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Jeoteknik çalışmalarda doğru
adlandırırıanın önemi

îlyas Yılmazer Spektra Jeotek A,,Ş, Kumkapı Sok,. 20/1-2,,, Çankaya, Ankara

Yazar, ülkemizde özellikle son 15 yılda ger-
çekleştirilen otoyol ve benzeri mühendislik
projelerindeki yanlış jeolojik adlandırmanın,
zaman ve para- kaybının yanışına doğal çevre
kıyımına da yol açtığını gözlemiştir. Bu tur
yanlış adlandırmalardan güncel olanlarının
başında:

- tektonotortul (otistostrom) ileflişin,

- kalişin sertgeni ile kireçiaşının,

- palogonit ve tufpalogonit ile silis daman
ve tüfün,

- dayk ile lav akıntısının,

- otobreş ile aglomeranın,

- tortul breş ile yamaç molozunun,

- gayzerit ve traverten ile gnays ve gnaysla
eşyaşlı kireçtaştnm,

- şeyi ve çamurtaşı ile kayraktaşı ve iri -
dokulu şistin,

- yamaç molozu ile kolüvyonun,

- fosil kayma kütlesi ile ayrışmış veya gun-
lenmiş kayanın,

-fonolit vefonolitik voîkanotortuUar ile Eo-
sen flişinin ve

- bataklık zemin ile ıslak taneli zeminin

birbirlerinin yerine kullanılması gelmektedir,.
Bu takımların ilkleri doğru olanlarıdır.

Yukarıdaki, ikilem içerisinde verilen jeolo-
jik birimlerin oluşum, şekilleri, dolayısıyla
mühendislik özellikleri büyük farklılıklar sun-
maktadır... Bu tur yanlış yaklaşımların da is-
tenmeyen sonuçlar doğurması kaçınılmaz ol-
maktadır...

Giriş
Jeolojik, birimlerin, adının doğru- kullanılmasının mü-

hendislik çalışmalarındaki önemini vurgulamak için
güncel projelerden tipik örnekler sunarak başlamak ya-
rarlı olacaktır.

İzmir çevre otoyolunun Balçova tünelleri. (Km
202+800 - 207+000) kesiminde,. 1990 öncesi yapılan
mühendislik jeolojisi çalışmalarında temel kayayı oluş-
turan tektonotortul birim için "Kretase flişi" tanımı kul-
lanılmıştır (Konuk, 1977' ve: burada sunulan kaynakça),
Spektra (1990) tektonotortul terimini kullanarak sondaj-
larda kesilen ve yapraklanmıa gösteren düşük derecede
başkalaşım, geçirmiş kil içeren kayaçların içerisinde bu-
lunan kireçtaşı, radyolarit, spil.it vb. ortamdışı (exotic)
blokların bulunmasına açıklık kazandırmıştır. Normal
katmanlı birimlerde tünel kazısı eğim yönünde önerilir-
ken (Bieniawski 1989) melanj ve benzeri moloz (blok in
matrix) kayaçlarda tersi, durum geçirlidir. Konu, Yılma-
zer (1994)'te ve aşağıda, ayrıntılı, olarak verilmeye çalı-
şılmıştır.

İzmir çevre otoyolunun 212+000 - 212+600 km leri
arasında, gözlenen, kalişin sertgeni kireçtaşı olarak ad-
landırılmıştır. Böylece,,, altta yumuşakgeninin bulunaca-
ğı ve sertgenin oluşabilmesi için daha alttaki birimin
aşın zayıf, killi ve kılcal su yüksekliğinin açık. hava. ba-
sıncını aşabileceği (Yılmazer 1993) gerçekleri gözden
kaçırılmıştır. Defalarca, kayan bu ve benzeri geçirimsiz
(K < 1Ö"7 m/s) alanlarda, yamaçdışan eğimli akaçlama
borEİarııun. (inclined drainage pipe) konması yanlışların
devamı olarak göze çarpmaktadır. Benzer şekilde, Tar-
sus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolunun 141+200
km'siodeki sertgenler traverten diye adlandırılmıştır.
Borada tasarımlanan 25 m yüksekliğindeki yarmanın ka-
zısı sırasında yaklaşık 5°'lik bir kayma yüzeyi (yıunu-
şakgen içerisinde) üzerinde 3.5 milyon oı3lük kaliş küt-
lesinin gelişi, yazar tarafından beklenmekteydi,.,
Yılmazer (1991), kaymanın oluşundan yaklaşık üç ay
önce, bu bölgeyi örnek, göstererek kalişin yumuşakgeni-
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ein mühendislik özelliği gereği 5otIîk dûzlemleıde bir
milyon, m3ll|ten fazla bir kütlenin kayabileceğini vurgula-
mıştır. Yolun yarma kızışı sürdürülürken kayan, bu 3.5
milyon m3lük kütle kaldırılıp başka yere atılmıştır.
Konunun, bilimsel yönü Yılmazer (1993)'te verilmiştir.
Bilimsel verilerin gözaıdı edilmesinin sonucu olarak:
yalnız bu örnekte maliyet,, zaman ve çevre açısında ka-
bul edilebilir sın.ırlarııı ötesine geçilmiştir.

