
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 
 

 
 

DOKTORA TEZİ 
 

 
Cumhur KARACA 
 
 
 
 
 
 
MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ 
DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ADANA, 2008 



 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ 
DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI 

 

Cumhur KARACA 

DOKTORA TEZİ 

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 
 

Bu tez 25/02/2008 tarihinde Aşağıdaki jüri üyeleri tarafından Oy birliği/ Oy Çokluğu 
ile kabul edilmiştir. 
 
 

İmza.............................  İmza............................ İmza............................. 

Doç. Dr. Şaziye BOZDAĞ  Prof.  Dr. Hasan ÇETİN  Doç. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ 

DANIŞMAN  ÜYE  ÜYE 

 
İmza.............................   İmza............................  

Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ   Doç. Dr. Zeynel DEMİREL  

 ÜYE   ÜYE  

 
 
Bu Tez Ensitümüz Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Hazırlanmıştır. 
Kod: 
 
                     

Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ 
                      Enstitü Müdürü 

 
Bu Çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından 
Desteklenmiştir. 
Proje No: MMF 2004D12 
 
Not:  Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaklardan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve 

fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki 
hükümlere tabidir. 

 



 I

ÖZ 

DOKTORA TEZİ 

 
MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLi 

DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI 
 

 
Cumhur  KARACA 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ 

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI 

 
Danışman Doç. Dr. Şaziye BOZDAĞ 
 Yıl: 2008, Sayfa:156 
Juri Doç. Dr. Şaziye BOZDAĞ 

Prof.  Dr. Hasan ÇETİN 
Doç. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ 

 Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ 
 Doç. Dr.  Zeynel DEMİREL 

 
Düzenli depolama yöntemi, güvenli ve ekonomik oluşu ile yaygın olarak kullanılan bir 

atık depolama yöntemidir. Bu depolama yönteminde en önemli unsur atık depolanacak yerin 
belirlenmesidir. Mersin ili 709.848 nüfusu ve sanayi potansiyeli ile Türkiye’nin önemli yerleşim 
yerlerinden biridir. Şehirde oluşan günlük atık miktarı yaklaşık 650 tondur. Mevcut depolama 
alanı ömrünü doldurmuş hem toplum hem de  çevreyi tehdit eder hale gelmiştir. Mevcut 
depolama alanının yerleşim yerine olan mesafesinin azalması ile toplum sağlığı açısından da risk 
taşıyan bir durum ortaya çıkmıştır. Bu olumsuzluklardan ötürü Mersin ili yerleşim yeri için yeni 
bir atık depolama sahasının belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.  

Bu çalışma ile yer seçiminde önemli kriterler, öngörülen 4 alternatif alan için 
değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar ile en uygun alan belirlenerek projelendirme safhasına 
geçilmiştir. Bu amaçla, üzerinde bir çimento fabrikasının da ocak olarak işlettiği saha 
değerlendirilerek katı atık depolama için elverişli görülmüştür. Depolama alanı CH, CL türü ince 
taneli birimlerden oluşan Handere Formasyonu üzerinde yer almaktadır. Birimin kısmen 
geçirimsiz olması da olumlu özelliklerinden biri olarak değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Katı atık depolama, Depolama sahası yer seçimi, Çevre jeolojisi, Mersin, 
Türkiye. 
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Sanitary landfilling method is a solid waste disposal method commonly utilized 
because of its being safe and economical. The important part of this system is to 
determine the storage site for waste. Mersin, a southern city with its population 
(709.848) and industrial potential is one of the most important urban areas in Turkey in 
which daily waste products are 650 tons. Existing depositional area in this city has 
completed its life and become a threatening factor for the environment. Additionally, the 
distance between settlement and waste dumping area has become closer carrying a risk 
for human and environmental health. Because of that reason, Mersin needs a new and 
healthier waste disposal area. The effective parameters for choosing a disposal site 
within this work have been evaluated by being proposed 4 alternative areas. For this 
reason, the most suitable storage site has been determined and started to a project and 
then resoluted that a pit operated by a cement factory be chosen for storage which is 
situated on the Handere Formation composed of CH, CL type fine grained soils. The 
formation partly impermeable is evaluated as one of the positive properties for waste 
storage.  
 
Key words: Solid waste disposal; Selection of storage site; Environmental geology; 
Mersin, Turkey  
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1.GİRİŞ                                                                                          Cumhur KARACA 

 1

1. GİRİŞ 
 

Çevre sorunlarını oluşturan temel ögeler; kentleşme, hızlı nüfus artışı, 

sanayileşme ve teknolojik gelişmelerdir. İnsanların aktiviteleri  sonucu ortaya çıkan 

katı atık  miktarı ve türü, nüfusun ve ihtiyaçların  artması ile her geçen gün daha da 

artmaktadır. Halk dilinde çöp olarak bilinen katı atıklar ülkemiz için önemli bir çevre 

sorunu teşkil etmektedir. Türkiye’de halen kullanılan, halkın sağlığını tehdit eden ve 

hiçbir standarda uymayan iki bine yakın atık depo sahası (vahşi depolama sahası) 

bulunmaktadır. Şehirler ve endüstriyel alanlardaki katı atık problemleri en az bu 

alanlardaki hava kirliliği ve atık su problemi kadar önem arz etmekte olup, toplum ve 

çevre sağlığını korumak için katı atıkların usulüne uygun olarak bertaraf edilmesi 

gerekmektedir. Atıkların bertarafının tekniğine uygun yapılmaması durumunda yakın 

gelecekte olumsuz etkilerinin gündeme geleceği açıktır.  

Teknolojik gelişmeleri takiben hızlı endüstrileşme ve buna bağlı olarak 

üretilen atık miktarındaki artış, bu atıkların yürürlükte bulunan mevzuatlar 

çerçevesinde bertarafını zorunlu kılmaktadır.  Yasal mevzuat ışığında katı atıkların 

toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına ilişkin yükümlülükler, 5393 

sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Yasası ile Belediyelere verilmiştir. Kentsel atıkların 

depolanması problemi özellikle de büyükşehirlerde  her geçen gün daha önem 

kazanmaktadır.  

Mersin ilinde katı atıklar Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde olan Çavuşlu 

çöp döküm alanında bertaraf edilmektedir. Katı atıkların depolandığı bu alanda 

organik atıklardan kompost elde etmek amacıyla 1985 yılında Kompost Tesisi 

faaliyete geçirilmiştir.  

1985 yılından bugüne kadar kullanılmakta olan bu alan çevre açısından 

sorunlar yaratmaktadır. Depolama kapasitesini  doldurmuş, insan sağlığını ve çevre 

sağlığını tehdit edecek duruma gelmiş olan mevcut alan yerleşim alanının içerisinde 

kalmıştır. Gelecekteki nüfus artışına paralel olarak atık miktarının da artacağı göz 

önüne alınarak bu alanın ve tesisin yetersiz kalacağı  düşüncesiyle yeni alan arayışına 

başlanmıştır.  
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Özellikle son iki yıldır atıkların düzenli depolanması için yer araştırması 

yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi mücavir alanının genişlemesi ve nüfusun da 

hızla artmasıyla daha da büyüyen ve önem kazanan katı atık sorununun bir an önce 

çözülmesi amacıyla bu çalışma  kapsamıyla tespit edilen dört alternatif alanın yer 

seçimine yönelik tüm şartlar göz önüne alınarak değerlendirmesi yapılmıştır (Şekil 

1.1).   

 
Şekil 1.1. İnceleme alanları yer bulduru haritası  
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Mersin ilinin arazi kullanımı ve topoğrafik yapısı itibarıyla uygun bir katı atık 

depolama alanının bulunması çok zor olmuştur. Topografik olarak güneyden kuzeye 

doğru; deniz, konut alanları, tarım arazileri ve Toros Dağlarından oluşan dar bir 

bölgede yer seçimi için öncelikle ulaşım durumu, yerleşim birimlerine uzaklık, 

jeolojik yapı ve topoğrafya göz önüne alınmıştır. Kamu kurumları, ilgili meslek 

odaları ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri de alınarak katı atıkların 

depolanabileceği dört alternatif alan ön plana çıkmıştır. Ancak alternatif alanlarda 

detay çalışmaların yapılması gerekmiştir. 

Alternatif Alanlar: Alan I: Bağcılar Batısı,  Alan II: Esenli Köyü Kuzey 

Doğusu, Alan III: Doruklu Güneyi, Alan IV: Musalı Köyü Güneyi ve mevcut 

kullanılmakta olan vahşi depolama alanlarının  çalışma bölgesi üzerindeki konumları 

Şekil 1.2.’de  belirtilmiştir. 

 

 
Şekil 1.2. Mersin ili içerisindeki ilçe belediyeleri, mevcut çöp alan ve alternatif 

alanların konumları 
 



 
1.GİRİŞ                                                                                          Cumhur KARACA 

 4

1.1. İnceleme Alanının  Tanıtılıması 
 

Mersin ili 709.848 nüfusulu  tarım ve sanayi potansiyeli ile Türkiye’nin önemli 

yerleşim yerlerinden biridir (Çizelge 1.1). Önemli bir liman kenti olması, ekonomik 

bakımdan da kalkınmasını kolaylaştırmış ve bu yüzden büyük ölçüde göç alan bir 

yerleşim yeri haline gelmiştir. Artan nüfus, beraberinde evsel ve diğer sanayi 

atıklarının da fazlalaşarak çevreyi tehdit eder hale gelmesine neden olmuştur (Şekil 

1.3). 

Bölgede tipik Akdeniz iklimi  hakimdir; yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve 

yağışlıdır. Mersin de yıllık sıcaklık ortalaması 18,4 o C  dir. En yüksek sıcaklık 40 0 

C olarak 21/06/1942 tarihinde, en düşük sıcaklık ise  - 6,6 0 C olarak 06/02/1950 

tarihinde ölçülmüştür. Ortalama hava sıcaklığı yaz aylarında 25-33 0 C  arasında, kış 

aylarında ise  9-15 0 C arasında değişmektedir. İl genelinde en sıcak aylar Temmuz 

ve Ağustos, en soğuk aylar ise  Ocak ve  Şubat aylarıdır.  Mersin İline ait aylara göre 

ortalama sıcaklık değerleri Çizelge 1.2’de görülmektedir. 

 

Çizelge 1.1.  Mersin Büyükşehir Belediyesine Bağlı Belediyeler ve Nufusları  
(Mersin Valiliği, 2006) 

NO BELEDİYE ADI Nüfus (1990) Nüfus (2000) 
1 Akdeniz Belediyesi 200.058 212.038 
2 Yenişehir Belediyesi 114.882 126.493 
3 Toroslar  Belediyesi 184.512 199.311 
4 Adanalıoğlu Belediyesi 7.187 9.958 
5 Arpaçsakarlar Belediyesi 4.123 4.402 
6 Bahçeli Belediyesi 2.243 3.634 
7 Çiftlikköy Belediyesi 2.810 5.590 
8 Davultepe Belediyesi 5.981 10.484 
9 Dikilitaş Belediyesi 2.262 2.490 
10 Karacailyas Belediyesi 5.950 6.503 
11 Kazanlı Belediyesi 7.592 10.812 
12 Kuyuluk Belediyesi 4.393 5.066 
13 Mezitli Belediyesi 34.155 49.328 
14 Soğucak Belediyesi 2.012 2.756 
15 Tece Belediyesi 10.407 12.805 
16 Değirmençay Belediyesi 1.649 2.130 
17 Dorukkent Belediyesi 2.505 2.591 
18 Yalınayak Belediyesi 2.848 3.571 
19 Yenitaşkent Belediyesi 3.380 5.306 
20 Bağcılar Belediyesi 2.065 3.945 
21 Huzurkent Belediyesi 23.769 24.656 
22 Gözne Belediyesi 5.972 5.979 
 TOPLAM 630.755 709.848 
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Şekil 1.3.  Mersin ili yerleşim alanından görünüm 

 

Çizelge 1.2. Mersin İli için aylara bağlı olarak  sıcaklık  değerleri  
                     (Mersin Valiliği, 2006) 

AYLAR ORTALAMA SICAKLIK (o C) 

Ocak 10,5 

Şubat 11,8 

Mart 14,8 

Nisan 19 

Mayıs 22.3 

Haziran 26 

Temmuz 28,5 

Ağustos 29,5 

Eylül 26,8 

Ekim 22,2 

Kasım 15,1 

Aralık 11,9 

 

Mersin İlinde yıl içinde ortalama yağış toplam miktarı  602 mm dir.  Akdeniz 

İkliminin özelliklerine uygun olarak  yağış en fazla kış aylarında, en az yaz aylarında  

olmaktadır (Çizelge 1.3). Yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 62,  yıllık kapalı gün 

sayısı  45,2 dir.  
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Yılın düyük bir bölümü açık ve az bulutlu olarak geçmektedir. Mersin'de 

yıllık ortalama Bağıl Nem %70'tir, bu değer Temmuz ayında maksimum %76'ya 

kadar yükselirken, Ekim, Kasım ayında minimum %64'dür. Mersin İlinde yıllık 

ortalama buharlaşma 1290,4 mm, en çok buharlaşma Temmuz ayında 187,1 mm, en 

düşük buharlaşma ise Ocak ayında 43,4 mm olarak ölçülmüştür. 

 
Çizelge 1.3  Mersin İli için aylara bağlı olarak  yağış  miktarı  
                    (Mersin Valiliği, 2006) 

AYLAR ORTALAMA YAĞIŞ (mm) 

Ocak 111,5 

Şubat 79,1 

Mart 52,7 

Nisan 41,4 

Mayıs 22,3 

Haziran 8,8 

Temmuz 6,9 

Ağustos 4,8 

Eylül 6,8 

Ekim 41,4 

Kasım 82,2 

Aralık 137,8 

 

Genelinde hakim rüzgar yönü kış ve bahar aylarında kuzeybatı, yaz aylarında 

güney batıyı yönündedir. İl merkezinde  yıllık rüzgar hızı  2,3 m/sn’ dir. Ölçülmüş en 

kuvvetli rüzgar ise hızı güneybatı yönünde  28,2 m/sn dir. Kuvvetli rüzgarların yıl 

içinde mevsim ve aylara göre dağılışı düzensizdir. Uzun süreli ve kuvvetli esen 

rüzgarlar genellikle kış ve bahar aylarında  güney – güneybatı yönünde olmaktadır 

(Çizelge 1.4). 
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Çizelge 1.4. Mersin İli için aylık ortalama rüzgar hızı (Mersin Valiliği, 2006) 
AYLAR ORTALAMA RÜZGAR HIZI (mm) 

Ocak 2 

Şubat 2 

Mart 2,1 

Nisan 2,3 

Mayıs 2,4 

Haziran 2,7 

Temmuz 2,7 

Ağustos 2,7 

Eylül 2,4 

Ekim 2 

Kasım 1,8 

Aralık 1,9 

 

Mersin ilinde günlük 650 ton olan katı atık malzemesi, atık toplama işlemleri 

yapan kamyonlar vasıtası ile toplanmaktadır. Mersin ili katı atık malzemesinin atık 

türlerine bağlı olarak dağılımı Şekil 1.4 ’de görülmektedir. Atık alanının öngörülen 

ekonomik ömrünü doldurmuş olması ve aynı zamanda yerleşim alanlarına olan 

mesafesin de azalması, çevresel açıdan bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle yanmaya 

bağlı olarak oluşan gaz bulutları geniş ölçüde hava kirliliğine, kontrolsüz bir şekilde 

deşarj edilen çöp sızıntı suyu ise  su kaynakları ve toprak kirliliği açısından büyük 

risk oluşturmaktadır (Şekil 1.5 – Şekil 1.6). Oluşan bu  çevre kirliliğinden mevcut 

çöp alanının bulunduğu Toroslar Bölgesinde yaşayan yaklaşık 250.000 kişi 

etkilenmektedir.  
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Şekil1.4. Mersin Büyükşehir Belediyesinde evsel katı atık kompozisyonu  
 

 

 

 
Şekil 1.5. Mevcut atık depolama yerinde yanmaya bağlı olarak oluşan çevresel 

kirlilik 
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Şekil 1.6. Mevcut atık depolama yerinde çöp sızıntı suyuna bağlı olarak oluşan 

çevresel kirlilik 
 

Bu çalışma ile Mersin İli için en önemli çevre sorunu olan katı atık düzenli 

depolama alanı yerseçimi için dört alternatif alanda jeolojik ve çevresel açıdan 

incelemeler yapılarak, bugüne kadar bu konu ile ilgili yapılan jeolojik ve jeoteknik 

araştırmalarda değerlendirilip; çevresel faktörler, teknik ve ekonomik 

değerlendirmeler yapılarak en uygun olan alanda  hacim hesabı için halihazır harita 

yapımı, detaylı jeolojik ve jeofizik etüdler, çevresel etüdler, mevcut durum analizi ve 

ileriye dönük atık ve nüfus projeksiyon hesabı sonrasında alanın katı atık depolama 

alanı olarak   projelendirilmesiyle uygulamaya yönelik örnek bir çalışma  yapılmıştır. 
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2- ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 
 Mersin İli bugüne kadar jeolojik amaçlı  birçok araştırmacının ilgisini 

çekmiştir.  1970’ li yıllarda başlayan çalışmalar, günümüze kadar artarak devam 

etmiştir. Yapılan çalışmaların çoğunluğu genel jeolojik ve petrol amaçlı 

çalışmalardır. Bu güne kadar yapılan çalışmalara bakıldığında alternatif  katı atık 

düzenli depolama alanlarının araştırılması, en uygun alanın tespit edilerek yer seçimi 

ve projelendirilmesi ile ilgili uygulamaya yönelik örnek bir çalışmanın yapılmadığı 

tespit edilmiştir. 

İlker (1975), Adana Baseninin  Kuzeybatısında yer alan   formasyonların 

petrol imkanlarını araştırma gayesiyle yapılan ve çok geniş bir alanı kapsayan bu 

çalışmada; Paleozoikten Kuvaterner’e kadar  olan bütün formasyonlar incelenmiştir. 

Daha çok petrol olanaklarını araştırmak amacı ile  yapılan bu çalışmada  Tersiyer 

sedimanları üzerinde durulmuştur. Formasyonların özellikleri ve birbireleriyle 

ilişkileri ortaya çıkarılmıştır. 

DSİ (1978)  tarafından hazırlanan; Mersin - Berdan ve Efrenk Ovaları 

Hidrojeolojik Etüd Raporunda  Akdeniz Bölgesinde Mersin İli sınırları içinde ve 

sahil kesiminde, drenaj alanı 2571 km2 olan  bölgede hidrojeolojik amaçlı çalışmalar 

yapılarak Mersin ilinin hidrojeolojik yapısı ortaya çıkarılmıştır. 

Sürücü (1990), katı atık düzenli depolama alanlarının yer seçimi, atıkların 

toplanması ve uzaklaştırılması konusunda  bilgiler verilerek katı atık yönetimi 

hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

Abacı (1993), Katı atık depolama alanlarında oluşan metan gazı ve süzüntü 

suyunun  zemin içerisinde davranışı  ve akışı ile ilgili modelleme çalışması 

yapılmıştır. Steady-state tekniği ile yapılan modelleme çalışması; Çevre ve halk 

sağlığı açısından risk oluşturan  kirliliğin yer altında  yayılmasının permeabiliteye ve 

diğer zemin koşullarına bağlı olarak değiştiğini ortaya çıkarmıştır. 

Tchobanoglous ve Theisen (1993),  Katı atık depolama alanlarının yer seçimi, 

planlanması, inşası ve işletimi konusunda modern bilgiler sunularak uygun ve 

güvenli  depolama şartları verilmiştir . 

Bagch (1994),  Katı atık depolama alanlarının yer seçimi, dizaynı, inşası ve 

depolama sonrası izlenmesi konusunda uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. 
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Kutay (1994), tarafından hazırlanan   katı atıkların depolanmasında 

karşılaşılaşılan geoteknik problemler konulu yüksek lisans tezinde katı atıkların 

düzenli depolanmasının yöntemleri, katı atık depolarının jeoteknik yönden 

değerlendirilmesinin hangi aşamalarda yapıldığı ve proje esnasında ne tür 

problemlerle karşılaşılabileceği değerlendirilmiştir.  

Çetin (1995), Atıkların gömülmesinde Amerka’da kullanılan dizayn 

metodları, kullanılan teknolojiler ve yerseçimi işlemlerinin detaylı değerlendirilmesi 

yapılarak katı atıkların depolanması için gerekli alan, çukur, vadi yöntemleri 

hakkında bilgiler verilmiştir. Yerseçiminde göz önünde bulundurulması gereken 

etkenlerle, katı atık depolama alanı tabanında yapılması gereken geçirimsizleştirme 

ile ilgili  örnekler verilmiştir. 

Akbulut (1996), artan nüfus ve sanayileşme sonucunda çevre kirliliğinin 

artması vurgulanak kentsel katı atıkların depolanması problemine dikkat çekilerek 

atık depo yerlerinin tespit edilmesindeki çevre, jeoteknik, jeolojik ve hidrojeolojik 

kriterler sıralanmış sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Tarhan (1996), Mühendislik jeolojisi prensipleri kitabında; mühendislik 

jeolojisinin gelişi ve araştırma teknikleri, kayaçlarda ayrışma, kayaçların 

mühendislik amaçları için sınıflandırılması, kitle hareketleri, baraj jeolojisi, tünel 

jeolojisi, temel jeolojisi, malzeme jeolojisi ve mühendislik jeolojisi haritaları 

anlatılmaktadır. Özellikle tez kapsamında yapılan laboratuvar denyleri sonucu 

yapılan sınıflandırmalarda sözkonusu kitaptan yararlanılmıştır. 

Abaci (1997),  Katı atık depolama alanlarında sızıntı suyunun; miktarı ve 

özellikleri, su kaynaklarını kirletmesi,  hidrojeoloji ile kirlenmenin ilişkisi ve katı 

atık depolama alanları yer seçiminde  hidrojeoloji ve jeolojinin önemi üzerinde 

durulmuştur. 

JICA (1998), JICA (Japan Internatıonal Cooperatıon Agency) ekibi, Mersin 

Büyükşehir Belediyesi için yaptığı çalışmada bölgesel katı atık yönetimi için 

çalışmalar yapmıştır.  İçel ilinin mevcut çevresel özelliklerini incelenerek mevcut 

çöp miktarı ve içeriği konusunda pilot projelerle incelemeler yapılmıştır. Bugünkü 

çevre koşulları ve ileriye dönük tahminlerle alternatif alanlar üzerinde yer seçimi 

araştırması yapılmıştır. Alternatif alanlar içerisinde bulunan İçel İlinin  kuzey 
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doğusunda bulunan Çimsa eski taş ocağının katı atık depolama alanı olarak uygun 

olduğu raporda belirtilmiştir. 

