter yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 0,27 MPa olduğu, müsaade 

edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,09 MPa olduğu, Wyllie yönteminde nihai taşıma 

gücünün (qu) 0,27 MPa olduğu, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,09 MPa 

olduğu, Merifield (2006) yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 0,8 MPa, müsaade 

edilebilir taşıma gücünün ise (qu) 0,26 MPa olduğu, Saada yönteminde nihai taşıma 

gücü (qu) 0,5 MPa, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,16 MPa olduğu 

hesaplanmıştır. 

• Kokalan köprüsünün RMR değeri 34 GSI değeri 29 bulunmuş olup, RMR ile 

belirlenen taşıma gücü 1,04 MPa bulunmuştur. Yapılan analitik hesaplamalarda ise; 

Kulhawy&Carter yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 0,13 MPa olduğu, müsaade 

edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,04 MPa olduğu, Wyllie yönteminde nihai taşıma 

gücünün (qu) 0,19 MPa olduğu, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,06 MPa 

olduğu, Merifield yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 0,25 MPa, müsaade edilebilir 

taşıma gücünün ise (qu) 0,08 MPa olduğu, Saada yönteminde nihai taşıma gücü (qu) 

0,25 MPa, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,08 MPa olduğu hesaplanmıştır. 

• Ziyaret köprüsünün RMR değeri 52 GSI değeri 47 bulunmuş olup, RMR ile belirlenen 

taşıma gücü 2,32 MPa bulunmuştur. Yapılan analitik hesaplamalarda ise; 

Kulhawy&Carter yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 0,83 MPa olduğu, müsaade 

edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,27 MPa olduğu, Wyllie yönteminde nihai taşıma 

gücünün (qu) 1,44 MPa olduğu, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 0,48 MPa 
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olduğu, Merifield yönteminde nihai taşıma gücünün (qu) 7,4 MPa, müsaade edilebilir 

taşıma gücünün ise (qu) 2,46 MPa olduğu, Saada yönteminde nihai taşıma gücü (qu) 5,9 

MPa, müsaade edilebilir taşıma gücünün ise (qa) 1,96 MPa olduğu hesaplanmıştır. 

Ayrıca ziyaret köprüsünde taşıma güçleri pressiometre deney sonuçlarına göre 

hesaplanan en yüksek taşıma gücü değerinin 2,2 MPa, en düşük taşıma gücü değerinin 

0,48 MPa olduğu görülmüştür. 
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