Yılmazer (1991) otobreş / aglomera tortul breş / ya-
maç molozu, palagonit - tüf palagonit / silis daman -
tu.fle.rin. nasıl ayırt edilebileceklerini ve- otoyol projele-
rindeki önemini Ankara - Gerede: ve: Ankara çevre yolu-
nu, örnek göstererek belirtmiştir. Benzer birimler,
Spektra. (1.991) tarafından Karşıyaka tünelleri kesimin-
de ayırtlanmış ve jeoteknik tasarımda gözönünde bu-
lundurulmasının gereği vurgulanmıştır. Ankara. - Gere-
de otoyolunun 57' nci km'sinde dayk ile lav .akıntısının
karıştırılması 8 m'den daha yüksek dolgu ve yarmalar-
dan oluşan %6 eğimli bir otoyol yapılmasını zorunlu
kılmıştır, Oysa, tünel için. elverişli olan. bu daykın
oluşturduğu 600 m genişliğindeki sırt .kısa bir tünelle
geçilebilirdi. Be öneri sunulduğunda, otoyol kazısına
henüz başlanmamıştı. Yüksek yarma ve dolgunun ya-
nısıra otoyol standardlan dışında bir geometriyi de içe-
ren bugünkü yol, kullanıcıları rahatsız etmekte: ve etme-
yede devam edecektir (Yılmazer, 1995).

TAG otoyolonun 206. km'sindeki 12 milyon. m3rten
fazla. olan. kayma, kütlesinin, 1990 öncesi yapılan araş-
tırmalarda (Tylin, 1989 ve burada sunulan kaynakça)
zayıf kaya. diye tanımlanması ve 1/1 («,=4.5°) eğimli
sandık yarma yamaçlarının önerilmesi oldukça düşün-
dürücüdür (Durgunoğlu, 1989). Yılmazer (1.990) harita
ve kesitlerde kaymayı modellemiş ve doğru adı "kayma
kütlesi1"" terimini kullanmıştır. 1990 yılında sunulan il-
gili jeolojik ve jeoteknik modellerin önemi ancak, kay-
maların başladığı 1992 yılından sonra anlaşılmıştır.
Böylece, tasarımda değişikliğin gerekçeleri aranmaya
başlanmıştır.

TAG otoyolunun 204+000 - 220+000 arası,, Nuıda-
ğını (Orta Amanos dağlarını) aşan kesimdir. Yaklaşık
7' km. uzunluğunda ve %Ö,4 eğimli tek bir tünelle Bahçe
ovası Kömürler ovasına bağlanabilecekken 4 tünel, biri-
si Avrupa'nın ikinci yüksek köprüsü olmak üzere 9 köp-
rü, çok sayıda dolgu. - yarma, altgeçit - üstgeçit vb, ya-
pılar içeren bir geçld (route) seçilmiştir;. Tünel ve
köprülerdeki tt%2lden düşük, eğim standardı" gözardı
edilerek %4'lük eğimle tırmanümaktadır. Bu duruma,
toplam uzunluğu 6 km. olan, ve bir asırdır giriş - çıkış-
ları dışında kaplamasız olarak duraylılığını .koruyan
demiryolu tüneli de gözardı edilerek kayraktaşı, meta-
kuvarsit, iridokulu şist ve diğer başkalaşım kayaçların-
dan oluşan, birime şeyi - çamurtaşı ağdalanması tanım-
lamalarının kullanılması yolaçmıştır (Yılmazer, 1991;
Ü. Sündal ve A. Bowz, 1990, sözlü görüşme).