Şenol ve ark. (1998), Adana-Mersin Dolayının  Jeoloji Etüd Raporunda 

inceleme bölgesinin genel jeolojisini ortaya koyarak  1/25.000 ölçekli jeolojik 

haritalar hazırlamıştır. Bölgenin tektonizması, jeolojik evrimi hakkında yorumlar 

yapılmıştır.  

Amin (2000), “Designing Sustainable Landfill for Jeddah City” başlıklı 

hazırlanan çalışmada Arabistan’da Cidde’de bulunan katı atık depolama alanı 

problemi çalışılmıştır. Problemin çözümüne yönelik rehabilitasyon planları yapılarak 

rehabilitasyonda kullanılacak örtü malzemesinin özellikleri üzerinde çalışılmıştır. 

Yeşilnacar (2000),  tehlikeli atıkların yönetimi ve planlanması kapsamında 

düzenli depolamayı esas alan ve tehlikeli atıklar için yer seçimini içeren bu çalışma 

ile  Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde oluşan 5955 ton/yıl tehlikeli atığın jeoloji, 

jeomorfoloji, topoğrafya, toprak, depremsellik,  vb, kriterler esas alınarak en uygun 

alanlar saptanmıştır.  Bu araştırmanın sonucuna göre, tehlikeli atıkların yönetimi 

kapsamında ivedi olarak detay etüdlerin yapılmasının bölgenin konumu ve önemi 

açısından yaşamsal önem taşıdığı ortaya çıkmıştır. 

Karaca ve ark (2001), ülkemizde ve özellikle Mersin örneğinde, 

belediyelerin katı atık yönetim uygulamaları ve belediyelerin katı atık sorununa 

karşı yaklaşımı; ekonomi ve çevre açısından değerlendirilmiştir.  Ülkemizde katı 

atık probleminin mevcut durumu, ileriye dönük çözüm önerileri ve Mersin örneği 

konusunda çalışmalar yapmışlardır. Geri kazanılabilir atıkların ekonomiye 

kazandırılmaları, katı atıkların geri kazanılamayan bileşenlerinin teknik ve hijyenik 

şartlara uygun şekilde uzaklaştırmaları için neler yapılması gerektiği hakkında 

çeşitli öneriler sunmuştur. Katı atıklar, çoğunlukla geri kazanılmadan toplanmakta 

ve genellikle de, düzensiz depolama ile uzaklaştırma yapıldığı, katı atık içerisinde 

değerli maddelerin çak az bir kısmının geri kazanılmakta ve kalanıın ise toprağa 

gömüldüğü, böylece potansiyel bir ekonomik değerin  potansiyel bir kirlilik 

kaynağına dönüştüğü vurgulanmıştır..  
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Holtz and Kovacs (2002)’ nin Geoteknik mühendisliğine giriş kitabında; 

seminlerin indeks ve sınıflamaya esas özellikleri, zemin sınıflaması, kil 

minerallerinin zemin yapısı, kompaksiyon, permeabilite, konsolidasyon, kumların ve 

killerin kayma dayanımı konularında detaylı açıklamalar yapılmıştır. Tez çalışması 

kapsamında özellikle  kumların ve killerin kayma dayanımı konusunda yapılan 

değerlendirilmelerden yararlanılmıştır. 

Karaca (2002)’nin çalışması Mersin - Esenli Köyü civarının Mersin kenti için  

alternatif katı atık depolama alanı olarak  jeolojik ve jeoteknik yönden incelenmesini 

içermektedir. Çalışma alanının jeoteknik özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla dört 

ayrı noktada karotlu sondaj kuyuları ve dört noktada  araştırma çukurları  açılmıştır. 

Sondaj sırasında yerinde ve laboratuvarda karotlar ve diğer numuneler  üzerinde  

yapılan zemin mekaniği deneylerinde çöp alanı  taban zeminini oluşturacak olan killi 

zeminin özellikleri araştırılmış ve zeminin  CH  sınıfında, geçirimsiz, orta katı – katı  

özellikte  olduğu anlaşılmıştır. Sahanın olumsuz özelliği ulaşım yolunun dar olması 

ve araçların Dikilitaş beldesi  içinden geçmesidir.  

T.C Çevre ve Orman Bakanlığı (2002), Katı Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliğinde katı atıkların toplanması, taşınması bertarafı ve geri dönüşümüne 

ilişkin usul ve esaslar belirtilmektedir. 

Hatipoğlu (2004), bu çalışmasında Mersin-Tarsus bölgesi akiferlerinde 

hidrojeokimyasal özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öncelikle çalışma alanının 

jeoloji ve hidrojeolojisi ile ilgili değerlendirmeler yapılarak bölge; bir delta 

ortamınca temsil edilen alüvyon malzemenin bulunduğu Kıyı akiferi ve bunun 

kuzeyinde yeralan sedimanter kayaçların hakim olduğu Yamaç akiferi olmak üzere; 

birbiriyle bağlantılı iki ayrı hidrojeolojik bileşene ayrılmıştır. Çalışma kapsamında 

incelenen alan 4062 km2
 
lik yüzey drenaj alanına sahip olan havzanın kıyı boyunca 

uzanan 810 km2
 
lik bölümünden oluşmaktadır. Deniz suyu girişimine bağlı olarak 

daha önce tuzlanmış fakat halen tatlısu ile doğal yıkanma süreci etkisi altındaki 

alanlarda Na-HCO3 fasiyesinin etkili olduğu saptanmıştır. Kıyı akiferinin büyük 

oranda Torosların yüksek bölümünden beslendiği, yeraltısuyu beslenim yükseltisi ile 

geçiş süresinin denize yaklaşıldıkça arttığı belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 

derlenen veriler, gelecekteki karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve 
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kolaylaştırılması amacıyla hidrojeolojik amaçlı bir coğrafi bilgi sistemine 

aktarılmıştır. 

Şimşek ve Filiz (2005) İzmir-Torbalı ilçesinin 12 km kuzeyinde bulunan ve   

katı atık düzenli depolama alanı seçilen  eski kiltaşı oocakları ve çevresinin jeolojik 

hidrojeolojik ve zemin özellikleri araştırılmıştır. 

Türkmen ve Taga (2005), Diyarbakır kenti için alternatif bir katı atık düzenli 

depolama alanı tespit edilerek bu alanın jeolojisi, hidrojeolojisi ve mühendislik 

jeolojisi açısından değerlendirmelerini  yapmıştır. 

Yeşilnacar ve Çetin(2005),  tehlikeli atıklar için yer seçimini içeren bu 

çalışma ile  Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde oluşan 5955 ton/yıl tehlikeli atık için 

jeoloji, jeomorfoloji, topoğrafya, toprak, depremsellik,  vb, kriterler esas alınarak en 

uygun alanlar saptanmıştır.   

Mersin Valiliği (2006),  İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

İl Çevre ve Durum Raporunda   İçel İlinin; meteolojik, iklimsel, nufus, yer altı suyu, 

yüzey suları, sanayileşme, kirlilik v.b gibi konular ele alınmıştır. 

Doğa-ÇED (2006), Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan bu 

çalışmada olası katı atık düzenli depolama alanının çevresel etkileri 

değerlendirilmiştir. Çevre Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler kapsamında projenin 

çevreye olabilecek etkileri, alınacak önlemler öngörülmüştür. Mersin Katı Atık 

Bertaraf (Katı Atık Düzenli Depolama) Tesisi Projesi, 22 belediyeden oluşan evsel 

katı atıkların mevzuatlara uyumlu olarak taşınması, düzenli depolanması, tıbbi 

atıkların sterilizasyonu, sızıntı sularının arıtılması ve depo gazları bertaraf ve yakma 

sistemi bileşenlerini kapsayan bütünleşik bir yönetim sistemidir. Mersin Katı Atık 

Bertaraf (Katı Atık Düzenli Depolama) Tesisi Projesinin tasarım ve inşaat 

safhalarının tamamlanmasının ardından 15 yıllık bir süre için planlanmıştır.. 

Erdem (2006),  Mersin ve Tarsus kentlerinin geleceği için önemi büyük olan 

Berdan akiferinin kirliliğinin araştırılması ve temiz yeraltı suyu kazanımı için olası 

lokasyonların belirlenmesini amaçlayan bu çalışmasında ; çeşitli yerlerde bulunan 30 

adet kuyudan farklı zamanlarda alınan  numunelerde analizler yapılarak; tarımsal 

aktivitelerden kaynaklanan parametreler ve ağır metallerin  fotometrik yöntemle 
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kirletici kaynaklar ortaya konulmuştur. Bu çalışma ile yeraltı su kirliliği oluşturması 

açısından risk oluşturabilecek katı atık düzenli depolama alanlarının yanında 

yeraltısuyu kirliliği açısından bir diğer risk kaynağı olarak tarımsal aktivitelerin 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

İO Çevre Çözümleri (2006),  Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yaptırılan katı atık düzenli depolama alanı uygulama projesi raporu 1.etap inşaatına 

yönelik hazırlanmıştır. Tasarım sırasında, maliyet, teknoloji ve çevre koruma 

tedbirleri dikkate alınarak mevcut alanın özelliklerine göre en uygun projelendirme 

yapılmıştır. Proje raporunda katı atık düzenli depolama sahası işletmesi için gerekli 

tüm ünitelerin fonksiyonları açıklanmıştır. Saha Projeleri, Detay Projeleri, Mimari 

Projeler, Betonarme Projeleri, Elektirik Projeleri, Mekanik ve Tesisat Projeleriyle  

katı atık düzenli depolama alanında olması gerekli detaylar verilmiştir.  

Nazlıcan (2006) tarafından  Mersin ili, Büyükşehir Belediyesi sınırları 

dahilinde bulunan katı atık düzenli depolama alanı olarak belirlenen yaklaşık 70 

hektarlık alanın imara açılması için hazırlanan Jeoteknik Etüt Raporu  Mersin 

Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine hazırlanmıştır.  

 



 
3.MATERYAL VE METOD                                                           Cumhur KARACA 

 16

3. MATERYAL VE METOD 
 
3.1. Materyal 
 
 Tüketimin çeşitlenerek artması, hayat standardının değişmesi, yaygınlaşan 

ambalajlı ürün kullanımı ve ‘’kullan at’’ türünden malzemeler kişi başına düşen katı 

atık miktarını artırmış ancak bu atıkların toplanması ve imha edilmesinde istenilen 

seviyeye ulaşılamamıştır. Kent çevrelerinde oluşan çöp sahaları başta sağlık olmak 

üzere çeşitli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Evsel katı atıkların nihai bertaraf 

metodu olan düzenli depolama tesisleri, yer seçiminden, işletilmesi ve kapatılmasına 

kadar bir dizi mühendislik çalışmasını gerektirmektedir. 

Evsel katı atıkların ana bileşenlerini kâğıt, cam, plastik, metal, çürüyebilir 

maddeler ve inert maddeler oluşturur. Bu temel bileşenlerin miktarları ülkeden 

ülkeye, kentten kente, yerel koşullara, mevsimlere, tüketim alışkanlıkları gibi 

faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Mersin’de çeşitli yerlerin atık 

kompozisyonları incelendiğinde; atığın kaynağına bağlı olarak içeriğinin değiştiği 

ancak en fazla miktarı evsel atıkların oluşturduğu ortaya çıkmaktadır (Çizelge 3.1.). 

Geri dönüşebilir malzemeler olan cam, metal, plastik v.s gibi maddelerin ise 

kaynağında ayrıştırma yapılarak depo alanına hiç ulaşmadan ekonomiye 

kazandırılmasıyla atık miktarı düşerek depo alanlarının ömrü artacaktır. 

 
3.1.1. Mersin Kentinde Mevcut Çöp Durumu 
 
  Mersin Büyükşehir Belediyesine ait  çok eski ve yetersiz Kompost Tesisi ve 

kapasitesini doldurmuş düzenli olmayan bir çöp alanı mevcuttur. 1985 yılında 160 

ton/8 saat kapasite ile  faaliyete başlayan  kompost gübre fabrikası 1985, 1986, 1987 

yıllarında toplanan çöplerin tamamını işlemekteydi. Gerek fabrikanın kapasitesinin 

düşmesi, gerekse  çöp miktarının zamanla artmasıyla  1987 yılından sonra çöplerin 

bir kısmı  depolanmaya başlanmış ve depolama oranı günümüze kadar artarak devam 

etmiştir.  
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  Mevcut katı atık depolama sahası uzun yıllara dayalı düzensiz işletmesi 

dolayısıyla insan ve çevre sağlığına olumsuz etkiler vermektedir. 1993 yılında 

hizmete giren düzenli depolama alanı kompost fabrikasının rehabilite edilememesi 

sebebi ile planlanan süreden daha önce kapasitesini doldurmuştur. Mevcut durumu 

itibarıyla yerleşim yerleri içerisinde kalan ve çevre kirliği yaratan  Çavuşlu çöp 

döküm alanının bir an önce rehabilite edilerek kapatılması gerekmektedir (Şekil 3.1). 

  Mersin kentinde oluşan  650 ton/gün atık ilçe ve ilk kademe belediyeleri 

tarafından  toplanmaktadır. 2007 yılında Mersin için sadece konutlarda oluşan 

atıkları günde 240 araç atık toplamaktadır. Mersin’de oluşan evsel atıklar yaklaşık 

olarak kişi başına; 900 gr/gün, 340 kg/yıl’dır.  

Mersin İlinde,  yılda oluşan  240.000 ton katı atığın değerlendirilmesi ve 

depolanması  sorunu, gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu sorunların 

önlenmesi için uygulanabilecek yöntemler arasında, kentsel katı atıkların düzenli 

depolama ile uzaklaştırılması en uygun ve en ekonomik çözümlerden birini 

oluşturmaktadır. 

  

 

Çizelge 3.1. Mersin İli için çeşitli yerlerin atık kompozisyonları  

Atık Evsel Lokanta Tic.Dük. Pazar Kurum Cadd Park 
Mutfak Atığı 72.69 73.95 30.24 73.31 15.95 3.39 - 
Kağıt 14.30 55.16 50.44 10.60 68.09 6.36 0.42 
Tekstil 2.76 0.38 0.87 1.33 0.85 0.42 - 
Bitki ve Tahta 1.04 0.04 0.44 2.43 2.28 30.08 63.60 
Plastik 5.41 5.19 9.93 2.80 7.41 8.47 0.42 
Deri ve Lastik 0.18 0.02 0.22 0.94 0.28 - - 
Metal 0.56 0.56 2.51 0,73 1.42 3.81 - 
Şişe ve Cam 1.83 3.94 4.69 2.04 3.13 1.27 1.26 
Seramik ve Taş 1.07 0.76 0.44 5.63 0.57 7.63 11.3 
Muhtelif 0.08 - 0.22 0.18 - 38.56 23.01 
TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 100.0
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Şekil 3.1. Mersin Büyükşehir Belediyesi katı atık depolama alanı genel görünüşü 

 
3.2. Metod 
 

Tez kapsamındaki çalışmalar aşağıda belirtilen katı atık düzenli depolama 

alanı yer seçiminde göz önünde bulundurulması gereken özellikler esas alınarak; 

arazi öncesi büro çalışması, arazi çalışmaları, büro çalışmaları olmak üzere üç 

aşamada hazırlanmıştır. 

 
3.2.1. Katı Atık  Düzenli Depolama  Alanı Yer Seçiminde Göz Önünde 
Bulundurulması Gereken  Özellikler  
 
 Yer seçiminde  göz önünde bulundurulan kriterlerle  depolama sahalarının 

bölgede meydana getirebileceği çevre tesirlerinin  belirlenmesi ve çıkacak sonuçlara 

göre  en az maliyetle  en az çevre kirliliği yaratacak olan alternatif sahanın tespit 

edilmesi sağlanmaktadır. 

Depolama alanında olması gereken tüm özelliklerle çevrenin zarar görmemesi 

amaçlanmaktadır. Bu zararların hiç olmaması idealdir. Aşağıda da tek tek açıklanan 

özelliklerin bir alanda toplanması çoğu zaman imkansız hale gelmektedir. Bazı 

olumsuzlukları bünyesinde toplayan atık depolama alanlarında yapay yöntemlerle bu 
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olumsuzluklar minumuma indirilmelidir. Kurulan tesisin  konumu imar planında 

belirtilerek, işletmeye kapatıldıktan itibaren en az 40 yıl yerleşime  açılmaması 

sağlanmalıdır. 

1991 yılında  kurulan Çevre Bakanlığı aynı yıl 14.03.1991 tarihli Resmi 

Gazetede  yayınlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmenliği ile 

düzenli depo alanlarının yer seçimi, inşaatı ve işletmesi ile ambalaj atıkların  geri 

kazanılması konularına ilişkin teknik ve idari  esaslar belirlenmiş  bulunmaktadır. Bu 

yönetmenlikte belirtilen kriterlerle  uygun yerlerde  çöplerin nihai bertarafı  için 

düzenli depolama tercih edilmelidir. Ayrıca çevre koruma birliği (EPA) tarafından  

kabul edilen kriterler de bulunmaktadır. 

 
3.2.1.1. Yerleşim Birimlerine Uzaklık 
 
 Depolama çalışmalarının çevreye etkilerini minimize etmek için, günümüzde 

katı atık depolama alanları deponun yapılacağı çevre etrafında uygun bir  tampon 

bölgeye sahip  ve yerleşim yerlerine uzak  ( en az 1 km ) bir bölgede yapılmalıdır. 

Gürültü, koku ve hava kirliğinin çevreyi en az  derecede etkilemesi çok önemlidir. 

Çevre açısından her türlü önlemin alınabileceği bölgeler, olası katı atık depolama 

alanları içinde en makul  bölgelerdendir. 

Özellikle hava alanlarına yakın olan bölgelerde yapılan depolama alanları 

tehlike oluşturduğundan dolayı katı atık depolama alanlarının  hava alanlarına yakın 

olması, uçakların uçuş rotası üzerinde olması çok büyük sakınca oluşturmaktadır, 

bunun da en büyük sebebi  depolama bölgelerinde  kuşların çok fazla olması ve 

uçaklar için tehlike oluşturmasıdır.  

 
3.2.1.2. Jeolojik Kriterler 
 
 Jeolojik  şartlar bir depo bölgesi için  alanın çevresel uygunluğunun tespitinde  

en önemli faktördür. Jeolojik araştırma haritaları ve bölgesel jeolojik bilgileri  

kullanmak  özellikle alternatif  bölgelerin ilk tespitinde çok önemlidir.  Katı atık 

depolama alanları zeminini oluşturacak doğal birimin yer altında üç boyutlu 

dağılımını da belirlemek çok önemlidir,  sondajlarla  ana kaya  dağılımı belirlenerek 

jeolojik kesitler çizilmelidir. Jeolojik çalışmalarda  sondajlarla potansiyel yer altı 
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suyu akışının olduğu yerler , akış yönü ve yer altı su seviyesi ölçümleri 

yapılabilmektedir. 

 Hava fotoğraflarının  yorumlanması da çoğu zaman büyük faydalar 

oluşturmaktadır. Sel, çığ, heyelan ve erozyon bölgeleri, taşkın yatakları, deprem 

etkisindeki bölgeler, bataklıklar, fay bölgeleri jeolojik çalışmalarla çok iyi 

araştırılmalıdır. 

 
3.2.1.3. Örtü Ve Dolgu Malzemesi  Durumu  
 
 Mevcut malzemenin  inşaat malzemesi olarak değerlendirilmesi yer seçimi 

yapılan bölge açısından çok önemlidir.  Geçirimsiz tabakalar için kilin, örtü 

malzemesi için toprağın,  ve drenler için granüler malzeme çakılın aynı alanda veya 

yakın bir yerde olmasıyla  katı atık depolama alanına ekonomiklik kazanmaktadır.  

 
3.2.1.4. Deprem Durumu 
 
 Alternatif alanların aktif faylara uzaklığı, bu alanların deprem tarihçesi ve 

olabilecek depremin şiddeti çok iyi araştırılmalıdır. Mümkün olabildiğince deprem 

açısından hareketli bölgelere katı atık depolama alanı inşa edilmemelidir. Böyle bir 

bölgede inşa edilen katı atık depolama alanı, depremden sonra giderilmesi çok zor ve 

çok büyük  çevre problemlerine sebep olabilir. 

 
3.2.1.5. Taşıma Mesafesi Ve Yol Durumu 
 
 Atık bölgesi seçerken  önemli değişkenlerden  biri de taşıma mesafesi ve 

mevcut yol durumudur. Taşıma uzaklığının atık depolama sisteminin işletilmesine 

önemli bir şekilde  etki edeceği açıktır. Mevcut yol durumunun kamyon trafiğine 

uygun şekilde olması çok önemlidir. Katı atık depolama alanı ekonomik taşıma 

menzili içinde  bulunmalıdır. Taşıma mesafesinin az olması ve mevcut yolların 

uygun olması, diğer şartlarında  sağlanması ile arzu edilen bir durumdur. 

 
3.2.1.6. Depolama Kapasitesi  
 
 Katı atık depolama alanlarında depolama kapasitesi  ne kadar fazla olursa 

sorunun çözümü o kadar kalıcı olur. İdeal olarak bir depolama alanı en az 10 yıl 
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hizmet edecek kapasitede olmalıdır, bu sürenin kısa oluşu tekrar aynı problemin kısa 

zamanda  gündeme gelişi demektir. Arazi büyüklüğü yıllık üretim tahminleri  çöp 

yoğunluğu gibi veriler kullanılarak hesaplanmalıdır. 

 
3.2.1.7. Jeoteknik Koşullar (Zemin Koşulları) 
 

Bölgesel ve yersel jeolojinin yanında jeoteknik koşullar da hangi tür malzeme 

ile nasıl çalışılacağının belirlenmesi için olmazsa olmaz çalışmalardandır. Jeolojik 

çalışma sonucunda yapılan gözlemlerle belirlenen noktalarda araştırma çukuru ve 

karotlu sondaj kuyuları açılmalıdır. Böylece  depo zeminini oluşturacak zeminin yer 

altında üç boyutlu dağılımı belirlenmiş olacaktır.  

Açılan çukurlar ve sondajlarla yeraltındaki malzemeden örselenmiş ve 

örselenmemiş numuneler alınarak, bu numuneler üzerinde laboratuarda gerekli tüm 

deneyler yapılacaktır. Ayrıca sondaj ve araştırma çukurlarında  arazide kuyu başında 

da çeşitli deneyler yapmak mümkündür. Bu deneyler: 

Arazi Deneyleri: 

SPT Deneyi, Basınçlı Su Deneyi, Vane Deneyi, Plaka Yükleme Deneyi v.s 

dir. 

Laboratuar Deneyleri: 

Birim Hacim Ağırlık (kuru, yaş ve normal) Deneyi, Özgül Ağırlık Deneyi, 

Atterberg Limitleri  (likit, plastik ve büzülme limiti) Deneyi, Elek Analizi, Tek 

Eksenli Basma Dayanımı, Üç Eksenli Basma Dayanımı, Kesme Kutusu Deneyi, 

Permeabilite Deneyi, Konsolidasyon Deneyi ve Kompaksiyon Deneylerinden, 

gerekli olanlar ve uygun olan yapılmalıdır.  

Yapılan deneylerle zeminin sınıfı, taşıma kapasitesi, oturma miktarı, 

sıkışabilirliği ve diğer fiziksel özellikleri belirlenmiş olacaktır. Şev stabiliye analizi 

için gerekli olduğunda  bu deneylerle bulunan parametreler kullanılacaktır. Ayrıca 

örtü malzemesi olarak kullanılması düşünülen zemin numunesinde de gerekli   

laboratuvar deneyleri yapılmalıdır. 
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3.2.1.8. Hidrolojik Durum 
 

Mevcut doğal drenaj ve  akış özelliklerinin saptanmasında  hidroloji çok 

önemlidir. Yüz yıllık taşkın limitleri  tanımlanmalıdır. Yüz yıllık taşkın havzası içine 

yapılan atık deposu insan sağlığına ve çevreye zarar verecek katı atığın taşınması, 

taşkın havzasının  geçici su tutma kapasitesini azaltacak ve taşkın akışına engel 

olmayacak şekilde havzanın özellikleri çok iyi tanımlanarak  dizayn edilmelidir. 

 Jeolojik ve jeoteknik  çalışmalarda  sondajlarla potansiyel yer altı suyu 

akışının olduğu yerler, akış yönü ve yer altı su seviyesi ölçümleri yapılabilmektedir. 

Ayrıca arazide kuyu başında  veya  laboratuarda  katı atık depolama alanının 

zeminini oluşturan birimin gerekli bütün hidrojeolojik özellikleri belirlenmelidir. 

İçme suyu alanlarının çok iyi belirlenerek bu alanlarla etkileşim incelenmelidir  

(Şekil 3.2 - 3.3). 

 

 
Şekil 3.2.  Taneler arası akışla bir akiferin içinde kirliliğin yayılması (Tchobanoglous 

ve Theisen, 1993) 
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Şekil 3.3.  Çatlaklı kaya ortamdaki akiferden kirlilik yayılması (Tchobanoglous ve 

Theisen, 1993) 
 
 
3.2.1.9. Depolama Alanında Arazi Mülkiyeti 
 
 Katı atık depolama alanlarının yer seçiminde  en uygun alanın maliyeti çok 

önemlidir. Belediyeler depolama alanının mülkiyetini satın almak için çok büyük 

para ve emek harcamaktadır. Bu açıdan çoğunluğu kamu arazisi olan yerler,  tarıma 

elverişli olmayan susuz kıraç araziler daha çok tercih edilmektedir. Bölgede 

yapılacak depolama sonucunda  bölgenin tarımsal ve ekonomik durumu fazla 

etkilenmemelidir. 

 
3.2.1.10. Hakim Rüzgar Yönü 
 

Şehircilik açısından, çöp depo sahaları hakim rüzgar yönünde yerleşim 

bölgesi olan yerlerde inşa edilmemelidir. Rüzgar kuvveti ve rüzgar yönü hesaba 

katılarak uygun bölgeler seçilmelidir. Tampon bölgeler veya rüzgar kesiciler 

kullanılmalıdır. 
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3.2.1.11 Kamuoyu Şartları 
 

Çevre bilincinin  giderek geliştiği günümüzde  eğitilmek için  fırsat ve 

zamana  sahip olmayan vatandaşların, modern  bir atık tesisinin  nasıl dizayn edildiği 

ve işletildiği konusunda eğitimleri yeni bir atık tesisi için halk desteği kazanmada 

kritik bir koşul olacaktır. 

 
3.2.1.12. Biyolojik Koşullar 
 
 Katı atık depolama alanları mevcut ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde  

tasarlanmalıdır. Depolama alanı ve etki alanında bulunan flora ve fauna türlerinden 

ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış nadir ve nesli tehlikeye 

düşmüş türlerin olması gerekmekmektedir. Bu şekilde özel bitki ve hayvan türlerinin 

bulunduğu alanlarda katı atık depo alanlarının yapılmamalıdır.. 

 
3.2.1.13. İklimsel Şartlar 
 
 Potansiyel bölgelerin değerlendirilmesinde  hava şartları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Yağmur yağış sıklığı, şiddeti, yerel buharlaşma oranları dikkate 

alınmalıdır. Kış şartları depo bölgesine ulaşıma etki edecektir, bu sebeple  yağışlı ve 

karlı havalarda  farklı alanların kullanımı gerekecektir.  

 
3.2.1.14. Maliyet 
 
 Değişik topografik, jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik özelliklere sahip 

alternatif alanlarda  değişik işletme ve inşaat maliyetleri olacağı  doğaldır. Yer 

seçimine etki eden  en  önemli unsurlardan birisi de sahaların inşaat maliyetidir. 

 Çöp alanını oluşturacak taban ve çevre kayaçların fiziksel özellikleri, 

bunların birbiri ile olan ilişkileri çok iyi belirlenmelidir. Bu özelliklerin ve ilişkilerin 

belirlenebilmesi için; sondaj ve araştırma çukurlarının açılması, jeolojik birimlerin 

çok iyi tanımlanması ve laboratuvar deneyleri için yeraltından zemin numunelerinin 

alınması gerekmektedir. Böylece çalışma alanını oluşturan jeolojik birimlerin 

yeraltındaki üç boyutlu dağılımı da kesin sınırlarla belirlenmiş olacaktır.   
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3.2.2. Arazi Öncesi Büro Çalışması 
 

Çalışma başlangıcında, daha önce konuyla ilgili yapılmış yayın, rapor ve 

tezler incelenmiştir. Alternatif alanlarla  ilgili jeolojik ve jeoteknik veriler, açılmış 

olan sondaj kuyuları ve analizleri incelenmiştir. İnceleme alanının hidrojeolojik 

koşullarının da yapılacak analizlerde kullanılacak olmasından dolayı bu  durum ile 

ilgili veriler de elde edilmiştir. 

Şimdiye kadar yapılmış jeolojik çalışmalardan ve Maden Tetkik Arama 

Enstitüsü’nün 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarından yararlanılmıştır. Mersin 

Büyükşehir Belediyesine ait uydu görüntüleri kullanılarak değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

 
3.2.3. Arazi Çalışmaları 
 

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu kurumları, ilgili meslek 

odaları ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri de alınarak tespit edilen katı atıkların 

depolanabileceği dört alternatif alan ön plana çıkmıştır. Ancak alternatif alanlarda 

detay çalışmaların yapılması gerekmiştir. 

Alternatif Alanlar;  Alan I: Bağcılar Batısı,  Alan II: Esenli Köyü Kuzey 

Doğusu,  Alan III: Doruklu Güneyi,  Alan IV: Musalı Köyü Güneyi’dir (Şekil 3.4).  

Alternatif alanların  katı atık düzenli depolama alanı olarak olabilirliği 

incelenirken;  yerleşim birimlerine uzaklık, jeolojik kriterler, örtü ve dolgu 

malzemesi durumu, deprem durumu, taşıma mesafesi ve yol durumu, depolama 

kapasitesi, zemin koşulları, hidrojeolojik koşullar, arazi mülkiyeti, hakim rüzgar 

yönü ve maliyet konularında  çalışmalar yapılmıştır. 
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Alan 1.  Bağcılar Batısı Alan 2.  Esenli Köyü Kuzey Doğusu 

 
Alan 3. Doruklu Güneyi Alan 4. Musalı Köyü Güneyi 

Şekil 3.4  Alternatif alanlar olarak incelenen 4 ayrı bölgenin genel görünümleri. 

   

Alan 1’de toplam derinliği 328 metre olan 16 adet zemin araştırma sondajı 

yapılmış ve Permeabilite deneyi için 4 adet araştırma çukuru açılıp numuneler 

alınmıştır. 16 adet zemin araştırma sondajından 6’sı yer seçimi aşamasında, 10 tanesi 

ise yer seçimi tamamlandıktan sonra detay incelemeler için yapılmıştır. Ayrıca 

inceleme alanında 11 adet Sismik – 11 adet Rezistivite  çalışmaları ve sondaj 

sırasında SPT deneyleri yapılmıştır. Açılan sondaj kuyuları ve araştırma 

çukurlarından laboratuvar deneyleri için numuneler alınmıştır (Şekil 3.5 - 3.7). 

Alan 2 de  zemin özelliklerinin ayrıntılı olarak belirlenebilmesi amacıyla  dört 

adet her biri 15 m. Olmak üzere toplam 60 m  uzunluğunda rotary sondaj tekniğiyle 

karotlu sondaj kuyusu açılmış ve 4 adet araştırma çukuru açılıp torba numuneler 

alınmıştır (Şekil 3.8 - 3.9). Sondaj sırasında SPT deneyleri ve permeabilite deneyleri 

yapılmıştır.  Açılan sondaj kuyuları ve araştırma çukurlarından laboratuvar 

numuneler alınmıştır.  
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Şekil  3.5. Alan 1 de rotary sondaj tekniğiyle açılmış karotlu sondaj kuyuları 

 

 

 
Şekil  3.6. Alan 1 de kazı  makinesiyle  açılan araştırma çukuru 
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Şekil  3.7. Alan 1 de yapılan jeofizik etüd çalışmaları 

 

 

 
Şekil  3.8. Alan 2 de rotary sondaj tekniğiyle açılmış karotlu sondaj kuyuları 
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Şekil  3.9. Alan 2 de kazı  makinesiyle  açılan araştırma çukuru 

 

3.2.4. Büro Çalışmaları 
 

Yerleşim bölgelerine uzaklık, jeolojik, hidrojeolojik koşullar, yol durumu ve 

çevresel etkenlerin birlikte değerlendirildiği yeni bir puanlama sistemi geliştirilmiştir 

(Çizelge 3.2). Puanlama  yönteminde katı atık depolama alanı yer seçimi için en 

önemli olan sekiz kriter tespit edilmiştir. Puanlama yönteminde kriterler önemine 

göre 10 puanlık ya da 15 puanlık etkiyle sahip olup sekiz kriterin toplamı 100 puan 

olarak hesaplanmıştır.  

 Puanlama  koşulları dikkate alınarak elde edilen toplam puanlar Çizelge 

3.2’ye göre değerlendirildiğinde; 100-80 puan arası uygun alan, 79-60 puan arası 

alınabilecek ilave önlemlerle kısmen uygun alan ve 59 puandan düşük olan alanlar 

ise uygun olmayan alan olarak tanımlanmıştır (Çizelge 3.3). 

Tez çalışması kapsamında  dört adet alternatif saha puanlama yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. 
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Çizelge 3.2.  Alternatif katı atık düzenli depolama sahalarının yerseçiminde  
puanlama yöntemi  

KRİTERLER PUANLAMA KOŞULLARI 
 

PUAN 
 
 

1. 
Yerleşim 
Bölgelerine 
Uzaklık 
 

• Yerleşim Bölgelerine 1 km den daha fazla mesafede  (15 
Puan) 

• Yerleşim Bölgelerine 1 km den daha az mesafede ve 
yerleşim bölgeleri ile arasında tepe, yığın, ağaçlık v.s 
engel var (10 puan) 

• Yerleşim Bölgelerine 1 km den daha az mesafede ve 
yerleşim bölgeleri ile arasında tepe, yığın, ağaçlık v.s  
engel yok (0 puan) 

 
 

15 

 
 

2. 

 
 
Topografya 

• Topoğrafik olarak alanda atık depolanması için gerekli  
alanı (çukur, vadi v.s.) var (10 puan) 

• Topoğrafik olarak alanda atık depolanması için gerekli  
alanı (çukur, vadi v.s.) var ancak kazı yapmak gerekiyor 
(5 puan) 

• Topoğrafik olarak alanda atık depolanması için gerekli  
alanı (çukur, vadi v.s.) yok (0 puan) 

 
 

10 

 
 

3. 

 
 
Jeolojik 
Koşullar 

• Jeolojik olarak uygun alan (15 puan) 
• Alınacak ilave önlemlerle iyileştirilebilecek alan (5 puan) 
• Jeolojik olarak uygun olmayan alan (Heyelan bölgeleri, 

aktif fayların etkili olduğu alanlar, karstik yapıların 
bulunduğu alanlar) (0 puan) 

 
 

15 

 
 

4. 

 
 
Hidrojeolojik 
Durum 

• Yeraltı suyunun 40 m den daha derin ve depo tabanını 
oluşturan jeolojik birim geçirimsiz olduğu alan (15 puan) 

• Yeraltı suyunun 40-10 m olduğu depo tabanını oluşturan 
jeolojik  birim geçirimsiz (10 puan) 

• Yeraltı suyunun 10m den daha az ve /veya olduğu depo 
tabanını oluşturan jeolojik birimin permeabilitesi yüksek 
(0 puan) 

 
 

15 

 
 

5. 

 
Depolama 
Alanında Arazi 
Kullanım 

• Orman vasıflı ve tarım arazisi olmayan taşlık kayalık 
alanlar  (10 puan) 

• Bir kısmı Orman vasıflı ya da tarım arazisi olarak 
kullanılan alanlar(5 puan) 

• Tamamı orman vasıflı  ve/veya  tarım arazisi olan alanlar  
(0 puan) 

 
 
 

10 

 
 

6. 

 
 
Taşıma 
Mesafesi veYol 
Durumu 

• Yerleşim bölgelerinden geçmeyen mevcut yolu olan ve 
ekonomik taşıma mesafesinde olan alanlar (15 puan) 

• Sahaya ulaşımda yeni yol yapımı gereken ve ekonomik 
taşıma mesafesinde olan alanlar (5 puan) 

• Sahaya ulaşımda mevcut yolu olmayan, yeni yol yapımı 
gereken ve ekonomik taşıma mesafesinde olmayan 
alanlar (0 puan) 

 
 

15 

 
7. 

 
Depolama 
Kapasitesi 

• 20 yıldan daha büyük kapasiteli alanlar (10 puan) 
• 10-20 yıl kapasiteli alanlar (5 puan) 
• 10 yıldan daha küçük kapasiteli alanlar (0 puan) 

10 

 
8. 

 
Hakim Rüzgar 
Yönü 

• Hakim rüzgar yönünde yerleşim bölgesi olmayan alanlar 
(10 puan) 

• Hakim rüzgar yönünde yerleşim bölgesi olan alanlar (0 
puan) 

 
10 

TOPLAM PUAN 100 
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Çizelge 3.3.  Puanlama yöntemi sonuçların değerlendirilmesi 
 

Puan Aralığı AÇIKLAMA 
100 - 80 Uygun alan 

 
79  – 60 

Kısmen uygun alan  
(gerekli önlemler alındığı takdirde uygun olabilecek alanlar)  

<59 Uygun  olmayan alan 

 

Arazi çalışmaları sonucunda sondajdan ve araştırma çukurundan alınan 

örselenmiş ve örselenmemiş örnekler üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri ASTM 

standartlarına uygun olarak Akademi Zemin Laboratuvarında yapılmıştır. 

Şimdiye kadar yapılmış jeolojik çalışmalardan önceki çalışmalardan da 

yararlanılarak Mersin Büyükşehir Belediyesine ait uydu görüntüleri kullanılarak 

değerlendirmeler yapılmış ve alternatif alanlar için çeşitli haritalar yapılmıştır. 

Alternatif alanlar; arazi öncesi yapılan büro çalışmaları, arazi çalışmaları ve 

laboratuar  çalışmalarından elde edilen bilgi ve veriler değerlendirilerek 

incelenmiştir. Alternatif alanların tapu kayıtları da incelenip; kapasite, önceki 

çalışmalar, jeolojik ve jeoteknik özellikler, çevresel özellikler, maliyet ve yasal 

mevzuat değerlendirilerek en uygun katı atık depolama alanı tespit edilmiştir. Tespit 

edilen en uygun alanda geoslope programı yardımıyla şev stabilite analizleri 

yapılarak katı atık düzenli depolama alanı projelendirilmiştir. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMALAR 
 
4.1. Çalışma Alanı ve Çevresinin Jeolojisi 
 

İnceleme alanında MTA Genel Müdürlüğü tarafından ayrıntılı jeolojik 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Şenol ve ark (1998) tarafından gerçekleştirilen bu 

çalışmalar inceleme alanının doğu ve orta kesimini içeren Mersin O-33 paftasını 

kapsamaktadır. Bölgede yeralan jeolojik birimlere ait aşağıda sunulan bilgiler Şenol 

ve ark. (1998)’den derlenmiştir.  

Paleozoyik yaşlı metamorfikler (mermer, şist, kuvarsit), Üst Kretase 

döneminde bölgeye yerleşen ofiyolitik melanj, Oligosen-Miyosen-Pliyosen 

döneminde karasal, geçiş ve denizel ortam çökelleri (kireçtaşı-kumtaşı-kiltaşı-

konglomera-marn-jips), Kuvaterner yaşlı karasal ve geçiş ortamı çökelleri ile 

morfolojik birimler bölgenin doğu ve güney kesimlerinde yaygın olarak 

görülmektedir. Birimlerin yaşlıdan gence yüzey yayılımları genel olarak kuzeyden 

güneye doğrudur. Bölgenin jeoloji haritası Şekil 4.1’de ve A-A’ jeolojik kesiti Şekil 

4.2’de sunulmuştur. İnceleme alanına ait genelleştirilmiş stratigrafik dikme kesit 

Şekil 4.3’de verilmiştir.  

 
4.1.1. Karahamzauşağı Formasyonu  
 

Karahamzauşağı Formasyonu inceleme alanında temel birimi 

oluşturmaktadır. Bu formasyon sığ – derin denizde çökelmiş ve daha sonra 

metamorfizmaya uğramıştır. Düzenli bir tabakalanma gösteren formasyon 

güneydoğuya eğimlidir. Metamorfik kireçtaşları gri renkli, genellikle orta ince 

katmanlı, yer yer laminalı, mikrokristaller halinde kalsitten oluşmuş az miktarda 

muskovit, kuvars, plajiyoklas, ve demirce zengin opak mineralleri içermektedir. 

Mermerler ise bu kireçtaşları içinde devamsız katmanlar halinde görülür.  

Kuvarsitler beyaz ve kirli beyaz renklerde görülmekte ve birbiri ile girik 

halde bulunan kuvars kristallerinden oluşmaktadır. Eser olarak mika ve opak 

mineraller bulundurmaktadır. Şistler ve kuvarsitler kuzeydoğu-güneybatı yönünde 

uzanımlı olarak Ziyaret Dağı’nın doğu bölümlerinde yer almaktadır.  
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Şekil 4.3. İnceleme alanının genelleştirilmiş dikme kesiti (Şenol ve ark, 1998) 



 
4. BULGULAR VE TARTIŞMALAR                                           Cumhur KARACA 

 36

İnceleme alanında Karahamzauşağı Formasyonun alt dokanağı 

yüzeylenmemektedir. Bu nedenle kalınlığı da tam olarak belirlenememiştir. Bu 

formasyon Kuzgun Formasyonu tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. Formasyon 

içinde herhangi bir makro ve mikro faunaya rastlanmamıştır. Birimin yaşı Schmidt 

(1961)’e göre Paleozoyik olarak tanımlanmıştır.  

Karahamzauşağı Formasyonu metamorfizma geçirmesi nedeniyle ilksel kaya 

türü ve stratigrafi özelliklerini kaybetmiştir. Bununla birlikte, laminalı ve ince 

tabakalı yapı gösteren kristalleşmiş kireçtaşı birimi ve laminalı şist ara katkılı 

kuvarsitlerin bulunuşu formasyonun derin-sığ deniz ortamında çökeldiğini 

göstermektedir.  

 
4.1.2. Mersin Ofiyolitik Melanjı  
 

İnceleme alanında ofiyolitik birim genellikle Mersin’in kuzeyinde yer alan 

derin vadiler içinde görülmektedir. Ofiyolitik melanj içinde gabro, harzburjit, verlit, 

dunit, klinopiroksenit, lerzolit, diyabaz, radyolarit ve derin deniz sedimanları ile 

ofiyolitlerin yerleşimi sırasında havzaya düşen Permiyen-Jura-Kretase yaşındaki 

yabancı kayaç blokları bulunmaktadır. Ofiyolitik birimler tektonizma etkisiyle ilksel 

konum ve yapılarını kaybetmiştir ve genellikle serpantinleşme hakimdir.  

Ofiyolitik birimin bölgeye yerleşim yaşı Üst Kretase’dir. Ofiyolitik melanj 

üzerine Oligo-Miyosen yaşlı Gildirli Formasyonu uyumsuz olarak gelmektedir. 

Gildirli Formasyonunun bulunmadığı yerlerde ofiyolitik melanj veya birim içindeki 

Jura-Kretase yaşlı kireçtaşı blokları üzerine Alt-Orta Miyosen yaşlı Karaisalı 

Formasyonu uyumsuz olarak yer almaktadır (Şenol ve ark, 1998). 

 
4.1.3. Gildirli Formasyonu  
 

İnceleme alanında üç kaya biriminden oluşmuştur. Bunlar konglomera-

kumtaşı, siltaşı-kiltaşı ve killi kiraçtaşı-marn birimlerindir. Bu birimler birbirleri ile 

yanal ve düşey geçişli durumda olmakla birlikte, konglomera-kumtaşı birimi alt 

kesimlerde, silttaşı-kiltaşı birimi orta kesimlerde ve killi kireçtaşı-marn birimi üst 

kesimlerde egemendir. Konglomera-kumtaşı birimi akarsu (alüvyon yelpazesi, 

örgülü ırmak, menderesli ırmak), silttaşı-kiltaşı ve killi kireçtaşı-marn birimleri ise 
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taşkın ovası, göl, sığ deniz, lagün gibi ortamlarda çökelmiştir. Bu birimlerin 

ardalanmalı ve geçişli olması ortamın duraysız olduğu, altlarda kaba kırıntılıların üst 

kesimlerde killi kireçtaşı-marn birimlerinin egemen olması trangresyonun hüküm 

sürdüğünü göstermektedir (Şenol ve ark, 1998).  

Gildirli Formasyonu Schmidt (1961) tarafından isimlendirilmiştir. İnceleme 

alanı içinde formasyon tip yerleri Mersin O33-a1 paftasında Kerimler Köyü’nün 500 

m doğusunda Gümüşçe Çayı vadisi içi, Evrenli Köyü 1.5 km kuzeyinde, Kepirli 

Köyü eski yerleşim yeri ve Dedeler Köyü doğusudur.  

 
4.1.4. Karaisalı Formasyonu  
 

Karaisalı Formasyonu genellikle beyaz, açık gri, bej renklerde, yer yer bol 

algli, mercanlı, gastropod ve lamelli kavkılı, killi yumrulu, erime boşluklu ve bazı 

kesimlerde  katmanlı resifal kireçtaşlarından oluşmuştur. 