Bergama - Dikili grabeninin sıcak, su olanakları de-
ğişik, kurumlarca uzun yıllar araştırılmıştır. Araştırma
sonuçlanılın olumsuz çıkışının ana nedeni jeolojik ve
hidrojeolojik modeller özerinde gösterilen litolojik ad-
landırmanın yanlışlığı, dolayısıyla beslenme - ısınma -
çıkış işlemleri arasındaki organik bağın kurulamaması-
dır.. Yazar ve çalışma ekibi tarafından yeni çalışmalar
başlatılmış olup sürdürülmektedir. İlk aşamada olumlu
sonuçlar elde .edilmiştir {Yılmazer ve Çongar* 1993)...
Manisa ili Demirci ilçesinin batısında yeralan Ilıca de-
resinde Üst Tersiyer birimlerin altında yüzlek veren FIi-
yo - Kuvaterner yaşlı gayzeri! - traverten kayaçlan. Pre-
kambriyen yaşlı temelkaya olarak gösterilmiştir
(.Akdeniz ve Konak, 1979). Bu .alanda, ilgili bir kamu
kuruluşu tarafından, yapılan sondajda 40 m kireçtaşı
içerisinde, ilerlendikten sonra, gnaysa girildiği sanılarak
araştırma duıdurulmuştur (Demirci Belediyesi, ve M..
Hacı, 1.993, sözlü, görüşme). Aynı noktada kireçtaşı
olarak yanlış adlandırılan gayzerifin kalınlığının 150
m olduğu ileri sürülerek başlatılan ilk sondajda basan
sağlanmıştır (Yılmazer ve Çongar, 1993)., Bu yanlış
adlandırmanın doğal sonucu olarak durdurulan sıcak su
olanaklarının araştırılması çalışmaları tekrar başlatıl-
ın ıştır.

Güncel Örnekler
İzmir çevre otoyolu geçkisi boyunca (Şekil 1) ayırt-

lanan birimler Şekil 2'de gösterilmiştir., Burada, özellik-
le üzerinde durulmak, istenen konu, Kretase flişi olarak
gösterilen birimdir. Yılmazer ve diğerleri (1977) ve
Yağmurlu (1980)'de belirtildiği gibi İzmir - Aydın oto-
yolu için yapılan çalışmalarda fli.ş sözcüğünün, kulla-
nılması sürdürülmüştür. Şekil. 2'de sunulan harita, daha
önceki çalışmaların bir özeti olarak. Aklan ve diğ.
(1992)!den alınmıştır. Fİ iş olan. adland.in.lan bu birim
düzenli tabakalı değildir. Ayrıca, tektonotortul bir birini
olmasının gereği, ortamdışı (exotic)' blokları (tektaşla-
n) içermektedir. Blok - blok ve blok - tane ilişkisi, yay-
gın ve 'belirgin olarak gözlenmektedir. Yapraklanma
gösteren ince -taneli tabakalar (bağlayıcı kayaç) içerisin-
de krislalize kireçtaşı,, sipilit, radyolarit ve kırıntılı ka-
yaç blokları belirgin şekilde, gözlenebilmekledir. Bu
bağlamda, daha. önce yapılan otoyol araştırma raporları
ve buralarda sunulan kaynakçada vahşi fliş (wild
flysch) deyimi ele kullanılmıştır. Bilindiği gibi, bu te-
rim Kaufmann (1886) tarafından Al.plerd.eki tortul me-
lanj için kullanılmıştır. Oysa, Marchetti (1956), Hsü
(1968) ve Hoedemaeker (1973) gibi araştırmacıları tek-
tonik, tektonotortul ve tortul birimlerin oluşumlarını
ayrıntılı araştırmışlardır. Oluşum, şekillerindeki deği-
şiklikler mühendislik özelliklerine de doğrudan yansı-
maktadır (Şekil 3). Bir olistostiomal birimde eğim yö-
nünde tünel kazısının sürdürülmesi favanda
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Şekil 2. izmir ve çevresinin jeolojisi (Aklan ve diğ.t Î992'den).

beklenmedik jeoteknik ve hidrojeolojik soruniann çık-

masına neden olmaktadır. Buna karşın eğim tersi yö-

nünde ilerleme yapılması koşulunda "Bfr noktasında

karşılaşılacak sorunlar hakkında gerekli gözlem "A11

noktasındayken tabanda veya aynanın taban bölümünde

Şekil 3-, Tekionotortuî (a) ve tektonik (bj iki ayrı birimde tünel

açılış yönleri.,

bire - bir1 ilişkili olarak alınır ('Şekil 3a.) Böylece, so. bo-
şalması ve göçüklerle, ayna yerine favanda karşılaşıl-
masının büyük boyutta iyileştirme çalışmalarını zorun-
lu kılacağı açıktır,.. Tektonotoıtul olan bir birim
içerisinde büyük ölçekli ve katmanlı kireçtaşı iektaşla-
n (olistoHtleri), birimin yerleşimi sonrası, etkisi altona
girdiği orojenik olaylarla kazandığı tabakalantna konu-
muna uygonl.uk kazanmıştır.