Işıktepe Köyü, Kepirli Köyü, Kerimler Köyü, Gözne İlçesi doğu ve batısı, 

Parmakkurdu, Musalı ve Evrenli Köyleri çevresi formasyonun tip yerleridir.  

Resifal kireçtaşı olan Karaisalı Formasyonu, genellikle mercan, alg, 

foraminifer, ekinoderm, mollusk, bryozoa, halimeda, annelid gibi resif yapıcı 

organizmaların matriks ve kalsit ile çimentolanmasından oluşmuştur. Alt-Orta 

Miyosen zamanı boyunca kıyı ortamında çökelen Karaisalı formasyonu içinde altı alt 

birim ayırtlanmıştır 

Karaisalı Formasyonu Miyosen öncesi birimler üzerine uyumsuz olarak, 

Gildirli Formasyonu üzerine ise geçişli ve transgresif olarak gelmektedir. Karaisalı 

Formasyonu üzerine Güvenç Formasyonu geçişli olarak gelmektedir. Ayrıca bazı 

kesimlerde Kuvaterner birimleri formasyonu yer yer uyumsuz olarak yamalar 

şeklinde örtmektedir. Karaisalı Formasyonunun kalınlığı aşınma koşullarına bağlı 

olarak değişim göstermekle birlikte çalışma alanında maksimum 500 m dolayındadır 

(Şenol ve ark, 1998). 

 
4.1.5. Güvenç Formasyonu  
 

Alternatif katı atık düzenli depolama alanlarınında üzerinde bulunduğu Güvenç 

formasyonu; stratigrafik olarak alt bölümlerde killi kireçtaşı-marn, üst kesimlerde ise 
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kilttaşı-silttaşı birimlerinden oluşmaktadır. Formasyon genel olarak yeşilimsi gri, 

beyazımsı sarı renklerde gözlenmektedir. Formasyon Schmidt (1961) tarafından 

adlandırılmıştır.  İnceleme alanında Güvenç Formasyonuna ait tip kesitler Tepeköy, 

Çelebili, Dalakdere, Esenli ve Hamzabeyli Köyleri çevresinde gözlenmiştir. 

Formasyon adını en iyi gözlendiği yer olan ve N 33-c paftasında yer alan Güvenç 

Köyü’nden almıştır.  

Alt-Orta Miyosen zamanında bölgede oluşan resif önü, sığ-derin deniz 

ortamlarında çökelen Güvenç Formasyonu içinde iki birim ayırtlanmıştır. Bunlar killi 

kireçtaşı-marn birimi ve kiltaşı-silttaşı birimleridir. Killi kireçtaşı-marn birimi 

stratigrafik olarak formasyonun alt kesimlerinde Gildirli ve Karaisalı Formasyonları 

ile geçişli olarak bulunmaktadır. Kiltaşı-silttaşı birimi orta ve üst bölümlerde Kuzgun 

Formasyonu ile geçişli olarak bulunmaktadır. Formasyonun yerleştiği 

paleotopoğrafyanın etkisine bağlı olarak bazı kesimlerde bu sıralamada değişiklikler 

görülmektedir (Şenol ve ark, 1998).  

Güvenç Formasyonunun alt dokanağında yanal ve dikey geçişli Karaisalı 

Formasyonu, üst dokanağında ise uyumlu ve girik olarak Kuzgun Formasyonu 

bulunmaktadır.  

 
4.1.6. Kuzgun Formasyonu  
 

İnceleme alanında sarımsı beyaz, yeşilimsi gri-siyah renklerde olan Kuzgun 

Formasyonu dört birimden oluşmuştur. Bunlardan kumtaşı-konglomera birimi 

formasyonun alt bölümlerinde, resifal kireçtaşı ve tüfit orta bölümlerde, kiltaşı-marn 

silttaşı üst bölümlerde egemendir. Formasyonun en iyi görüldüğü yer Demirci Köyü, 

Iğdır Köyü, Çiriştepe Köyü, Emirler Köyü dolaylarıdır. Orta-Üst Miyosen 

zamanında deniz seviyesindeki oynamalara bağlı olarak oluşan sığ deniz ve geçiş 

ortamlarında (kıyı, lagün, delta, gelgit, resif) çökelen Kuzgun Formasyonu içindeki 

başlıca birimler kumtaşı-konglomera birimi, resifal kireçtaşı birimi, tüfit birimi ve 

kiltaşı-marn-silttaşı birimidir. Bunlardan kumtaşı-konglomera birimi ile kiltaşı-marn-

silttaşı birimi diğer birimlere göre daha yaygın olarak gözlenmektedir. Kuzgun 

Formasyonu alttaki formasyonlar üzerine uyumlu ve geçişli olarak gelir. 

Formasyonun üst dokanağında ise Handere Formasyonu uyumlu ve geçişli olarak 
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bulunmaktadır. Formasyonun kalınlığı 50-1500 m arasında değişmektedir. 

Formasyonun yaşının tarafından Tortoniyen-Messiniyen olabileceği belirtilmiştir  

Kuzgun Formasyonunu oluşturan kumtaşı-çakıltaşı, silttaşı-marn-şeyl, tüfit ve 

resifal kireçtaşı birimleri kıyı ve sığ deniz ortamı koşullarında çökelmiştir. Bu 

ortamda deniz altı morfolojisinin uygun olduğu kesimlerde resifal kireçtaşları 

oluşmuştur.  

 
4.1.7. Handere Formasyonu  
 

İnceleme alanında beyazımsı, sarımsı, yeşilimsi gri ve siyah renklerde olan 

Handere formasyonu dört birimden oluşmaktadır. Bunlar formasyonun alt 

bölümlerinde bulunan kiltaşı-marn-silttaşı, fosilli oolitik kireçtaşı, jips ve üst 

bölümlerde hakim olan kumtaşı- konglomera birimleridir. Handere Formasyonu 

Schmidt (1961) tarafından adlandırılmıştır. Formasyonun tip yerleri Çiftlik Köyü, 

Karaisalı Köyü, Evci Köyü doğu kesimi, Taşlık Tepe, Kartal Tepe ve doğu bölümleri 

Berdan Barajı çevresinde bulunmaktadır.  

Üst Miyosen’de bölgede uzun bir süre hüküm süren kurak ve sıcak iklim 

nedeni ile denizel çökeller ile jips ve tuz birimleri oluşmuştur. Daha sonra Pliyosen 

zamanında hüküm süren ılık ve yağışlı iklim koşulları altında kıyı, lagün delta, gelgit 

ve akarsu ortamlarında çökelen Handere Formasyonu içinde birbiri ile geçişli dört 

birim belirlenmiştir. Bu birimler kiltaşı-marn-silttaşı birimi fosilli oolitik kireçtaşı 

birimi, jips birimi ve kumtaşı-konglomera birimleridir.  

Alttaki formasyon Kuzgun Formasyonu ile uyumlu, üstte ise Kuvaterner 

birimleri ile uyumsuz dokanaklıdır. Handere Formasyonunun inceleme alanı içinde 

kalınlığı 50-500 m arasında değişmektedir. Formasyonun yaşı Üst Miyosen-Pliyosen 

olarak belirlenmiştir  (Şenol ve ark, 1998).  

 
4.1.8. Kuvaterner Birimleri  
 

Kuvaterner döneminde karasal ve geçiş ortamı koşullarının hüküm sürdüğü 

çalışma bölgesinde oluşan birimler farklı fasiyes özellikleri göstermeleri nedeni ile 

Kalabriyen-Siciliyen zamanında oluşan birimler ve Tirreniyen-güncel zamanında 

oluşan birimler olarak iki bölümde incelenmiştir. Şekil 4.4’de Kuvaterner 
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birimlerinin gelişimini gösteren blok diyagram ve enine kesit verilmiştir (Şenol ve 

ark, 1998).  

 

 
Şekil 4.4. Adana ve Mersin çevresinde Kuvaterner birimlerinin gelişimini 

gösteren blok diyagram ve enine kesit (Şenol ve ark, 1998). 
 
 
4.1.8.1. Kalabriyen-Siciliyen Birimleri  
 

Alüvyon yelpazesi çökelleri/yüksek seki konglomeraları, kıyı çökelleri ve 

kalişi içermektedir.  

 
4.1.8.1.(1).  Yüksek Seki konglomeraları  
 

Pliyosen-Pleyistosen zamanında oluşan bu yüzey kuzeyden güneye doğru 

göreceli olarak eğimi azalan doğu-batı yönünde ondülasyon gösteren, enine ve 

boyuna onlarca km uzanımı olan, Adana-Mersin hattı güneyinde denize erişen 

etekdüzü şeklinde bir morfolojik birimdir. Alüvyon yelpazesi çökelleri bu birim 

üzerinde gelişmiş ve Kuvaterner başlarında bölgede kısa dönemler şeklinde hüküm 

süren flüviyal ve interflüviyal iklim koşullarında genellikle kuzeydeki Toros Dağı 

Ofiyolitik İtilme Kuşağında ayrışan materyalin moloz akıntısı ve çamur akıntısı 

şeklinde gelmesi sonucu oluşmuştur. Birim 2-25 cm boyutlarında çakıllı kum, silt ve 
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kil matriksli karbonat çimento (kaliş) ile tutturulmuş, iç yapısız ve kötü 

boylanmalıdır. 

 Kırıntılar ofiyolitik, metamorfik, mağmatik ve Neojen yaşlı sedimanter 

kayaçlardan türemiştir. Taban topoğrafyasına bağlı olarak ilksel durumda 

birbirlerinden kopuk irili ufaklı parçalar halinde olan bu birim daha sonra 

Pleyistosen-Holosen zamanında gelişen akarsular tarafından aşındırılarak üzerinde 

vadiler açılmış ve sık sık kesintilere uğramıştır.  

 
4.1.8.1.(2). Kıyı Çökelleri  
 

Bölgede Kalabriyen-Siciliyen zamanında oluşan kıyı çökelleri Adana-Tarsus 

hattının güney bölümlerinde gelişmiştir. Siciliyen sonlarında bu bölümlerin 

çöküntüye uğraması ve Seyhan Delta çökelleri ile doldurulması sonucu sınırlı 

alanlarda görülür.  

 
4.1.8.1.(3). Kaliş  
 

Çalışma alanında genel olarak toprak ve sedimanter birimler içinde ve 

üzerinde gelişmiştir. Kalsiyum karbonatın farklı seviyelerde farklı biçimlerde 

çökelmesi ile düşey yönde bir zonlanma göstermektedir. Bu zonlanmada üst kesimde 

pizolitler, ve karbonat kabuk, bunların altında tubuler seviye, yumrulu seviye ve 

temel kaya birimleri yer alır (Hatipoğlu,2004).  

 
4.1.8.2. Tirreniyen Güncel Birimleri  
 

Alttaki birimler üzerine uyumsuz olarak gelen Tirreniyen-Güncel birimleri 

yamaç molozları, akarsu seki konglomeraları, delta çökelleri, kıyı çökelleri, kumul 

ve pedolojik oluşumları kapsamaktadır. Bu birimlerin karadan denize doğru 

gelişimleri ayrışma-aşınma-taşınma ile birlikte morfolojik-pedolojik oluşuklarla 

meydana gelmiştir. Geçiş ortamı ve denizel havzada da bunlarla eş zamanlı birimler 

çökelmiştir.  
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4.1.8.2.(1). Akarsu Seki Konglomeraları  
 

Akarsu seki konglomeraları yaşlıdan gence As1, As2, As3 olarak üçe 

ayrılmıştır. Bunlar genellikle devamlı akan akarsuların vadi tabanında yer almaktadır 

(Şekil 4.1). Kalınlıkları 0.5-3 m, genişlikleri 5-3000 m arasında değişen mercek ve 

kama şeklindedir.  

 
4.1.8.2.(2). Delta Çökelleri  
 

Siciliyen sonlarında Adana bölgesinde meydana gelen çöküntü alanlarının 

daha sonra oluşan akarsu ve kolları tarafından getirilen materyallerle dolması sonucu 

delta çökelleri birikmiştir. Stratigrafik olarak alttan üste ve karadan denize doğru 

Dç1, Dç2, Dç3 olarak üçe ayrılır (Şekil 4.1).  

 
4.1.8.2.(3). Kıyı Çökelleri   
 

Bölgede büyük olasılıkla Tirreniyen’den günümüze kadar süregelen delta 

çökelimine bağlı olarak delta loblarının denize ulaştığı yerlerde kıyı çökelleri 

oluşmuştur. Daha sonra deniz seviyesindeki alçalma ile güncel kıyı çökelleri 

oluşmuştur (Şenol ve ark, 1998). 

 
4.1.8.2.(4). Kumullar  
 

Yakın geçmişte ve günümüzde kıyıda esen şiddetli rüzgarların etkisi ve 

kıyıdaki kumların iç kesimlere taşınması ile bölgede kıyı kumulları oluşmuştur. 

Bunlar kıyıya paralel şekilde 1-10 m yükseklikteki tepecikler şeklindedir. Bitki 

örtüsünden yoksun alanlarda rüzgarın etkisiyle hareket eder ve sık sık yer 

değiştirirler.  

 
4.1.9. Tektonizma  
 

Büyük olasılıkla bölgede Permo-Karbonifer yaşlı Karahamzauşağı 

Formasyonu otokton kayalar olarak bulunmaktadır. Mersin Ofiyolitik Melanjı Üst 

Kretase zamanında bölgeye sürüklenerek gelmiştir. Bu sürüklenme muhtemelen 

bölgenin kuzeydoğu-güneybatı yönlü sıkışması sonucu kuzeyden olmuştur. 
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Ofiyolitler içinde çok büyük boyutlara ulaşan genellikle Mesozoyik yaşlı parçalar 

tektonik dokanaklı olarak bulunmaktadır.  

Karahamzauşağı Formasyonu ve Mersin Ofiyolitik Melanjı üzerine uyumsuz 

olarak gelen Neojen birimlerinin eğimi genellikle kuzeyden güneye doğrudur. Ancak 

bu eğim formasyonun çökeldiği ortamın özelliklerine ve paleocoğrafyaya bağlı 

olarak farklılıklar göstermektedir. Neojen birimlerindeki kırıklar genellikle DB-KB 

yönlüdür. Kuvaterner döneminde, karasal hale geçen Neojen Birimleri üzerinde 

karasal ve geçiş ortamı birimleri çökelmiştir. Bölgede oluşan morfolojik birimler 

üzerinde pedolojik oluşuklar gelişmiştir.  

Günümüzdeki sulu ve kuru dere yatakları Kuvaternerde meydana gelen kırık 

ve çatlak zonlarında açılmıştır. Üst Pliyosen sonlarına doğru çöken Mersin-Tarsus 

hattı güneyinde akarsuların getirdiği malzeme ile delta, kıyı ve akarsu ortamlarında 

alüvyon dolgu çökelmiştir (Şenol ve ark, 1998). 

 
4.1.10. Jeolojik Evrim-Paleocoğrafya  
 

Çalışma bölgesinin en yaşlı kayası olarak bilinen Paleozoyik yaşlı 

Karahamzauşağı Formasyonu sığ-derin deniz ortamında çökelmiş kayaçlardan 

oluşmuştur. Üst Kretase zamanında bölgeye sürüklenerek gelen ofiyolitli melanj çok 

değişik ortam koşullarında çökelen kayaç kırıntılarını ve bloklarını içermektedir. 

Uzun bir süre aşınma dönemi geçiren bu birimler üzerine uyumsuz olarak gelen 

birimlerden Gildirli Formasyonu akarsu, geçiş ortamı ve sığ deniz ortamlarında, 

Karaisalı Formasyonu derin deniz ve sığ deniz ortamlarında, Kuzgun  Formasyonu 

sığ deniz, geçiş ortamlarında, Handere Formasyonu sığ deniz, geçiş ve akarsu 

ortamlarında çökelmiştir. Şekil 4.5’de çalışılan bölgede bulunan birimlerin jeolojik 

gelişimi ve birbirleri ile ilişkisi görülmektedir. Bölgede Kuvaterner birimleri yüksek 

sekilerde, akarsu sekilerinde, kıyı ve deltalarda çökelmiştir. Bu zamanda bölgede 

oluşan morfolojik birimler üzerinde kalişler gelişmiştir (Şenol ve ark, 1998). 
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Şekil 4.5. Çalışma alanında formasyonların birbiri ile ilişkisini gösteren şematik kesit 

(Şenol ve ark, 1998) . 
 
 
4.2. Hidrojeoloji 
 

İnceleme alanında Hatipoğlu (2004), tarafından ayrıntılı hidrojeolojik 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bölgede yeralan hidrojeolojik birimlere ait aşağıda 

sunulan bilgiler Hatipoğlu (2004)’den derlenmiştir.  

İnceleme alanı hidrojeolojik açıdan iki bölüme ayrılmaktadır. Bunlar kuzey 

kesimde genel olarak güneydoğuya eğimli sedimanter kayaçların bulunduğu düşük 

verimli Yamaç akiferi ve güneyde yüzey alanı doğudan batıya azalan alüvyon 

malzemenin oluşturduğu yüksek verimli Kıyı akiferi olarak tanımlanmıştır. Bölgeye 

ait hidrojeoloji haritası Şekil 4.6’ da sunulmuştur.  
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4.2.1. Yamaç Akiferi 
  

Alternatif katı atık düzenli alanlarının da üzerinde bulunduğu yamaç 

akiferlerinde  litoloji genel olarak sedimanter kayaçların ardalanmasından 

oluşmaktadır. Bölge tek tür kaya tipinin hakimiyetinden çok kiltaşı, kumtaşı, 

konglomera, silt, kireçtaşı ve marn ardalanmasından oluşmaktadır. Bu nedenle 

yamaç akiferlerinin bulunduğu alanlar genel olarak yeraltısuyu açısından düşük 

verimli yerel akiferlerden oluşmaktadır.  

Güvenç ve Handere formasyonlarının hidrojeolojik özellikleri; alternatif katı 

atık düzenli depolama alanlarının temel birimlerini oluşturmasından dolayı bu 

çalışma açısından önem arz etmektedir. 

Güvenç Formasyonu üzerinde Tepeköy ve Esenli’de bulunan  Köy 

Hizmetlerinin açmış olduğu kuyular bulunmaktadır. Tepeköy’de bulunan kuyu 

(Kuyu no:28) 0.12 l/s/m özgül debi değerine sahiptir. Kuyuda kil, kiltaşı ve kalkerli 

seviyeler ardalanmalı olarak bulunmakta ve yeraltısuyu kalkerli seviyelerden 

alınmaktadır. Esenli’de bulunan 25 m derinliğindeki diğer kuyu (Kuyu no:26) kumlu 

çakıl ve kalker seviyelerini kesmektedir. Esenli Köyü’nde bulunan bu kuyu kurudur. 

 Handere Formasyonu üzerinde bulunan Burhanköy, Demirhisar kuzeyindeki 

DSİ kuyusu Akdam (Kuyu no:24), Arpaçsakarlar (Kuyu no25), Kocavilayet (Kuyu 

no:56)  ve Gökçebelen (Kuyu no:30)  kuyuları üst kesimlerde kum, kil çakıl 

ardalanmaları içerirken tabanda büyük kalınlıklara ulaşan marn seviyeleri 

bulundurmaktadır. Bu kuyulardan Arpaçsakarlar, Kocavilayet, Gökçebelen  kurudur. 

Diğerlerinin özgül debileri ise Sayköy, 0.04 l/s/m Burhanköy,  0.5 l/s/m Akdam, 0.27 

l/s/m olarak belirlenmiştir.  Bu hattın güneyinde yeralan Sarıibrahimli ve Evci 

kuyuları sırasıyla 70 ve 44 m’ye ulaşan kalın marn seviyelerine ve 0.16 l/s/m ile 0.12 

l/s/m özgül debi değerlerine sahiptir (Hatipoğlu, 2004). 

 Alternatif katı atık depolama alanlarının bulunduğu bölgeler hidrojeolojik 

olarak incelendiğinde; bu bölgelerde yeraltı suyunun çok derinde olduğu, bu 

bölgelerde yapılabilecek katı atık depolama alanının yer altı suyu kirliliği açısında 

çok büyük bir risk oluşturmayacağı  tespit edilmiştir.  
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4.2.2. Kıyı Akiferi  
 

Kıyı akiferi bir delta ortamınca temsil edilmektedir. Deltalar akarsuların 

etkisiyle aşınan malzemelerin bir kısmının akarsuların düzlüklere ulaştığı kesimlerde 

çökelmesiyle oluşur. Bir deltanın gelişmesi için en önemli faktör akarsularla çok 

miktarda gelen sediman ve depolanma alanında meydana gelen çökmedir. Klasik 

görüşe göre deltalar üç bölümden oluşur. Bunlar üst delta, delta önü ve delta tabanı 

çökelleridir. Üst delta çökelleri bataklık sedimanları, silt ve kumlardan oluşur. Bu 

kesimde aynı zamanda akarsu kanal çökelleri de bulunur. Üst delta çökelleri 

heterojenite ve sedimanter birimler arasında karmaşık ilişkiler ile tipiktir. Delta önü 

çökelleri ileri delta kesiminde yer alan siltli kil ve akarsuların dağıtıcı kanallarında 

çökelen kaba kum, silt ve kil çökellerinden oluşur. Delta tabanı çökelleri ise aktif 

deltaların etkisi altında, deniz içinde çökelen killerden oluşur (Hatipoğlu, 2004). 

Akarsuların yatay olarak yer değiştirmesine bağlı olarak çökelim ortamı daha 

karmaşık bir yapı kazanır. Taneboyu dağılımında yatay ve düşey yönde kısa 

mesafelerde büyük değişimler görülebilir. Bu durum sistemin hidrojeolojik 

özelliklerine de yansır. Hidrolik iletkenlik, porozite, özgül depolama katsayısı vb. 

jeohidrolojik parametreler konuma bağlı olarak sürekli değişim gösterir.  

 
4.2.3. Eş Su Seviye Haritası ve Yeraltısuyu Akım Yönü  
 

Bölgede 2001 Haziran-Ekim döneminde Hatipoğlu (2004) tarafından yapılan 

arazi çalışmaları kapsamında Yamaç ve Kıyı Akiferinde çeşitli kuyularda su seviye 

ölçümleri ve bu ölçümler kullanılarak oluşturulan yeraltısuyu seviye haritası Şekil 

4.7’ de verilmiştir. 

 Bölgede yeraltısuyu akımı topografya, yüzeysuyu drenaj ağı ve jeolojik 

birimlerin eğim yönlerine uygun olarak kuzeybatıdan güneydoğuya doğrudur.  

Kazanlı, Köselerli ve Bahşiş Köylerinde su seviyesi deniz seviyesinin 1.5 m altına 

düşmüştür. Kazanlı ve çevresinde meydana gelen düşüm bu bölgedeki sanayi 

kuruluşlarının birbirine yakın mesafelerde ve sürekli çekim yapılan kuyularından, 

diğer alanlardaki düşüm ise tarım amaçlı olarak kullanılan kuyulara bağlı olarak 

oluşmuştur. Kazanlı ve Köselerli’de Eİ değeri sırasıyla 1400 ve 1250 mikroS/cm 

olarak belirlenmiş olup bu değerler deniz suyu girişimine bağlı zayıf bir tuzlanma 
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etkisinin olabileceğini göstermektedir.  Yamaç akiferinin bulunduğu alanlarda batıda 

hidrolik eğim daha yüksek olup doğuya ilerledikçe bu eğim azalmaktadır. Batıda 

hidrolik eğim 0.08 doğuda ise 0.05 değerini almaktadır. Kıyı akiferinde de benzer bir 

yapı görülmekte ve batıda hidrolik eğim 0.025 iken doğuda 0.0015 değerini 

almaktadır.  (Hatipoğlu, 2004) 

 

 
 

Şekil 4.7.  Çalışma alanı yeraltısuyu seviye haritası (Hatipoğlu, 2004) 
 
 

4.3. Çalışma Alanının Deprem Durumu 
 
            Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı Türkiye 

Deprem Bölgeleri Haritasına göre çalışma alanın 3. derece deprem bölgesindedir 

(Şekil 4.8). 

Aktif olduğu kabul edilen, kuzey kenar fayı, Mersin İlinin kuzeyinden 

geçmektedir. Hafif depremlerin hissedilmesiyle beraber hasar yapıcı bir deprem 

hakkında bilgi yoktur. Bununla beraber doğuda kalan Ecemiş Fay hattı genç 

birikintilerle kaplı yer altı su seviyesinin yüksekte bulunduğu sahalarda   etkili 

olabilir.  Bu çalışma kapsamında değerlendirilen alternatif katı atık düzenli depolama 

alanlarında yer altı suyunun gözlenmemesi veya çok derinde olmasında dolayı  

depremden etkilenme oranı  yer altı su seviyesi yüksek olan yerlere göre daha azdır.  
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Mersin İli ve civarı  27 Haziran 1998 tarihinde Adana –Ceyhan bölgesinde etkili  

olan ve büyüklüğü  6,3 olan  depremden etkilenmiştir fakat can ve mal kaybı 

olmamıştır. 

 

Anamur
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4. Derece
5. Derece

 
Şekil 4.8.  Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (T.C Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 

1996) 
 
 
4.4. Alternatif Alanların Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması 
 

Mersin İli topografik olarak güneyden kuzeye doğru; deniz, konut alanları, 

tarım arazileri ve Toros Dağlarından oluşan dar bir bölgededir. Çalışma kapsamında 

öncelikle ulaşım durumu, yerleşim birimlerine uzaklık, jeolojik yapı ve topoğrafya 

göz önüne alınmıştır. Kamu kurumları, ilgili meslek odaları ve sivil toplum 

örgütlerinin görüşleri de alınarak katı atıkların depolanabileceği dört alternatif alan 

ön plana çıkmıştır. 

 Alternatif Alanlar:  Alan I: Bağcılar Batısı,  Alan II: Esenli Köyü Kuzey 

Doğusu, Alan III: Doruklu Güneyi, Alan IV: Musalı Köyü Güneyi olarak tespit 

edilmiştir. Tespit edilen bu alanların yerleri ve jeolojisi  Şekil 4.9 da verilmektedir. 

Yer seçimi kriterleri açısından alternatif alanların özellikleri aşağıda belirtilmektedir. 
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4.4.1. Alan 1  (Bağcılar Batısı) Özellikleri 
 

Alan I olarak isimlendirilen alternatif saha Mersin kent merkezine 20 km 

mesafede olan  alternatif katı atık düzenli depolama alanı; doğuda bulunan Bağcılar 

Beldesi Sarıibrahimli Mahallesine 1 km, batıda bulunan  Mersin 2. Organize Sanayi 

Bölgesine 400m. ve Burhan Köyüne 1,5 km mesafededir. 

Bölge Handere formasyonu ve çoğunlukla kalişlerden oluşmuştur. Yeraltı 

suyu derinde olduğundan yeraltı suyu kirliliği açısından riskli bir bölge değildir. 

Çimento fabrikası tarafından taş ve kil ocağı olarak kullanıldığından doğal bitki 

yapısı bozularak büyük hacimli geniş çukurlar oluşmuştur. Tektonik olarak aktif 

olmayan bölgede  hakim rüzgar yönünde herhangi bir yerleşim alanı 

bulunmamaktadır. Yerleşim alanlarından geçmeyen  yolu ve işletme sırasında 

kullanılacak örtü malzemesinin bulunduğu  alanda heyelan ve taşkın riski 

bulunmamaktadır (Şekil 4.10).  

Söz konusu alternatif alan arazi mülkiyeti ve kullanımı açısından 

incelendiğinde;  tarıma elverişsiz,  orman vasfını yitirmiş orman ve hazine 

arazisinden oluştuğu anlaşılmıştır.  Söz konusu alan halen çimento fabrikası 

tarafından hammadde ocağı olarak kullanılmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin 

devam ettiği bölgede katı atıkların depolanması için avantajlı olan büyük boyutlu 

çukurlar oluşmuştur. Katı atıkların depolanmasında depolama alanının kabul 

edebileceği atık hacmi çok önemlidir. Alanın ekonomik taşıma menzili içerisinde 

olması, mevcut ulaşım yolunun yeterli ve uygun olması bakımından bölgede 

yapılabilecek katı atık düzenli depolama alanın inşaat maliyeti avantajlı olacaktır. 

 
4.4.2. Alan II (Esenli Köyü Kuzey Doğusu) Özellikleri 
 

Alan II olarak isimlendirilen alternatif saha Mersin kent merkezine 24 km 

mesafededir. En yakının da  Hebilli Köyü Kale  Mahallesine 1 km, Esenli Köyüne 1 

km mesafededir.  
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Şekil 4.10.  Alan 1  (Bağcılar Batısı) Genel Görünümü 

 
Bölge Güvenç formasyonu  killi birimlerinden oluşmaktadır. Çalışma 

alanının yapı olarak killi  bir arazide olması, yer altı suyunun derinde olması sebebi 

ile  bölgede yapılacak  katı atık depolama tesisinin,  yer altı suyunu kirletme riski 

yoktur.  Deliçay dere yatağına bağlı küçük kuru derelerden oluşan alanın büyük bir 

kısmında tarım yapılmaktadır. Tektonik olarak aktif olmayan alternatif alan   

ekonomik taşıma menzili içerisindedir. Hakim rüzgar yönünde herhangi bir yerleşim 

alanı olmayan, yeteri kadar örtü malzemesi bulunan alanda heyelan ve taşkın riski 

bulunmamaktadır (Şekil 4.11).  

Söz konusu alanda Deliçay deresine bağlı kuru dere yataklarında vadi tipi 

depolama yapılabilir ancak halen kuru olan dere yataklarının aşırı yağışlı havalarda 

faaliyete geçmemesi içn gerekli önlenmler alınmalıdır. Bölgenin büyük bir 

çoğunluğunun şahıs arazisi olması ve tarımsal amaçla kullanılması,  mevcut yolun 

Dikilitaş, Akdam ve Hebilli ve Esenli’den geçmesi sebebiyle kamulaştırma ve yeni 

yol yapımı katı atık düzenli depolama alanın inşaat maliyetini artıracaktır.  
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Şekil 4.11.  Alan II (Esenli Köyü Kuzey Doğusu) genel görünümü 

 

4.4.3. Alan III (Doruklu  Güneyi) Özellikleri  

Alan III olarak isimlendirilen alternatif saha Mersin kent merkezine 17 km 

mesafede olan  alternatif katı atık düzenli depolama alanı; Dorukkent’e 1.5 km, 

Doruklu Köyüne 600 m mesafededir.  Sahaya ulaşım Mersin Gözne yolundan 

sağlanmaktadır. 

Bölge Güvenç formasyonu  killi birimlerinden oluşmuştur. Alternatif alan ve 

çevresinde bulunan yeraltı su kuyuları incelenmiştir. Alternatif alana en yakın olan 

500 m güneyde bulunan su kuyularının 15-30 m derinliklerde olduğu  tespit 

edilmiştir. Ekonomik taşıma menzili içerisinde olan ve  hakim rüzgar yönünde 

herhangi bir yerleşim alanı olmayan alternatif alanda yeteri kadar örtü malzemesi 

bulunmamaktadır. Ancak söz konusu alternatif alanda yapılan arazi gözlemlerinde 

küçük çaplı heyelanların olduğu ve  alanın büyük bir kısmında üzüm yetiştirciliği 

(bağcılık)  yapıldığı görülmüştür (Şekil 4.12).   
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Ulaşım yolunun trafik yükü açısından sıkıntılı dar ve virajlı olan tek ve 

alternatifsiz Mersin-Gözne yolundan sağlanması, alanın büyük bir çoğunluğunun 

şahıs arazisi olması ve tarımsal amaçla kullanılması,  alanın heyelan bölgesi olması 

söz konusu alternatif alanın olumsuz özellikleri olarak tespit edilmiştir. 

 

 
Şekil 4.12.  Alan III  (Doruklu Güneyi) genel görünümü 

 
4.4.4. Alan IV (Musalı Köyü Güneyi) Özellikleri 
 

Alan IV olarak isimlendirilen alternatif saha Mersin kent merkezine 25 km 

mesafededir. En yakın yerleşim bölgesi olarak Musalı Köyüne 750 m ve Çelebili 

Köyüne 750 m mesafededir.  Sahaya ulaşım Mersin Gözne yolundan sağlanmaktadır. 

Bölge Güvenç formasyonu  killi birimlerinden oluşmuştur. Çalışma alanı ve 

çevresinde yapılan incelemelerde bölgede yeraltı su kuyusunun olmadığı en yakında 

bulunan su kuyusunun 40 m derinlikte olduğu görülmüştür. Yeraltı suyunun derinde 

olması sebebi ile  bölgede yapılacak  katı atık depolama tesisinde zemin izolasyonu 

maliyeti düşük olacaktır.   Ayrıca hakim rüzgar yönünde de herhangi bir yerleşim 

alanı bulunmaktadır (Şekil 4.13).   
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Ulaşım yolunun trafik yükü açısından sıkıntılı dar ve virajlı olan tek ve 

alternatifsiz Mersin-Gözne yolundan sağlanması, Ulaşım yolunun Mersin Gözne 

yolundan sonra Çelebili ve Musalı köylerinin içinden geçmesi, alanın büyük bir 

çoğunluğunun şahıs arazisi olması ve tarımsal amaçla kullanılması olması alanın en 

büyük dezavantajıdır.  

 

 
Şekil 4.13.  Alan IV  (Musalı Köyü Güneyi) genel görünümü 

  

Katı atıkların düzenli depolanması amacıyla seçilen alternatif bölgelerin 

özellikleri ve teknik açıdan uygunluklarının tespiti için yapılan değerlendirmelere ait 

sonuçlar (Alternatif olarak belirlenen dört alanın karşılaştırmalı değerlendirilmesi) 

Çizelge 4.1’ de sunulmaktadır.  
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Yukarıda değerlendirmesi yapılan  alternatif sahalar tez çalışması kapsamında 

geliştirilen puanlama yöntemi ile irdelenmiştir. Puanlama yönteminde; katı atık 

depolama alanı yer seçimi için en önemli olan sekiz kriter esas alınmıştır. 

 Puanlama  koşulları dikkate alınarak elde edilen toplam puanlar 

değerlendirildiğinde; Alan I’in 95 puan, Alan II’nin 70 puan, Alan III’ün 40 puan, 

Alan IV’ün 55 puan değerlerini almıştır Yapılan puan değerlendirilmesinde; Alan 

I’in 95 puanla uygun alan olduğu,  Alan II’nin 70 puanla kısmen uygun alan olduğu 

ancak  Alan III ve Alan IV’ün uygun alan olmadığı ortaya çıkmıştır (Çizelge 4.2). 

 

Çizelge 4.2.  Alternatif katı atık düzenli depolama sahalarının puan değerleri 
 

 
KRİTERLER 

 
ALAN I 

 
ALAN II 

 
ALAN III 

 
ALANIV 

 
1. 

 
Yerleşim Bölgelerine 
Uzaklık 

 
15 

 
15 

 
0 

 
0 

 
2. 

 
Topografya 

 
10 

 
5 

 
10 

 
10 

 
3. 

 
Jeolojik Koşullar 

 
15 

 
15 

 
0 

 
15 

 
4. 

 
Hidrojeolojik Durum 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
5. 

 
Depolama Alanında 
Arazi Kullanım 

 
10 

 
0 

 
5 

 
5 

 
6. 

 
Taşıma Mesafesi 
veYol Durumu 

 
15 

 
5 

 
0 

 
0 

 
7. 

 
Depolama Kapasitesi 

 
10 

 
10 

 
5 

 
5 

 
8. 

 
Hakim Rüzgar Yönü 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 TOPLAM 95 70 40 55 
 

Alternatif alanlar katı atık düzenli depolama alanı yer seçimi kriterleri 

açısından değerlendirildiğinde mühendislik ve ekonomik açıdan en uygun iki alanın 

Alan I: Bağcılar Batısı,  Alan II: Esenli Köyü Kuzey Doğusu olduğu belirlenmiştir. 

Bu iki alanın daha detaylı özellikleriyle karşılaştırması aşağıda belirtilmektedir. 
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4.5. Alan I ve Alan II nin Karşılaştırılması (En uygun alanın Tespiti) 
 

Alternatif katı atık düzenli depolama alanlarında yapılan araştırma ve 

değerlendirmede Alan I ve Alan II  diğer alternatif alanlara göre daha uygun olduğu 

sonucuna varılmıştır. Alan I ve Alan II de yapılan ön araştırmalar, sondajlar, 

laboratuar deneyleri ile birlikte çevresel etkenler ve maliyet göz önüne alınarak iki 

alanın yerseçimi açısından ayrıntılı değerlendirmesi yapılmıştır.   

 
4.5.1. Alan I (Bağcılar Batısı) Zemin Özellikleri 
 

Bölgede öncelikle yüzeysel bir jeoloji çalışması yapılmıştır. Yapılan bu 

jeoloji çalışması ile  belirlenen altı noktada rotary (döner)  yöntemi ile toplam 120,5 

m. derinliğinde altı adet karotlu sondaj  kuyusu açılmıştır.  Arazide  sondaj sırasında 

standart penetrasyon deneyleri yapılmıştır. Ayrıca sondajdan alınan karot numuneleri 

ile laboratuar deneyleri yapılmıştır. Çalışmanın daha ayrıntılı olması  ve zeminin 

dağılımının daha iyi belirlenmesi için sondajlara ek olarak araştırma çukurları 

açılmıştır (Şekil 4.14).  Araştırma çukurlarından da  alınan numuneler üzerinde 

laboratuar deneyleri yapılmıştır. Açılan temel sondaj kuyularının logları Ek-1 

bulunmaktadır. Arazide 6  farklı noktada yapılan  sondajlarda benzer özellikte, 

karmaşık bir yapı gösteren killi jeolojik birimler kesilmiştir.     Katı atık depolama 

alanı taban zemini oluşturacak birimlerden alnınan zemin numunesinin laboratuvar 

deney sonuçları değerlendirildiğinde; killi zeminin depolama alanında geçirimsizliği 

ve stabiliteyi  sağlayacak birim olacağı ortaya çıkımıştır. Söz konusu killi birimin 

(plastik kilin)  indeks deneylerle bulunmuş ortalama özellikleri aşağıdaki gibidir.  

Doğal birim hacim ağırlık; γn = 2.0  gr/cm3, plastik limit; PL=30, likit limit; 

LL=60, plastisite indisi; PI=30, Zemin Sınıfı; CL - CH (Yüksek plastisiteli inorganik 

killer, yağlı killer)  olarak tespit edilmiştir. Ayrıca üç eksenli basma deneyinde: 

C=0,49 kg/cm2, ∅=5 0 olarak, tek ekseli basma deneyinde: qu=1,56 kg/cm2 olarak 

bulunmuştur. 
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Depo tabanını oluşturacak birimler çökelmeden sonra önemli bir jeoloji yükü 

altında kalarak uzun süre konsolide olabilmiştir. Üç eksenli basma deneyinde(uu) ve 

Tek eksenli basma deneyi sonucundan;  sahadaki zemin/kaya istifi üzerinde 

yapılacak yüklemelerden ötürü bir taşıma gücü sorunu yaşanmayacağı, kazı ile 

kaldırılacak doğal kesitin kütlesinin; yapılacak atık dolgusundan her durumda daha 

çok olacağından oturmanın da irdelenmeye değmeyecek denli az olacaktır. 

Yüzeysel tabakalar, bozunma karakteristikleri, ana kaya tipi ve zemin 

profilinin belirlenmesi için açılan sondaj kuyularından; birimlerin hidrojeolojik 

özelliklerinden, hidrolik iletkenliğin tespit edilmesi için inceleme alanında açılan  

araştırma çukurundan alınan  numuneler üzerinde 2 adet düşen seviyeli permeabilite 

deneyi yapılmıştır. Örselenmiş olarak alınan zemin numunesi laboratuvar ortamında 

γn = 2.0  gr/cm3 olacak şekilde sıkıştırılmış ve yapılan  permeabilite deneyleri 

sonucunda 9,892 10-5 cm/s - 2,032 10-6 cm/s (az geçirimli – geçirimsiz) değerleri 

bulunmuştur.  Alan I için zemin fiziksel özellikleri ile çevresel özelliklerin uygunluk 

değerlendirmesi  Çizelge 4.3 de bulunmaktadır. 

 

Çizelge 4.3. Alan I için zemin fiziksel özellikleri ile çevresel özelliklerin uygunluk 
değerlendirmesi.   
Parametre Kriter 

(Bagch, 
1994) 

Elde edilen değer Uygunluk 

Su İçeriği (%) 15 - 20 12-22 Uygun 

Likit Limit (%) 20 - 40 60 Kısmen uygun 

Plastik Limit (%) 10 - 20 30 Kısmen uygun 

Geçirimlilik (Cm/s) < 10-5 2.03*10-6 Uygun 

Geçirimsiz temel kalınlığı (m) > 3 > 3  Uygun 

Yeraltı suyu derinliği (m) > 3 100  Uygun 

Nehire uzaklık (m) > 90 > 100 Uygun 

Göl veya havuza uzaklık (m) > 300 > 300 Uygun 

Otoyola uzaklık (m) > 300 > 300 Uygun 

Milli parka uzaklık (m) > 300 > 300 Uygun 

İçme su kuyusuna uzaklık (m) > 365 > 400 Uygun 
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4.5.2. Alan II (Esenli Köyü Kuzey Doğusu) Zemin Özellikleri  
 

Bölgede öncelikle yüzeysel bir jeoloji çalışması yapılmıştır. Yapılan bu jeoloji 

çalışması ile  belirlenen dört noktada rotary (döner)  yöntemi ile toplam 60 m. 

derinliğinde dört adet karotlu sondaj  kuyusu açılmıştır.  Arazide  sondaj sırasında su 

testi ve standart penetrasyon deneyleri yapılmıştır. Ayrıca sondajdan alınan karot 

numuneleri ile laboratuar deneyleri yapılmıştır. Çalışmanın daha ayrıntılı olması  ve 

zeminin dağılımının daha iyi belirlenmesi için sondajlara ek olarak araştırma 

çukurları açılmıştır (Şekil 4.15).  Araştırma çukurlarından alınan numunelerle de 

laboratuar deneyleri yapılmıştır (Karaca, 2002). 

Açılan temel sondaj kuyularının logları Ek-2’ de bulunmaktadır. Arazide 4  

farklı noktada yapılan  sondajlarda benzer özellikte jeolojik birimler kesilmiştir. 

Gözlenen birimler genel olarak aşağıda tanımlanmıştır. 

• 0 - 0,5 m. Kırmızı renkte bitkisel toprak 

• 0,5 – 2 m. Açık (bej)renkli yer yer çakıllı karbonatlı kil 

• 2 – 9 m.   Sarı- yeşil renkli plastik kil 

• 9 – 15 m. Gri- yeşil renkli, orta sert, kırılgan  kiltaşı-marn 

Araştırma çukuru ve sondaj logunda plastik kil olarak belirtilen birim çöp 

alanında geçirimsizliği ve stabiliteyi  sağlayacak birimdir,   bu birimin (plastik kilin)  

indeks deneylerle bulunmuş ortalama özellikleri aşağıdaki gibidir. 

Doğal birim hacim ağırlık; γn = 2.1  gr/cm3, plastik limit; PL=30, likit limit; 

LL=72, plastisite indisi; PI=42, Zemin Sınıfı; CH (Yüksek plastisiteli inorganik 

killer, yağlı killer)  olarak tespit edilmiştir. Ayrıca üç eksenli basma deneyinde: 

C=0,5 kg/cm2, ∅=0 0 olarak, tek ekseli basma deneyinde: qu=164 kg/cm2 olarak 

bulunmuştur. 

Üç eksenli basma deneyin(uu) ve Tek eksenli basma deneyi sonucundan;  

sahadaki zemin/kaya istifi üzerinde yapılacak yüklemelerden ötürü bir taşıma gücü 

sorunu yaşanmayacağı, kazı ile kaldırılacak doğal kesitin kütlesinin yapılacak atık 

dolgusununkinden her durumda daha çok olacağından oturmanın da irdelenmeye 

değmeyecek kadar az olacaktır. 
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Yüzeysel tabakalar, bozunma karakteristikleri, ana kaya tipi ve zemin 

profilinin belirlenmesi için açılan sondaj kuyularında hidrolik iletkenliğin tespit 

edilmesi için  basınçsız düşen seviyeli permeabilite deneyi yapılmıştır. Basınçsız 

düşen seviyeli permeabilite deneyinde  buluna sonuçlar Ek-2 (Sondaj Logları) de 

verilmiştir. Yaklaşık 9 metreye kadar olan birimde permeabilite değeri, 10-7 cm/s den 

küçük (geçirimsiz) belirlenmiştir. Ancak sekiz metreden sonra  gri - yeşil  kiltaşı 

marn seviyesine yaklaşıldıkça su kaçağı artmıştır. Su kaçağının artması, zeminde 9-

10 m arasında çatlaklı bir geçiş zonunun olduğunu göstermektedir.. Alan II için 

zemin fiziksel özellikleri ile çevresel özelliklerin uygunluk değerlendirmesi  Çizelge 

4.4 de bulunmaktadır. 