Balçova tünelleri, geçkishıin ilk yansında bağlayıcı
kayaçlardakî tabakalanma ve yassı özellik taşıyan tek-
taşlann konumu 52/028, 53/070 ve 46/356 (eğim / eğim.
yönü) dolaylarında yoğunlaşmaktadır. Son bölümlerine
doğru 52/076,,. 13/2,18, 43/242 ve 46/328 ölçümleri yo-
ğunluk göstermektedir. Eklem (sıkıştırma, eşlenik ve
gerilim) sistemlerinde de benzerlik gözlenmektedir;, tik
yarısında 76/330, 48/112 - 53/2,14 ve 80/098 ve ikinci
yansında 80/340, 37/104 - 72/202 ve 73/104 konumlu
süreksizlik sistemleri egemendir.,

Şekil 4 ve 5''te plan ve Şekil 6'da kesitleri verilen De-
mirci ilçesi Ilıca mevkiinde jeolojik birimlerin birbirle-
riyle olan yakın ilişkileri genel anlamda gösterilmiştir.
1993'ön Ağustos ayında Ilıca deresi boyunca, yapılan
gözlemde "!A!" noktasında akış 3 l/s - sıcaklık 19°C,
"B" noktasında 8 l/s - 22°C, "€"' noktasında 1,5 l/s -
24°C ve "D" noktasında 20 l/s - 25°C olduğu gözlen-
miştir {Şekil 5).

Demirci'nin 3 km doğusundaki bu sıcak su kaynak-
lan kuzey yamaçlardaki Tersiyer yaşlı bilimlerden sü-
zülen yeralbsularıyla 'beslenmektedir. Gnayslar1

(granitin, ekaylanmasi sonucu, oluşmuş gözlü doku içe-
ren bir birim (?)} içerisindeki ana faylarca çok aşağıla-
ra iletilen yağış sulan, granit sokulum lan tarafından
egemen kılınan, yüksek, yer ısısına, bağlı olarak ısınır.
Böylece, yaratılan buhar basıncı etkisiyle yükselen bu-
har ve sıcak su, Miyosen yaşlı geçirimsiz birimin altın-
da, ilerleyerek dere içerisinde yüzeye- çıkmaktadır. Şekil
6c"de görüleceği gibi, Hisar tepesi yükselen blok. üzerin-
deki .Miyosen yaşlı Bedekaş formasyonu (Mîb)'nin al-
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Şekil 5., Ilıca ve çevresinin jeolojisi,

tında hareket halinde olan sıcak soyla oluşmuştur. Şe-
kil öb'de sol üst köşe dışında Mib tamamen aşınıp ta-
şınmış ve sıcak su çökeli (Pl - Qs) yüzeylenmiştir.
Mib'nin 45ID'ye yaklaşan eğiminin, tektonik hareketler-
den çok Pl - Qs oluşumuyla ilgili olduğu, gözlenmiştir.
Şekil 6a"nın sağ köşesinde Pl - Qs nin kalınlaşması
Mib alünda hareket eden sıcak suyun taşıdığı maddele-
rin., sıcaklığın ve basıncın düşmesi sonucu, çökelme-
siyle sürmektedir. Jeolojik ve hidrojeolojik modelin, bi-
rimlerin adlandırılmasıyla biılikte gerçeğe yakın olması,
.araştırmaların sonuçlarını olumlu yönde etkilemiştir.

Sonuçlar
Jeolojik birimlerin adlarının doğru kullanılması, je-

olojik ve jeoteknik modellerin hazırlanmasında ve ilgili

tasarımların üretilmesinde yadsınılamaz önem. taşımak-
tadır., Ayrıca,», birlikte çalışmalarının zorunlu, ve gerekli.
olduğu jeoloji,, inşaat, maden, jeofizik ve jeomorfoloji
gibi meslek grupları arasındaki ' bilimsel iletişimde de
kolaylık sağlamaktadır... Bu birlikteliğin, doğal sonucu.
olarak, hem projeler olumlu, yönde gelişecektir, hemde
ilgili meslek dallarında bilinı.sel gelişmelere küçümse-
nemeyecek katkılar sağlanmış olacaktır.

Son 15 yılda yapılan ve yazarın bire - bir tanık oldu-
ğu mühendislik projelerindeki istenmeyen sonuçlar, bi-
limsel anlamda tartışma yapılamamasından kaynaklan-
mıştır. Ayrıca, ilgili meslek dallarının temsilcileri
birlikteliğe ve eşgüdüme gereken önemi yeterince vere-
memişlerdir, özellikle büyük ölçekli, (otoyol,, baraj vb.)
projelerde işveren ve yüklenici kuruluşlar,, eski bir ge-
lenek gereği, ilgili kamuoyunun görüşlerine kapalı ol-
mayı yeğlemişlerdir.
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/ ILICA DERE YATAĞI

lf 6. Çalışma alanının yeraltı jeolojik durumu.
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