Çizelge 4.4. Alan II için zemin fiziksel özellikleri ile çevresel özelliklerin uygunluk 
değerlendirmesi.   
Parametre Kriter 

(Bagch, 
1994) 

Elde edilen değer Uygunluk 

Su İçeriği (%) 15 - 20 10-15 Uygun 

Likit Limit (%) 20 - 40 72 Kısmen uygun 

Plastik Limit (%) 10 - 20 30 Kısmen uygun 

Geçirimlilik (cm/s) < 10-5 <10-7 Uygun 

Geçirimsiz temel kalınlığı (m) > 3 > 3  Uygun 

Yeraltı suyu derinliği (m) > 3 25  Uygun 

Nehire uzaklık (m) > 90 > 20 Uygun değil 

Göl veya havuza uzaklık (m) > 300 > 300 Uygun 

Otoyola uzaklık (m) > 300 > 300 Uygun 

Milli parka uzaklık (m) > 300 > 300 Uygun 

İçme su kuyusuna uzaklık (m) > 365 > 400 Uygun 

 

Alan I ve Alan II nin Mersin kenti üzerindeki konumları, arazi yapıları ve 

arazi kullanımlarının daha detaylı anlaşılabilmesi amacıyla tez kapsamında 

hazırlanan; yükseklik kuşakları haritası, eğim haritası, orman arazisi haritası, ve 

tarım arazisi haritası üzerinde değerlendirilmeler yapılarak alternatif alanlar 

kıyaslanmıştır. 
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Alan I’in yükseklik kuşakları haritası ve eğim haritası üzerindeki konumu 

incelendiğinde   100-300 m arasında değişen yüksekliklerde bulunduğu, % 5-10 

arasında değişen eğimli bir arazi üzerinde bulunduğu ortaya çıkmıştır Alan I’in 

orman arazileri ve tarım arazileri üzerindeki konumları incelendiğinde ise söz konusu 

alanın orman arazisi ve tarım arazisi içinde bulunmadığı, çimento sanayi  tarafından 

maden ocağı olarak kullanılmış arazide büyük hacimli çukurların açılmış olduğu, 

taşkın riski olabilecek herhangi bir dere yatağı bulunmadığı, arazi kullanımına ve 

mülkiyetine  bakıldığında kamulaştırma maliyetinin çok  düşük olduğu saptanmıştır (Şekil 

4.16 - 4.19). 

Alan II’nin; 100-300 m arasında değişen yüksekliklerde buluınduğu, % 5-10 

arasında değişen eğimli bir arazi üzerinde bulunduğu, orman arazisi içinde 

bulunmadığı, 2. derece önemli tarım arazisi içinde bulunduğu, Deliçay Deresi 

batısında kalan bölgede bulunan alanda  deliçayla bağlantılı dere yatakları bulunduğu 

ve yağışlı havalarda dere yataklarından oluşan alanda  taşkın riski bulunduğu, ulaşım 

yolunun en az 10 km yerleşim yerlerinden geçmeyecek şekilde yeniden planlanması ve inşa 

edilmesi gerektiği, en önemlisi ise bölgenin  tarım önemli arazisi olduğu ortaya çıkmıştır 

(Şekil 4.16 - 4.19). 

Sonuç olarak Alan 1 ve Alan 2 nin  heyelan, taşıma kapasitesi, zemin 

geçirimliliği, yer altı suyu kirlenme riski ve jeolojik açıdan  uygun olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak alternatif iki alanın; mevcut arazi kullanımı, ulaşım, inşaat maliyeti 

ve çevresel etkenler değerlendirildiğinde;  Alan 2 de çoğunluğu tarım arazisi olarak 

kullanılan bölgenin arazi kamulaştırma ve yaklaşık 10 km’lik  yol yapım maliyetinin 

yüksek olacağı, kuru dere yataklarının yağışlı havalarda sorun oluşturabileceği tespit 

edildiğinden en avantajlı ve uygun alanın  Alan 1 olduğu tespit edilmiştir. 

Katı atık düzenli deolama alanı yer seçimi açısından  en uygun olduğu tespit 

edilen Alan I  de yapılması önerilen katı atık düzenli depolama alanı için tez 

kapsamında detaylı çalışmalar yapılmıştır. 
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4.6. Alan 1 de Yapılan  Ayrıntılı Çalışmalar 
 
Handere Formasyonu’na ait killi birimler (kiltaşı ve marn) ile kaliş çökelleri 

bölgede yer alan hakim litolojidir. Handere Formasyonu altta krem ve pembemsi 

renkli, ince, marn-killi marn-kiltaşı tabakalarının ardalanmasından oluşmaktadır. 

Kalişleşme bu birim içinde yaygındır (Şekil 4.20).  

İstifin tavanının yakınında bu litoloji bütünü ile kızıl kahve renkli bir kiltaşına 

dönüşmektedir. Bölgede bir çimento fabrikasına ait işletilmekte olan bir hammadde 

ocağı da yer almaktadır. Tavandaki kaliş örtüsü 6-10 m arasında değişen kalınlıklı, 

genellikle orta kalın tabakalı ve yer yer de breşik (çakıllı) görünümlü, beyazımsı 

krem renklidir. İstif 8-12° arasında değişen eğimler ile GGB’ya eğimli durmaktadır. 

Kaliş ve Handere Formasyonu tabakaları arasında hafifçe açılı görünen bir 

uyumsuzluk bulunmaktadır (Şekil 4.21- 4.22). 

 

 
             Şekil 4.20. Alan I jeoloji haritası  
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Şekil 4.21. Alan 1 de marn ve kiltaşı birimlerinin genel görünümleri ve üst 

kısımlarda yaygın kaliş oluşumları. 
 

 

 
Şekil 4.22. İnceleme alanının topoğrafya üzerindeki genel görünümü ve alansal 

yayılımı ile işletilen kil ocağı. 
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 Önerilen katı atık depolama alanı ve çevresinde yoğun bir tarımsal faaliyet 

bulunmamaktadır. Bölgede çimento fabrikasına hammadde sağlayan bir maden ocağı 

uzun yıllardan beri çalışmaktadır. Ocak faaliyetleri ile bölgenin doğal topoğrafyası 

ile tarımsal amaçlı kullanım özellikleri de ortadan kalkmıştır. Bu ocağın meydana 

getirdiği çukur alanlar depolama alanının oluşturulmasına olumlu etki yapacaktır. 

Depolama alanı çevresinde nüfus yoğunluğu azdır. Bölge Mersin ili yerleşim 

merkezine 20 km mesafededir. Depolama alanında en yakınında yer alan 

Sarıibrahimli Mahallesi 1 km. doğuda yer almaktadır. Diğer yerleşim yeri olan 

Burhan Köyü ise 1.5 km mesafededir. 

  Tez çalışması kapsamında yapılan arazi çalışmaları; temel sondajların 

yapılması, numune alınması, jeofizik çalışmalar, yüzey jeolojisi çalışmaları ve bu 

çalışmaların birlikte değerlendirilmesi şeklinde yürütülmüştür. Çalışma alanına ait 

zeminin özelliklerini belirlemek amacıyla toplam derinliği 328 metre olan 16 adet 

zemin araştırma sondajı yapılmış ve Permeabilite deneyi için 4 adet araştırma çukuru 

açılıp torba numuneler alınmıştır. 16 adet zemin araştırma sondajından 6’sı yer 

seçimi aşamasında, 10 tanesi ise yer seçimi tamamlandıktan sonra detay incelemeler 

için yapılmıştır. Arazide jeolojik çalışmaların yanı sıra, zeminin dinamik 

parametrelerini belirlemek ve yer altı yapı kesitlerini ayrıntıları ile ortaya 

koyabilmek için; 11 adet 45-50 m derinliğinde Düşey Elektrik Sondajı (DES) 

(Rezistivite Yöntemi) ve 11 adet 39-48 m derinliğinde sismik çalışma yapılmıştır  

(Şekil 4.23). 

Açılan temel sondaj kuyularının logları Ek-2 sunulmuştur.  Sondaj kuyularında 

karmaşık bir yapı gösteren; kireçtaşı, kiltaşı-marn ve kumtaşı birimleri kesilmiştir. 

İstif 8-12° arasında değişen eğimler ile GGB’ya eğimli durmaktadır. Sahadaki 

jeolojik yapının yatay ve düşey yönde çok sık değişiklik göstermesi sebebi ile 

birimlerin birbirleriyle ilişkisinin ve konumlarının görülebilceği büyük ölçekli  bir 

jeolojik kesit çok zor çizilebilmiştir. Şekil 4.23’ de sunulan sondaj araştırma çukuru 

ve jeofizik etüd yerlerinin gösterildiği uydu görüntüsünden de yararlanılarak KD – 

GB doğrultusunda çıkarılmış kesitte görüleceği gibi, katı atık depolama alanı zemini 

birimleri; kireçtaşı, kumtaşı ve kiltaşı – marn ardalanmasından oluşmaktadır (Şekil 

4.24). 
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Şekil 4.24.  Alan I’ in jeolojik kesiti 

İnceleme alanında açılmış olan sondaj kuyularından karot ve standart 

penetrasyon deneyi numuneleri alınmıştır.  Aşağıda alınan örnekler üzerinde yapılan 

laboratuvar deneyleri, laboratuvar deney sonuçlarının değerlendirilmesi, jeofizik etüd 

ve değerlendirilmesiyle depolama hücrelerini oluşturacak kazı şevlerinin duraylılığı 

irdelenmektedir. 

 
4.6.1. Laboratuar Deneyleri: 
 

Arazi çalışmaları sırasında elde edilen örselenmiş ve örselenmemiş 

numuneler Akademi Zemin Mekaniği Laboratuarına sevk edilmiş ve bu numuneler 

üzerinde aşağıdaki deneyler yapılmıştır. Çalışmadaki deneyler ASTM standartlarına 

uygun olup, bunlardan su muhtevası tayini ASTM D 2216-98, atterberg limitleri 

ASTM D 4318-00, tane boyu dağılımı ASTM D 422-63, özgül ağırlık deneyi ASTM 

D 854-02, üç eksenli basınç direnci ASTM D 4767-95  standartına uygun olarak 

yapılmıştır (ASTM, 2003). Deney sonuçları ise söz konusu alanın 

projelendirilmesinde ve şev stabilite hesabında kullanılmıştır. 
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  4.6.1.1. Su Muhtevası Tayini 
 
 Su muhtevası (W), zemin numunesi içinde bulunan su ağırlığının, zemin 

numunesinin 105o de 24 saat kurutulması sonucunda elde edilen kuru ağırlığına 

oranlanması ile tayin edilmektedir. Su ağırlığının kuru ağırlığa oranı olarak 

tanımlanır. Su muhtevası (16 sondaj kuyusunun verilerine göre) % 19,1 - % 65,1 

arasındadır. Su içeriği deney sonuçlarının açılan sondaj kuyularına ve derinliğe bağlı 

değişimi EK-3’de blunmaktadır. 

 
4.6.1.2. Atterberg Limitleri  
 
     İnce taneli zeminlerin; viskoz bir ortamdan  plastik bir kıvama dönüştüğü 

su muhtevası likit limit, zeminin plastik özelliğini koruduğu en düşük su muhtevası 

ise plastik limit olarak tanımlanmaktadır. Arazi çalışmaları sırasında sondaj ve 

araştırma çukurlarından elde  edilen zemin numuneleri üzerinde  yapılan plastik ve 

likit limitt deney sonuçları Ek-3 de sunulmaktadır. Ek-3 de bulunan tablo 

incelendiğinde Likit Limit değerinin %40 - %83, Plastik Limit değerinin NP - %46  

ve Plastisite İndeksi değerinin %20 - % 48 arasında değiştiği görülmektedir. 

Deney sonuçlarının Casagrande plastisite grafiği üzerinde gösterimi Şekil 

4.25 de görülmektedir. Deney sonuçlarının Casagrande plastisite grafiği üzerindeki 

dağılımına bakıldığında  zemin sınıflarının büyük çoğunluğunun CH (yüksek 

plastisiteli inorganik killer yağlı killer) grubunda olduğu bir kısmının ise, CL 

(inorganik killer, çakıllı killer, kumlu killer, siltli killer, yağsız killer)  zemin 

gurubunda olduğu olduğu anlaşılmaktadır. 

 
4.6.1.3. Tane Boyu Dağılımı 
 
      Tane boyu dağılımı (Elek Analizi), standart elekler kullanılarak zemin 

numunesini oluşturan tanelerin her elek boyunda kalan / geçen miktarlarının yüzde 

oran olarak belirlenmesidir.  
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Şekil 4.25. Casagrande plastisite grafiği üzerinde deney sonuçları 

 

Elek analizi sonrasında ince taneli silt ve kil zemin numuneleri için 

hidrometre yöntemi ile tane boyu analizleri yapılmıştır. Laboratuvar deney 

sonucunda  elde edilen elek analizi ve hidrometre analizi sonuçları Ek-3’de 

sunulmaktadır.   

 Elek analizi ve hidrometrik analiz sonucunda elde edilen granülometri 

eğrilerinin dağılımı Şekil 4.26’ da bulunmaktadır. Granülometri eğrilerinin dağılım 

aralığına bakıldığında katı atık düzenli depolama alanı zemini oluşturan birimlerin 

ağırlıklı olarak (ortalama % 80) kil ve siltten oluştuğu, geri kalan kısmının ise kum 

ve çakıl olduğu (ortalama %20) ortaya çıkmıştır. Ayrıca atterberg limit deneyi 

sonucunda da  çoğıunluğu kil ve siltten oluşan örneklerin CH-CL sınıfında olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

 

4.6.1.4. Birim Hacim Ağırlık  
 

Zemin numunesinin yaş ağırlığının tüm hacime oranı belirlenerek doğal birim 

hacim ağırlık değerleri elde edilmiştir. Alan I içerisinde açılan sondaj kuyularından 

alınan numuneler üzerinde 14 adet doğal birim hacim ağırlık tayini yapılmış olup 

değerleri ; 1,80 gr/cm3 – 2,29 gr/cm3  arasında değişmektedir.   
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Şekil 4.26. Elek analizi ve hidrometrik analiz sonucunda elde edilen granülometri 

eğrilerinin dağılımı 

 

Doğal birim hacim ağırlık değerleri örneğin alındığı seviyeye ve zemin türüne 

göre farklılık göstermektedir. Her seviyenin doğal birim hacim ağırlık değerleri daha 

sonra yapılacak şev stabilite analizlerinde kullanılacaktır. 

 
4.6.1.5. Özgül Ağırlık Tayini 
 
 Zemini oluşturan katı parçacıkların suyun birim hacim ağırlığına oranı 

zeminin özgül ağırlığı olarak tanımlanmaktadır. Alan I  içerisinden alınan farklı 

numulerden dört  adet  özgül ağırlık deneyinin sonuç değerleri  2,62 - 2,65 arasında 

değişmektedir. 

Elek analizi, hidrometre analizi ve atterberg limitleri deneyi sonucunda elde 

edilen ortalama % 80 kil ve siltten oluşan  CH-CL sınıfı değrleri; özgül ağırlık deney 

sonuçları ile örtüşmektedir. Özgül ağırlık deney sonuçları hidrometre analizinde 

kullanımıştır. 
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4.6.1.6. Tek Eksenli Basınç Direnci 
 

  Örselenmemiş  silindirik zemin örneklerinde yanal basınç olmaksızın, düşey 

basıncın uygulanmasıyla yapılan bir deneydir. Kırılma anındaki en büyük yükün 

zemin örneğinin en kesit alanına bölünmesiyle tespit edilmektedir.  Bu deney hücre 

basıncının 0 olduğu UU (consolidasyonsuz-drenajsız) deneyinin özel bir çeşitidir 

(Holtz ve William, 2002). 

Ek-3’de bulunan tek eksenli basınç direnci sonuçları farklı derinliklerden 

alınan örneklerin değerlerin 1,20 kg/cm² -1,72 kg/cm²  arasında değiştiği  ve orta sert  

kıvamda olduğu ortaya çıkmıştır (Tarhan, 1996). Elde edilen tek eksenli basınç 

direnci değerleri daha sonra  Alan I de yapılacak kazı  şevlerin stabilitesi hesabında 

kullanılacaktır.  

 
4.6.1.7. Üç Eksenli Basınç Deneyi  
 
 Örselenmemiş silindirik zemin örnekleri üzerine sabit hücre basıncıyla  düşey 

basıncın uygulanmasıyla yapılan deneydir. Gerçek arazi şartlarını modelleyen üç 

eksenli basınç deneylerinde; konsolidasyonlu-drenajlı (CD),  konsolidasyonlu-

drenjsız (CU) ve konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) yöntemler uygulanabilmektedir. 

 CD ve CU deneyleri gibi direnajsız UU dayanımı da nühendislik 

uygulamalarda bazı kritik tasarımlarda uygulanabilmektedir. Bu uygulamalar 

mühendislik yüklemesinin, zeminde oluşacak boşluk suyu basıncını 

sönümleyemeyeceği  veya yükleme sırasında konsolidasyonun olmayacağı şekilde 

çabuk yapıldığı yerlerdir (Holtz ve William, 2002). 

Üç eksenli basınç danayımı deneyleri tez çalışması kapsamında UU 

(konsolidasyonsuz-drenajsız)  olarak özellikle sev stabilitesi hesabında kullanılmak 

üzere yapılmıştır. Açılan sondajlarla şevleri oluşturacak birimlerden farklı 

derinliklerden alınan karot numuneleri üzerinde 12 adet üç eksenli basınç dayanımı 

deneyi yapılmıştır. Laboratuvar deney sonucunda  elde edilen üç eksenli basınç 

direnci deney sonuçları Ek-3’de sunulmaktadır. Ek-3’de bulunan üç eksenli basınç 

direnci sonuçları incelendiğinde; farklı derinliklerden alınan örneklerde kohezyon 

(C) değerlerin 0.37-0,67 kg/cm², içsel sürtünme açısı (φ) değerlerinin 2-7o arasında 
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değiştiği ortaya çıkmıştır. İçsel sürtünme açısı ve kohezyon değerleri irdelendiğinde 

ince taneli ve kohezyonlu zeminlerde elde edilen tipik değerlerle örtüştüğü 

anlaşılmaktadır. Üç eksenli basınç deneyi sonuçları da kazı şevlerin duraylılık 

analizlerinde kullanılacaktır. 

 

4.6.1.8. Permeabilite Deneyi 
 

Tez çalışması kapsamında  açılan  araştırma çukurundan alınan numuneler 

üzerinde  daha önce ikisi yerseçimi aşamasında yapılan toplam beş adet düşen 

seviyeli permeabilite deneyi yapılmıştır. Laboratuvar deney sonucunda  elde edilen 

permeabilite deney sonuçları Ek-3’de sunulmaktadır.  Zeminin doğal yapısının 

laboratuvar ortamında oluşturulabilmesi için tespit edilen ortalama birim hacim 

ağırlık değeri (γn = 2.0  gr/cm3) ayarlanarak permeabilite deney numunesi 

hazırlanmıştır.  Örselenmiş olarak alınan zemin numunesi laboratuvar ortamında γn = 

2.0  gr/cm3 olacak şekilde sıkıştırılmış ve yapılan  permeabilite deneyleri sonucunda 

9,892 10-5 cm/s - 2,032 10-6 cm/s değerleri bulunmuştur. Permeabilite deney 

sonucunda tez  konusu alanın zemininin; yarı geçirimli – geçirimsiz killi birimlerden 

oluştuğu anlaşılmıştır (Çizelge 4.5). 

 

Çizelge 4.5.  Permeabilite Deney Sonuçları 
 

AÇ. NO: 
 

DERİNLİK 
BİRLEŞİK 

ZEMİN 
SINIFLAMASI 

K(cm/s) 
GEÇİRİMLİLİK 

KATSAYISI 

 
TANIM 

(Tarhan, 1996) 

AÇ.1 2,00-2,50 CL 9,892 10-5 AZ GEÇİRİMLİ 

AÇ.2 3,50 CH 2,032 10-6 GEÇİRİMSİZ 

AÇ.3 3,00 CH 6,868 10-6 GEÇİRİMSİZ 

AÇ.4 2,50 CH 1,090 10-4 YARI GEÇİRİMLİ 

AÇ.5 1,00 CL 2,279 10-4 YARI GEÇİRİMLİ 
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4.6.2. Laboratuvar Deney Soınuçlarının Değerlendirilmesi 
  

Katı atık depolama alanı yapılması düşünülen alan üzerinde; sondaj ve 

araştırma çukurlarından alınan  birimlere ait temel mühendislik özellikleri Çizelge 

4.6 ’de sunulmaktadır.  

 

Çizelge 4.6. Sondaj ve araştırma çukurları ile incelenen ince taneli zeminlere ait 
jeoteknik parametreler. 

Zemin Parametreleri Değişim Aralığı 
Zemin Sınıfı (USCS) CH, CL 
Doğal Su Muhtevası (%) 19.1 – 65.1 
Doğal Birim Hacim Ağırlığı (kN/m3) 18.0 – 22.9 
Likit Limit (%) 40 – 83 
Plastik Limit (%) 22 – 46 
Çakıl (%) 0.9 – 6.3 
Kum (%) 6.2 – 17.0 
Silt – Kil (%) 51.0 – 93.8 
Permeabilite Katsayısı (cm/s) 9.9*10-5 – 6.8*10-6 

Geçirimlilik Durumu Az geçirimli – Geçirimsiz 
Vp (m/s) 934 – 1100 
Vs (m/s) 492 – 680 

 

İnce taneli çökeller üzerinde yapılan kıvam limiti deneyleri, likit limit ile 

plastisite indisi arasında orantılı bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur (Şekil 4.27).  

 

PI = 0,6214 LL - 4,7444
R2 = 0,9472
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Şekil 4.26. Alan 1 de  yer alan ince taneli zeminlerde plastisite indisi değerlerinin 

likit limit değerlerine bağlı olarak değişimi. 
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Çalışma alanında yapılacak katı atık düzenli depolama alanında doğal ve 

yapay şevlerin oluşturulması gerekmektedir. Yapılacak mühendislik hesaplamalarına 

ve özellikle de şev duraylılığı analizlerine esas teşkil edecek parametrelerin 

belirlenmesi amacıyla sondajlardan alınan örnekler üzerinde üç eksenli sıkışma ve 

tek eksenli sıkışma deneyleri yapılmıştır. Deneysel olarak elde edilen kohezyon (C) 

değerleri, içsel sürtünme açısı (φ) değerleri, doğal birim hacim ağırlığı (gn) değerleri 

ve güvenlik katsayısı 3 için hesapla bulunan maksimum izin verilebilir taşıma gücü 

(sa) değerleri hesaplandığında, izin verilebilir taşıma gücü değerlerinin üstteki 

yumuşak kalişte 8,4-74,4 kPa, kiltaşı-marnda ise 10,2-52,0 arasında değiştiği ortaya 

çıkmıştır. Hesaplanan taşıma gücü değerleri  incelendiğinde sahadaki birimler 

üzerinde yapılacak yüklemelerden ötürü bir taşıma gücü sorununun olmayacağı 

anlaşılmıştır.  

  
4.6.3. Jeofizik Etüd Çalışmaları  
 

  Arazide jeolojik çalışmaların yanı sıra, zeminin dinamik parametrelerini 

belirlemek ve  yeraltı yapı kesitlerini ayrıntıları ile ortaya koyabilmek için; 11 adet 

45-50 m derinliğinde Düşey Elektrik Sondajı (DES) (Rezistivite Yöntemi) ve  

dinamik elastik parametrelerin elde edilmesi için  belirtilen toplam 11 adet profil 

seçilerek sismik kırılma çalışması uygulanmıştır. 11 adet 39-48 m derinliğinde 

sismik çalışma yapılmıştır.   

Sismik kırılma yöntemi, bölgenin zeminini oluşturan ve özellikle temelin 

kazılacağı bozuşma zonunu doğal şartlar altında dinamik yöntemle tespit ederek 

fiziksel ve elastik parametrelere ulaşabilmek amacıyla yapılmıştır. Ölçü profil 

uzunlukları ( serim boyu ) 39-48 metre uzunlukta tutulmuştur. Jeofon aralıkları 3-4 

metre ve offset uzaklığı 3-4 metre olarak uygulanmıştır. Boyuna sismik dalga çift, 

enine sismik dalga çift taraflı olarak ölçülmüştür.  
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Ayrıca alanda elektrik rezistivite yöntemlerinden Schlumberger yöntemi 11 

noktaya uygulanmıştır. AB/2 = 50 m.ye kadar açılım sağlanmıştır. Rezistivite 

yöntemi ile yer altı su seviyesi ve yer altı yapı kesitlerinin ortaya çıkaraılması 

amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında yapılan düşey elektrik sondajı ve sismik serim sonucunda 

ile zemin cinsleri, kalınlıkları ve fiziksel özellikler bulunarak Ek-4 ve Ek-5’de 

sunulmuştur. Elde edilen değerler  incelendiğinde;  katı atık depolama alanı zemini 

oluşturacak birimlerin; kireçtaşı, kumtaşı ve kiltaşı – marn ardalanmasından 

oluştuğu,  dikey yönde ve yanal yönde değişimin olduğu ortaya çıkarak sondajlarda 

elde edilen veriler desteklenmiştir. Ayrıca katı atık düzenli depolama alanının 

zeminin yer altı suyu açısından risk oluşturmadığı, herhangi bir oturma sorunu 

oluşturabilecek karstik  bir yapının olmadığı,  sondajlarla tespit edilen zemin 

yapısının yaklaşık 60 metreye kadar devam ettiği ortaya çıkmıştır. 

 
4.6.4. Kazı Şevlerinin Duraylılığı 
 

Depolama alanının değerlendirilmesinde asıl olarak yamaç ve şev 

duraylılığının ayrıntılı biçimde çözümlenmesi ve buna dayalı bir optimizasyon 

yapılması gerekmektedir. Depolama alanının geometrisi, lotların konumları, seçilen 

kotlar, şev basamaklarının yükseklikleri, şevlerdeki basamak sayıları ve basamak 

aralarının genişlikleri ele alınan farklı parametreler kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Maksimum atık dolgu alanı için lotların olabildiğince büyük olması 

gerekmektedir. Çalışma alanının mevcut toğografyası göz önüne alındığında tesisinin 

3 çukur içinde yararlanılacak olan 3 Lot’tan oluşmasına karar verilmiştir. Mevcut 

topoğrafik yapıya göre bunlardan en büyüğü olan en kuzeydeki Lot 3’ün taban 

kotunun 135 m en yüksek kotun ise 175 m olması planlanmaktadır.  Lot 2’nin tabanı 

130 m (tabana verilecek hafif eğimle en güneyde 128 m) tavan kotu  ise 165 m 

olacak şekilde planlanmıştır. En küçük olan güneydeki  Lot 1’in ise  kotu 145 m 

olması gerekmektedir.  

Açılacak lotların uzun süre açıkta kalacak yüksek ve çok basamaklı kazı 

şevlerinde  basamak basamak ve toplu duraylılıkları (stabilitesi) şevden şeve farklılık 

gösterecektir. Tabaka eğimlerinin şev düzlemi ile aynı yönde ve şevlerin yüksek 
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olduğu kesimde güvenlik katsayısı ötekilerden daha küçük olacak ve bu şevlerin 

ötekilerden daha yatık kesilmesi gerekecektir. 

 Depolama alanındaki jeoloji istifi önceki bölümlerde de ayrıntılı olarak 

açıklandığı gibi esas olarak en üstte kireçtaşı, kumtaşı, kiltaşı ve marn tabakalarından 

oluşmaktadır.  

Şev stabilite programında (GEO-SLOPE) yapılan hesaplamalarda; istifteki 

tabakalanma saha içinde küçük değişimler gösterse de her yerde 12°GGB duruşlu 

kabul edilmiştir. Üzerinde çalışılan kazı şevlerinin tümünün bir kerede kazılacağı, 

gereken yerde dolgu ile tamamlanacağı ve atık ile bütünüyle doldurulana kadar en az 

10 yıllık bir süre açık kalacağı kabul edilmiştir. Çalışma alanında yeraltı suyunun 60 

m’ye kadar olmadığı sondaj ve jeofizik etüdlerle tespit edilmesine rağmen 

değerlendirmelerde, hesaplamalarda güvenilir yerde kalmak için yeraltı suyu düzeyi 

her bir şevin topuğunun en az 2 m altından ve şev üzerinde de 10 m derinden geçiyor 

kabul edilmiştir. Üzerinde çalışılan kazı şevlerinin tümünün bir kerede kazılacağı, 

gereken yerde dolgu ile tamamlanacağı ve atık ile bütünüyle doldurulana kadar en az 

10 yıllık bir süre açık kalacağı kabul edilmiştir. 

 
4.6.4.1.Tek Basamaklarda Duraylılık Analizi 

 
Yapılan hesaplamalarda öncelikle her bir tek şev basamağının duraylılığı 

kendi içinde tekil olarak değerlendirilirken, buralarda kaya istifinin efektif gerilmeler 

altında geçerli kayma dayanımı parametreleri aşıldığında dairesel bir kayma yüzeyi 

boyunca yenilme olması durumu irdelenmiştir. Birimin kayma dayanımı 

parametreleri c = 60 kPa ve φ = 25°, ortalama birim hacim ağırlığı ise 18 kN/m3 

olarak alınmıştır. 

Tek basamaklar 1/1 ya da 2/1 eğimli olarak şekillendirilmiştir. Basamaklar 

5.00 m yükseklikli ve  2.50 m ya da 5.00 m genişlikli olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Su düzeyi her bir şevin topuk düzeyinin altında kalacaktır. Böyle bir durum için 

yapılan bir değerlendirme sonucunda kaymaya karşı güvenlik katsayısı Gs = 3.83 

bulunmuştur (Şekil 4.28).  

 



 
4. BULGULAR VE TARTIŞMALAR                                           Cumhur KARACA 

 84

 
 

Şekil 4.28. Eğimli (2/1) bir kazı şevi basamağının duraylılık değerlendirmesi sonucu   

 

4.6.4.2. Şevlerin Toplu Duraylılığı 
 

Kazı şevleri, yukarıda değerlendirilen geometriye sahip 3 (Lot 1’de) ile 8 (Lot 

3’te) arasında değişen sayıda basamaktan oluşacaktır. Yükseklikteki bu değişkenliğin 

dışında, basamakların 1/1 ve 2/1’lik eğimleri ve basamaklar arasında bırakılacak 

palyelerin 2.50 m, 3.00 m, 5.00 m ve 7.00 m gibi farklı genişliklerde seçilmesi de 

şevlerin toplu eğimlerinin farklı olmasını sağlamıştır. Buna göre, 30/20 (56°) ile 

40/54 (36°) ve 35/60 (30°) arasında değişen toplu şev eğimleri elde edilmiştir.  

Eğimi en yüksek (56°) şev için toplu güvenlik katsayısı Gs = 1.50 olarak 

bulunmuştur (Şekil 4.29.a). Bu kesit için, öteki tüm geometri ve zemin özellikleri 

aynı kalmak koşulu ile deprem yükleri altında ise güvenlik katsayısı 1.26 olarak elde 

edilmiştir (Şekil 4.29. b). 
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1.504

Soil: 1
Description: Efektif
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18
Cohesion: 60
Phi: 25

Description: RA1619 Mersin
Comments: Cop Atik Sahasi
File Name: kesit1_1efektif.slz
Analysis Method: Morgenstern-Price
Direction of Slip Movement: Right to Left
Slip Surface Option: Grid and Radius
P.W.P. Option: Piezometric lines with Ru
Tension Crack Option: (none)
Seismic Coefficient: (none)
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1.262

Soil: 1
Description: Efektif
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18
Cohesion: 60
Phi: 25

Description: RA1619 Mersin
Comments: Cop Atik Sahasi
File Name: kesit1_1efektifdepremli.slz
Analysis Method: Morgenstern-Price
Direction of Slip Movement: Right to Left
Slip Surface Option: Grid and Radius
P.W.P. Option: Piezometric lines with Ru
Tension Crack Option: (none)
Seismic Coefficient: Horizontal
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a- Tasarlanan en yüksek şevin statik 
durumda şev stabilitesi 

b- Tasarlanan en yüksek şevin dinamik 
durumda şev stabilitesi 

Şekil 4.29. Tasarlanan en yüksek şevler için statik ve dinamik koşullardaki durum   
 
Bu kabullerle farklı yönlerde uzanan şevler ayrı ayrı ve yinelemelerle 

değerlendirilmiş, statik durumda Gs > 1.50 ve depremli durumda Gs > 1.1 olan şev 

eğimleri bulunmuştur. Bu değerlendirmeler eğri bir kayma yüzeyi boyunca 

yenilebilecek her bir basamak şevinin oldukça dik durabildiğini, şevin bütününün ise 

tabaka düzlemi boyunca olabilecek bir toplu kaymaya karşı daha duyarlı 

davrandığını ortaya koymaktadır.  

Çalışma kapsamında hesaplamaları yapılan  1. etap dahilindeki katı atık 

depolama alanlarını oluşturacak Lot-1, Lot-2, Lot-3’ ün  görünümleri Ek-6 da  

bulunmaktadır. 

 

4.6.5. Alan 1 in Projelendirilmesi 
 

Belirlenen depolama alanı bölgede madencilik faaliyetine devam eden Çimsa 

A.Ş ile koordinasyon sağlanarak 3 etap olarak tasarlanmıştır. Arazini topoğrafik 

yapısı, halihazır haritası, Mersin İlinin nüfusu ve oluşan katı atık miktarı göz önüne 

alındığında Çizelge 4.7.’ de üç etaba ait alan, depolama hacmi ve hizmet sürelerini 

göstermektedir. İlk aşamada depolama yapılması düşünülen 1. etap ile ilgili 

mühendislik çalışmaları yapılmıştır. Çizelge 4.8 ise 1. etap içerisinde oluşturulan alt 

bölgelere ait depolama hacmi ve kullanım ömürlerini göstermektedir.  
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Çizelge 4.7. Alan1 içinde yer alan etaplara ait kullanım bilgileri 
ALAN 1 Alan (m2) Depolama Hacmi (m3) Hizmet Ömrü (Yıl) 

1. Etap 242.608 4.980.000 13.5 

2. Etap 220.000 4.795.000 13 

3. Etap 86.098 1.844.000 5 

Toplam 548.706 11.619.000 31.5 

 

 

Çizelge 4.8. İlk aşamada kullanılması düşünülen 1. etap içindeki alt kısımlara ait             
depolama hacimleri ve kullanım ömürleri   

1. Etap Depolama Hacmi (m3) Kullanım Ömrü (Yıl) 

Lot 1 130.000 0.5 

Lot 2 2.100.000 6 

Lot 3 2.750.000 7 

 

Çalışma kapsamında  1. etap dahilinde yapılması planlanan atık depolama 

tesisinde, katı atık depolama alanları (Lot-1, Lot-2, Lot-3) haricinde yer alacak bina, 

ünite ve yapıların bulunması gerekmektedir. Bu bina ünite ve yapılar; tesis girişi ve 

bekçi binası, kantar, idari bina, tamir atölyesi, tekerlek yıkama ünitesi, yangın suyu 

deposu, altyapı tesisleri, örtü malzemesi depolama alanı, otopark, tesis himaye çiti ve 

ağaçlandırma, yollar, atık pil geçici depolama alanı, tıbbi atık sterilizasyon alanı, 

ambalaj atıkları ayrıştırma tesisi alanı, atıksu arıtma tesisi alanı, gaz yakma tesisi 

alanı ve gözlem kuyularıdır. Topoğrafyaya ve lotların konumuna göre katı atık 

düzenli depolama alanında olması gereken tüm bina ve tesislerin yerleri Ek-6’ da 

bulunan katı atık düzenli depolama alanın vaziyet plandında gösterilmiştir. 

Düzenli depolama alanı olarak seçilen ve toplam 3 etap halinde kullanılması 

düşünülen alanın projelendirilmesi yapılan 1.Etap alanı yaklaşık 242.608 m2’lik bir 

alanı kaplamaktadır. Bu alanın 113.608 m2 ‘lik kısmı hazine arazisi (orman alanı), 

129.000 m2’lik kısmı ise Çimsa Çimento A.Ş.’ye aittir.  
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4.6.5.1.Sahanın Düzenlenmesi 
 
 Tez konusu düzenli depolama alanı sahası daha önceden malzeme ocağı 

olarak kullanılmasından dolayı son derece bozuk bir topografyaya sahiptir. Sahanın 

kuzey güney yönündeki doğal eğimli yapısı dikkate alınarak lotlar oluşturulmuştur.

  Lotlardaki şevler, sahanın topoğrafik yapısı itibariyle tabii zeminde 2 düşey / 

1 yatay yarma şevleri teşkil edilmesi, güneye bakan şevlerde düşeyde 5 m.de bir 

yatayda 7 m.lik palyeler olacak şekilde şevler oluşturulması, kuzeye bakan şevlerde 

palyeler 2.5 m, doğu ve batıya bakan şevlerde 3 m olması gerekmektedir. 

 Söz konusu katı atık düzenli depolama alanının inşaatı sırasında lotların 

oluşturulması ve ünite yerleşimlerinde yer alan tüm bölümlerinde yaklaşık 1.087.990 

m3 kazı ve 79.100 m3 dolgu hesaplanmıştır.  

 
4.6.5.2.Taban Geçirimsizlik Sistemi  
 

Depolama alanına yerleştirilmeye başlanacak atıklardan oluşacak süzüntü 

sularının doğal zemine geçerek yeraltı su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi 

amacıyla geçirimsizlik tabakası oluşturulacaktır. Hafriyatı tamamlanan zemin 

üzerine Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulacak sızdırmazlık 

sistemi alttan üste doğru aşağıdaki şekildedir; 

• Geçirimsizlik tabakası ( 60 cm. sıkıştırılmış kil tabakası) 

• Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) örtü  

• Koruma amaçlı örtü (jeotekstil) 

• Drenaj tabakası (tabanda çakıl tabakası, şevlerde jeosentetik drenaj tabakası 

ve perfore drenaj borusu) 

Geçirimsizlik tabakasının sıkıştırılmış kilden oluşturulması planlanmıştır. 

Depo tabanında kil geçirimsizlik tabakası oluşturulması için öncelikle depo tabanı 

gerekli zemin kotuna indirildikten sonra 30 cm kalınlıkta kil serilecek ve 

sıkıştırılacaktır. Kil tabakası kalınlığı 60 cm olana kadar bu işleme devam edilecektir. 

Kullanılacak kilin geçirimlilik katsayısı (permeabilite) 1.10-6 cm/sn'den büyük 

olmaması gerekmektedir. 
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Geçirimsizlik tabakasında kilin üzerinde yüksek yoğunluklu polietilen 

malzemeden imal örtü (jeomembran) ve üstüne  sahasının gerek inşa aşamasında 

gerekse işletme sırasında oluşacak yükler dolayısı ile  jeomembranın  hasar 

görmemesi için koruma amaçlı örtü (Jeotekstil) teşkil edilmesi gerekmektedir. 

Depolama sahasında oluşacak süzüntü suyunu drene etmek amacıyla taban 

izolasyonunun en üst tabakasında drenaj tabakası oluşturulmalıdır.  Drenaj 

malzemesi olarak taban bölümünde çakıl, şevli bölümlerde ise jeosentetik drenaj 

tabakası kullanılmalıdır. Taban ve üst örtü tabakası kesitleri aşağıda verilmiştir. 

(Şekil 4.30 -  4.31) 

 

Şekil 4.30. Depo tabanı ve şevi geçirimsizlik sistemi (Çevre ve Orman Bakanlığı, 

2002) 
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Şekil 4.31. Depo üst örtü sıkıştırılmış kil sızdırmazlık tabakası ile geçirimsizlik 

tabakası oluşturulması (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2002) 
 

4.6.5.3.Yüzey Suyu Drenajı 
 

Heterojen yapıdaki atık kütlesinde özellikle stabilite bakımından önemli bir 

faktör yüzey suyu temasının asgari düzeyde olmasıdır. Yüzey suları, atık kütlesine 

yüzeysel akış ve yağış sularının doğrudan teması ile erişmektedir. Düzenli depolama 

sahasında atık depolanan bölümün dışında yağış dolayısı ile akışa geçen yüzey 

suyunun tahliye edilmesi için yüzey suyu drenaj kanalları yapılmaktadır. Bu amaçla 

saha dışından gelecek tüm yağmur sularının drene edilebilmesi amacıyla kuşaklama 

kanalı ve katı atık sahasının kapanması ile depo alanı yüzeyine düşen yağışın üst örtü 

tabakasında drene edildikten sonra toplandığı yüzey suyu drenaj kanallarının inşa 

edilmesi gerekmektedir (Ek-6). 
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4.6.5.4.Gözlem Kuyuları 
 

Katı atık düzenli depolama alanı işletme sırasında veya sonrasında çevreye 

emisyonlar verebilmektedir. Muhtemel emisyonların izlenmesi maksadıyla tesis 

sınırları içerisinde gözlem kuyularının açılması gerekmektedir. Bu kuyular sayesinde 

çöp süzüntü suyu, yeraltı suyu ve gaz hareketleri ölçülerek gözlenecektir. Bu Gözlem 

kuyuları tesis işletmeye açılmadan önce tesis inşaatı sırasında açılması, referans 

numuneleri alınması ve işletme sırasında  gözlem programı çerçevesinde periyodik 

olarak alınacak numunelerin analizi yapılması gerekmektedir. 

Düzenli depolama sahası çevresinde muhtemel süzüntü suyu ve gaz 

hareketinin izlenmesine yönelik olarak tesis’de Ek- 6’ da görüleceği gibi dört adet 

gözlem kuyusunun açılması gerekmektedir.  
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

Çalışma alanı jeolojik olarak; Palaeozoyik yaşlı metamorfikler (mermer, şist, 

kuvarsit), Üst Kretase döneminde bölgeye yerleşen ofiyolitik melanj, Oligosen-

Miyosen-Pliyosen döneminde karasal, geçiş ve denizel ortam çökelleri (kireçtaşı-

kumtaşı-kiltaşı-konglomera-marn-jips), Kuvaterner yaşlı karasal ve geçiş ortamı 

çökellerinden oluşmaktadır. 

Mersin bölgesi  hidrojeolojik açıdan iki bölüme ayrılmaktadır. Bunlar kuzey 

kesimde genel olarak güneydoğuya eğimli sedimanter kayaçların bulunduğu düşük 

verimli yamaç akiferi ve güneyde yüzey alanı doğudan batıya azalan alüvyon 

malzemenin oluşturduğu yüksek verimli kıyı akiferidir. Alternatif alanların yamaç 

akiferleri üzerinde bulunması sebebiyle  bu bölgelerde yapılabilecek katı atık 

depolama alanının yer altı suyu kirliliği açısında çok büyük bir risk oluşturmayacağı 

değerlendirilmiştir. 

     Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı Türkiye 

Deprem Bölgeleri Haritasına göre çalışma alanın 3. derece deprem bölgesindedir  

Alternatif katı atık düzenli depolama alanları; tez çalışması kapsamında 

geliştirilen puanlama yöntemi ile değerlendirildiğinde; Alan I’in 95 puan, Alan II’nin 

70 puan, Alan III’ün 40 puan, Alan IV’ün 55 puan değerlerini almıştır. Yapılan puan 

değerlendirilmesinde; Alan I’in 95 puanla uygun alan olduğu,  Alan II’nin 70 puanla 

kısmen uygun alan olduğu ancak  Alan III ve Alan IV’ün uygun alan olmadığı ortaya 

çıkmıştır. 

Alan I  orman arazisi ve tarım arazisi içinde bulunmamaktadır. Alan II de 

orman arazisi içinde bulunmamaktadır ancak  2. derece önemli tarım arazilerinden 

oluşmaktadır. 

Alan 1 ve Alan 2 nin  heyelan, taşıma kapasitesi, zemin geçirimliliği, yer altı 

suyu kirlenme riski ve jeolojik açıdan  uygun olduğu tespit edilmiştir. Ancak 

alternatif iki alanın; mevcut arazi kullanımı, ulaşım, inşaat maliyeti ve çevresel 

etkenler değerlendirildiğinde;  Alan 2 de çoğunluğu tarım arazisi olarak kullanılan 

bölgenin arazi kamulaştırma ve yaklaşık 10 km’lik  yol yapım maliyetinin yüksek 
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olacağı, kuru dere yataklarının yağışlı havalarda sorun oluşturabileceği tespit 

edildiğinden en avantajlı ve uygun alanın  Alan 1 olduğu tespit edilmiştir. 

Alan I’ de açılan sondaj kuyularında karmaşık bir yapı gösteren katı atık 

depolama alanı zemini birimlerinin; kireçtaşı, kumtaşı ve kiltaşı – marn 

ardalanmasından oluştuğu, istifin 8-12° arasında değişen eğimler ile GGB’ya eğimli 

olduğu tespit edilmiştir. 

Alan 1 de açılan 20,00-25,00’er metre derinliklerdeki sondaj kuyularında yer 

altı suyuna rastlanılmamıştır. Aynı zamanda  yapılan  jeofizik ölçümler sonucunda da 

yeraltı suyuna rastlanmamıştır. 

Zemin sınıflarının büyük çoğunluğunun CH (yüksek plastisiteli inorganik 

killer yağlı killer) grubunda olduğu bir kısmının ise, CL (inorganik killer, çakıllı 

killer, kumlu killer, siltli killer, yağsız killer)  gurubunda olduğu saptanmıştır. 

Elek analizi sonuçlarına göre katı atık düzenli depolama alanı zemininin 

(ortalama % 80) kil ve siltten oluştuğu, geri kalan kısmının ise kum olduğu (ortalama 

%20) anlaşılmıştır.  

Alan I için maksimum izin verilebilir taşıma gücü (sa) değerleri 

hesaplandığında, izin verilebilir taşıma gücü değerlerinin üstteki yumuşak kalişte 

8,4-74,4 kPa, kiltaşı-marnda ise 10,2-52,0 kPa arasında değiştiği ortaya çıkmıştır. 

Hesaplanan taşıma gücü değerleri  incelendiğinde sahadaki birimler üzerinde 

yapılacak yüklemelerden ötürü bir taşıma gücü sorununun olmayacağı anlaşılmıştır.  

Permeabilite deney sonuclarına göre Alan  I’ in zemini; yarı geçirimli – 

geçirimsiz killi birimlerden  oluşmaktadır. 

   Çalışma kapsamında yapılan düşey elektrik sondajı ve sismik serim 

sonucunda elde edilen değerler  incelendiğinde;  katı atık depolama alanı zemini 

oluşturacak birimlerin; kireçtaşı, kumtaşı ve kiltaşı – marn ardalanmasından 

oluştuğu,  dikey yönde ve yanal yönde değişimin olduğu ortaya çıkarak sondajlarda 

elde edilen veriler desteklenmiştir. Ayrıca katı atık düzenli depolama alanının 

zeminin yer altı suyu açısından risk oluşturmadığı, herhangi bir oturma sorunu 

oluşturabilecek karstik  bir yapının olmadığı,  sondajlarla tespit edilen zemin 

yapısının yaklaşık 60 metreye kadar devam ettiği ortaya çıkmıştır. 
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Alan I de yapılması planlanan katı atık depolama alanının şevleri tek 

basamaklar 1/1 ya da 2/1 eğimli olarak şekillendirilmiştir. Basamaklar 5.00 m 

yükseklikli ve  2.50 m ya da 5.00 m genişlikli olacak şekilde tasarlanmıştır. Böyle bir 

durum için yapılan bir değerlendirme sonucunda kaymaya karşı güvenlik katsayısı 

Gs = 3.83 bulunmuştur.  

Kazı şevleri (Lot 1’de) ile 8 (Lot 3’te) arasında değişen sayıda basamaktan 

oluşacaktır. Yükseklikteki bu değişkenliğin dışında, basamakların 1/1 ve 2/1’lik 

eğimleri ve basamaklar arasında bırakılacak palyelerin 2.50 m, 3.00 m, 5.00 m ve 

7.00 m gibi farklı genişliklerde seçilmesi de şevlerin toplu eğimlerinin farklı 

olmasını sağlamıştır. Buna göre, 30/20 (56°) ile 40/54 (36°) ve 35/60 (30°) arasında 

değişen toplu şev eğimleri elde edilmiştir.  

Eğimi en yüksek (56°) şev için toplu güvenlik katsayısı Gs = 1.50 olarak 

bulunmuştur. Bu kesit için, öteki tüm geometri ve zemin özellikleri aynı kalmak 

koşulu ile deprem yükleri altında ise güvenlik katsayısı 1.26 olarak elde edilmiştir. 

Bu değerlendirmeler eğri bir kayma yüzeyi boyunca yenilebilecek her bir basamak 

şevinin oldukça dik durabildiğini, şevin bütününün ise tabaka düzlemi boyunca 

olabilecek bir toplu kaymaya karşı daha duyarlı davrandığını ortaya koymaktadır.  

Belirlenen depolama alanı bölgede madencilik faaliyetine devam eden Çimsa 

A.Ş ile koordinasyon sağlanarak 3 etap olarak tasarlanmış ve çalışma kapsamında  1. 

etap dahilinde yapılması planlanan atık depolama tesisinde; katı atık depolama 

alanları (Lot-1, Lot-2, Lot-3) haricinde yer alacak bina, ünite ve yapıların konumları 

planlanarak ortaya çıkarılmıştır. 

 Mersin Düzenli Depolama Alanı 1. aşama inşaatı sırasında lotların 

oluşturulması ve ünite yerleşimlerinde yer alan tüm bölümlerde yaklaşık 1.087.990 

m3 kazı ve 79.100 m3 dolgu olacağı hesaplanmıştır.  

Depolama alanına yerleştirilmeye başlanacak atıklardan oluşacak çöp süzüntü 

sularının doğal zemine geçerek yeraltı su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi 

amacıyla geçirimsizlik tabakası oluşturulacaktır. Hafriyatı tamamlanan zemin 

üzerine; geçirimsizlik tabakası (60 cm. sıkıştırılmış kil tabakası), yüksek yoğunluklu 

polietilen örtü, koruma amaçlı örtü (jeotekstil), drenaj tabakası serilmesi 

gerekmektedir. 
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Saha dışından gelecek tüm yağmur sularının drene edilebilmesi amacıyla 

kuşaklama kanalı ve katı atık sahasının kapanması ile depo alanı yüzeyine düşen 

yağışın üst örtü tabakasında drene edildikten sonra toplandığı yüzey suyu drenaj 

kanalları inşa edilmesi gerekmektedir. 

Dört adet gözlem kuyusu açılıp sürekli olarak;  çöp süzüntü suyu, yeraltı suyu 

ve gaz hareketleri ölçülüp izlenmelidir. 

Zemin taban geçirimsizliğinde ve üst geçirimsizlik sisteminde kullanılacak 

kilin, drenaj tabakasında ve örtü tabakasında kullanılacak malzemelerin; katı atık 

düzenli depolama alanında doğal yapı malzemesi olarak standartlara uygunluğu ve 

kullanılabilirliği konusunda gerekli laboratuar deneyleri ile testlerinin yapılması 

gerekmektedir. 

Yukarıda özellikleri belirtilen çalışma alanında yapılacak katı atık düzenli 

depolama alanının inşaatının tamamlanması sonrasında işletilmesi çok önemlidir. 

Alana gelen katı atıkların üzerlerinin günlük düzenli olarak örtülmesi, metan gaz 

çıkış bacalarının düzenli inşası, çöp sızıntı sularının toplanması ve arıtılması, yüzey 

sularının çöp sızıntı suları ile karışmadan tahliyesi ve gözlem kuyuları  sürekli 

izlenmesi gerekmektedir. 

Katı atık düzenli depolama alanında depolama işlemi bittikten sonra; atığın 

üzerine  dengeleme tabakası, kil tabakası, drenaj tabakası, tarım toprağı ile 

yeşillendirme ve ağaçlandırma  yapılmalıdır. 

Mersin kenti genelinde  pilot projelerle (13 mahalle ve 1 sitede) devam eden 

kaynağında ayrıştırma projesi geliştirilerek tüm ile yaygınlaştırılmalıdır. Kaynağında 

ayrıştırmanın tüm ile yaygınlaşması durumunda günlük toplanan katı atık miktarı 

düşerek alanın depolama ömrünü artıracaktır ve toplanan atıklar da ekonomiye katkı 

sağlayacaktır. 

1993 yılında hizmete giren düzenli depolama alanının düzenli olarak 

işletilmemesi sebebiyle  planlanan süreden daha önce kapasitesini doldurmuştur. 

Mevcut durumu itibarıyla yerleşim yerleri içerisinde kalan ve çevre kirliği yaratan 

Çavuşlu çöp döküm alanının bir an önce rehabilite edilerek kapatılması 

gerekmektedir. 
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EK-1 

ALAN 1 SONDAJ LOGLARI 
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EK-2 

ALAN 2 SONDAJ LOGLARI 
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EK-3 

ALAN I LABORATUAR DENEY SONUÇLARI 

• EK-3/1: Su içeriği deney sonuçları 

• EK 3/2 Atterberg limitleri deney sonuçları. 

• EK 3/3 Elek analizi sonuçları. 

•  EK 3/4. Hidrometre analizi sonuçları  

• EK 3/5. Tek eksenli basınç  direnci deney sonuçları 

• EK 3/6. Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 

• EK 3/7. Permeabilite deney sonuçları 
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EK 3/1  Su içeriği deney sonuçları. 

Kuyu No Derinlik Su İçeriği 
Değerleri Wn (%) 

Tanım 

SK-1 6.50-7.25 28.1 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-1 9.50-10.25 26.8 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-2 2.00-3.00 34.0 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-2 19.00-20.00 27.9 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-3 12.50-13.00 32.5 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-4 6.50-7.25 30.6 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-6 3,50-4,00 39,6 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-7 2,00-3,00 25,3 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-7 9,50-10,25 23,4 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-8 3,50-4,50 23,8 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-8 9,50-10,50 28,5 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-9 3,00-3,75 33,2 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-9 6,50-7,25 26,8 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-10 3,00-3,75 30,3 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-10 6,50-7,25 30,0 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-10 9,50-10,25 24,6 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-10 19,50-20,00 32,8 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-11 6,50-7,50 33,1 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-12 3,00-4,00 34,6 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-12 9,50-10,00 26,3 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-12 15,00-15,50 29,6 Az Ayrışmış-Az Kuru 

SK-14 6,50-7,25 65,1 Az Ayrışmış-Orta Islak 

SK-15 6,50-7,50 19,2 Ayrışmamış-Kuru 

SK-16 12,50-13,25 25,6 Az Ayrışmış-Az Kuru 
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EK 3/2 Atterberg limitleri deney sonuçları. 

Kuyu No Derinlik LL PL PI 

SK-1 6.50-7.25 72 30 42 

SK-1 9.50-10.25 81 35 46 

SK-2 2.00-3.00 80 35 45 

SK-2 19.00-20.00 69 30 39 

SK-3 12.50-13.00 83 36 47 

SK-4 6.50-7.25 81 33 48 

SK -5  9,50-10,25 76 35 41 

SK -6 3,50-4,00 40 20 20 

SK-7 2,00-3,00  NP  

SK-7 9,50-10,25 47 22 25 

SK-8 3,50-4,50 45 21 24 

SK-8 9,50-10,50 49 23 26 

SK-9 3,00-3,75 53 27 26 

SK-9 6,50-7,25 44 21 23 

SK-9 15,50-16,25 47 22 25 

SK-10 3,00-3,75 57 26 31 

SK-10 19,50-20,00 59 29 30 

SK-11 6,50-7,50 52 26 26 

SK-12 3,00-4,00 53 29 24 

SK-12 6,50-7,50 61 30 31 

SK-12 9,50-10,00 53 25 28 

SK-13 9,00-9,75 80 33 47 

SK-14 6,50-7,25 83 46 37 

SK-15 6,50-7,50 50 17 33 

SK-16 12,50-13,25 50 17 33 
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EK 3/3 Elek Analizi Sonuçları. 
Sondaj-Numune No: Derinlik ( m) Çakıl (%) Kum   (%) Kil –Silt (%) 

SK-1 (CR-3) 6.50-7.25 0,0 19,3 80,7 

SK-1 (CR-4) 9.50-10.25 0,0 16,3 83,7 

SK-2 (CR-1) 2.00-3.00 0,0 17,3 82,7 

SK-2 (CR-6) 19.00-20.00 0,0 21,4 78,6 

SK-3 (CR-4) 12.50-13.00 0,9 26 73,1 

SK-4 (CR-2) 6.50-7.25 4,1 39 56,9 

SK -5 (CR-2) 9,50-10,25 3,2 37 59,8 

SK -6 (CR-2) 3,50-4,00 1,5 23,7 74,8 

SK-7 (CR-1) 2,00-3,00 0,0 36,2 63,8 

SK-7 (CR-4) 12,50-13,00 0,0 15,3 84,7 

SK-8 (CR-1) 3,50-4,50 0,0 16,9 83,1 

SK-8 (CR-3) 9,50-10,50 0,0 6,2 93,8 

SK-9 (CR-4) 15,50-16,25 0,0 16,1 83,9 

SK-10 (CR-1) 3,00-3,75 0,0 18,4 81,6 

SK-10 (CR-3) 9,50-10,25 0,0 17,1 82,9 

SK-11 (CR-1) 6,50-7,50 3,7 44,0 52,3 

SK-12 (CR-1) 3,00-4,00 0,0 25,0 75,0 

SK-12 (CR-3) 9,50-10,00 0,0 10,4 89,6 

SK-13 (CR-3) 9,00-9,75 0,0 13,5 86,5 

SK-14 (CR-3) 6,50-7,25 4,7 43,5 51,8 

SK-15 (CR-2) 6,50-7,50 0,0 18,2 81,8 

SK-16 (CR-4) 12,50-13,25 0,0 13,2 86,8 
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EK 3/4. Hidrometre Analizi Sonuçları 
Sondaj-Numune 

No: 
Derinlik 

( m) 
Çakıl 
(%) 

Kum   
(%) 

Silt   
(%) 

Kil   
(%) 

SK-1 (CR-3) 6.50-7.25 0,0 19,3 52,7 28 

SK-2 (CR-1) 2.00-3.00 0,0 17,3 44,7 38 

SK-3 (CR-4) 12.50-
13.00 

0,9 26 39,1 34 

SK-4 (CR-2) 6.50-7.25 4,1 39 31,9 25 

SK -5 (CR-2) 9,50-10,25 3,2 37 30,8 29 

SK -6 (CR-2) 3,50-4,00 1,5 23,7 54,8 20 

SK-7 (CR-1) 2,00-3,00 0,0 36,2 56,8 7 

SK-8 (CR-1) 3,50-4,50 0,0 16,9 55,1 28 

SK-9 (CR-1) 3,00-3,75 0,0 22,1 50,9 27 

SK-12 (CR-1) 3,00-4,00 0,0 25,0 79,0 26 

SK-13 (CR-3) 9,00-9,75 0,0 13,5 48,5 38 
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EK 3/5. (1). Tek eksenli basınç  direnci deney sonuçları  
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EK 3/5. (2). Tek eksenli basınç  direnci deney sonuçları     
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EK 3/5. (3). Tek eksenli basınç  direnci deney sonuçları    
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EK 3/6.(1).  Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 
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EK 3/6.(2).  Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 
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EK 3/6.(3).  Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 
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EK 3/6.(4).  Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 
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EK 3/6.(5).  Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 
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EK 3/6.(6).  Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 
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EK 3/6.(7).  Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 
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EK 3/6.(8).  Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 
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EK 3/6.(9).  Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 
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EK 3/6.(10).  Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 
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EK 3/6.(11).  Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 
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EK 3/6.(12).  Üç  eksenli basınç  direnci deney sonuçları 

 

 



 141

EK 3/7. (1). Permeabilite deney sonuçları 
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EK 3/7. (2). Permeabilite deney sonuçları 
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EK 3/7. (3). Permeabilite deney sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 



 144

EK 3/7. (4). Permeabilite deney sonuçları 
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EK 3/7. (5). Permeabilite deney sonuçları 
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EK-4 

DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJI SONUÇLARI 
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1. D.E.S. 
Sonuçları               Tür Kalınlık (m)      Özdirenç 

     (ohm-m) 
1. Tabaka Kireçtaşı 2,2 146,5 
2.Tabaka Kil 6,0 10,1 
3.Tabaka Killi Kum 26,0 47,7 
4.Tabaka Marn  32,5 
2. D.E.S. 
Sonuçları              Tür Kalınlık (m)      Özdirenç 

     (ohm-m) 
1. Tabaka Bozuşmuş Kireçtaşı 1,1 64,2 
2.Tabaka Kil 4,3 14,8 
3.Tabaka Marn 6,8 39,4 
4.Tabaka Kil 10,7 8,4 
5.Tabaka Marn  13,0 
3. D.E.S. 
Sonuçları              Tür Kalınlık (m)      Özdirenç 

     (ohm-m) 
1. Tabaka Bozuşmuş Kireçtaşı 1,6 109,7 
2.Tabaka Kumtaşı 12,2 10,1 
3.Tabaka Kil 9,8 17,1 
4.Tabaka Marn 6,2 10,3 
5.Tabaka Kum bantlı Kil  12,6 
4. D.E.S. 
Sonuçları               Tür Kalınlık (m)      Özdirenç 

     (ohm-m) 
1. Tabaka Kil 2,4 8,8 
2.Tabaka Marn 10,1 10,1 
3. Tabaka Kil 20,2 7,2 
4.Tabaka Kum bantlı Kil  12,1 
5. D.E.S. 
Sonuçları              Tür Kalınlık (m)      Özdirenç 

     (ohm-m) 
1. Tabaka Marn 0,9 12,6 
2.Tabaka Kil 3,1 7,2 
3.Tabaka Kum bantlı Kil  25,2 
6. D.E.S. 
Sonuçları               Tür Kalınlık (m)      Özdirenç 

     (ohm-m) 
1. Tabaka Dolgu Toprak 0,5 82,6 
2.Tabaka Marn 30,3 15,7 
3.Tabaka Kumlu Kil  26,8 
7. D.E.S. 
Sonuçları                 Tür Kalınlık (m)      Özdirenç 

     (ohm-m) 
1. Tabaka Dolgu Toprak 0,5 83,6 
2.Tabaka Marn 33,3 19,1 
3.Tabaka Kumlu Kil  26,1 
8. D.E.S. 
Sonuçları Tür Kalınlık (m)      Özdirenç 

     (ohm-m) 
1. Tabaka Dolgu Toprak 0,7 18,7 
2.Tabaka Marn 1,7 13,9 
3.Tabaka Kumlu Kil 4,8 24,9 
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4.Tabaka Kil 12,4 7,8 
5.Tabaka Kumlu Kil  21,7 
9. D.E.S. 
Sonuçları Tür Kalınlık (m)      Özdirenç 

     (ohm-m) 
1. Tabaka Kil 0,5 8,4 
2.Tabaka Kumlu Kil 2,2 25,5 
3. Tabaka Kil 5,5 8,8 
4.Tabaka Kumlu Kil  43,5 
10. D.E.S. 
Sonuçları              Tür Kalınlık (m)      Özdirenç 

     (ohm-m) 
1. Tabaka Dolgu Toprak 0,5 15,2 
2.Tabaka Kil 1,0 7,8 
3.Tabaka Kumlu Kil 15,9 79,5 
4. Tabaka Kil  9,2 
11. D.E.S. 
Sonuçları               Tür Kalınlık (m)      Özdirenç 

     (ohm-m) 
1. Tabaka Dolgu Toprak 0,2 15,7 
2.Tabaka Kil 1,0 8,4 
3.Tabaka Kumlu Kil 12,1 70,1 
4.Tabaka Kil  6,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149

 

EK-5 

SİSMİK SERİM  SONUÇLARI 
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1.Serim 
 1.TABAKA 2.TABAKA 3.TABAKA 
P Hızı                         (Vp) 520     m/sn 800      m/sn 1100      m/sn 
S Hızı                          (Vs) 140     m/sn 380      m/sn 500      m/sn 
Tabaka yoğunluğu 1,48     gr/cm³ 1,65      gr/cm³ 1,79      gr/cm³ 
Zemin Büyütmesi        (n) 2,2 1,8 1,5 

Poisson Oranı              (σ) 0,46 0,35 0,37 

Kayma Modülü         (Gd) 290,1     
kg/cm² 

2380,7    kg/cm² 4463,2    kg/cm² 

Elastisite Modülü      (Ed) 847,8     
kg/cm² 

6448,4    kg/cm² 12227,4    kg/cm² 

Bulk Modülü             (Kd) 3616,0   
kg/cm² 

7377,3   kg/cm² 15651,1    kg/cm² 

Zemin Hak. Tit. Per.(To)  0,42 sn  
Yatak Katsayısı         (K0) 440    ton/m3 1280     ton/m3 1800      ton/m3 

Zemin Taşıma Gücü 1,1   kg/cm² 3,2    kg/cm² 4,5    kg/cm² 
 
2.Serim 
 1.TABAKA 2.TABAKA 3.TABAKA 
P Hızı                         (Vp) 474     m/sn 880      m/sn 1100      m/sn 
S Hızı                          (Vs) 150     m/sn 390      m/sn 560      m/sn 
Tabaka yoğunluğu 1,45     gr/cm³ 1,69      gr/cm³ 1,79      gr/cm³ 
Zemin Büyütmesi        (n) 2,2 1,7 1,5 

Poisson Oranı              (σ) 0,44 0,38 0,33 

Kayma Modülü         (Gd) 325,5     
kg/cm² 

2568,1    kg/cm² 5598,7    kg/cm² 

Elastisite Modülü      (Ed) 940,1     
kg/cm² 

7075,6    kg/cm² 14837,4    kg/cm² 

Bulk Modülü             (Kd) 2815,9   
kg/cm² 

9651,1   kg/cm² 14137,2    kg/cm² 

Zemin Hak. Tit. Per.(To)  0,40 sn  
Yatak Katsayısı         (K0) 440    ton/m3 1320     ton/m3 2000      ton/m3 

Zemin Taşıma Gücü 1,1   kg/cm² 3,3    kg/cm² 5,0    kg/cm² 
 
3.Serim 
 1.TABAKA 2.TABAKA 3.TABAKA 
P Hızı                         (Vp) 460     m/sn 790      m/sn 990      m/sn 
S Hızı                          (Vs) 127     m/sn 325      m/sn 600      m/sn 
Tabaka yoğunluğu 1,44    gr/cm³ 1,64      gr/cm³ 1,74      gr/cm³ 
Zemin Büyütmesi        (n) 2,3 1,8 1,6 

Poisson Oranı              (σ) 0,46 0,40 0,21 

Kayma Modülü         (Gd) 231,6     
kg/cm² 

1735,9    kg/cm² 6260,0    kg/cm² 
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Elastisite Modülü      (Ed) 675,6     
kg/cm² 

4854,2    kg/cm² 15145,7    kg/cm² 

Bulk Modülü             (Kd) 2729,1   
kg/cm² 

7942,5    kg/cm² 8696,2    kg/cm² 

Zemin Hak. Tit. Per.(To)  0,37 sn  
Yatak Katsayısı         (K0) 360    ton/m3 1120     ton/m3 2080      ton/m3 

Zemin Taşıma Gücü 0,9   kg/cm² 2,8    kg/cm² 5,2    kg/cm² 
 
4.Serim 
 1.TABAKA 2.TABAKA 3.TABAKA 
P Hızı                         (Vp) 450     m/sn 790      m/sn 950      m/sn 
S Hızı                          (Vs) 210     m/sn 450      m/sn 645      m/sn 
Tabaka yoğunluğu 1,43    gr/cm³ 1,64      gr/cm³ 1,72      gr/cm³ 
Zemin Büyütmesi        (n) 2,3 1,8 1,6 

Poisson Oranı              (σ) 0,36 0,25 0,10 

Kayma Modülü         (Gd) 629,7     
kg/cm² 

3317,5    kg/cm² 7160,0    kg/cm² 

Elastisite Modülü      (Ed) 1713,7     
kg/cm² 

8297,4    kg/cm² 15356,9    kg/cm² 

Bulk Modülü             (Kd) 2051,7   
kg/cm² 

5543,9    kg/cm² 5985,8   kg/cm² 

Zemin Hak. Tit. Per.(To)  0,33 sn  
Yatak Katsayısı         (K0) 600    ton/m3 1480     ton/m3 2160      ton/m3 

Zemin Taşıma Gücü 1,5   kg/cm² 3,7    kg/cm² 5,4    kg/cm² 
 
5.Serim 
 1.TABAKA 2.TABAKA 3.TABAKA 
P Hızı                         (Vp) 540     m/sn 850      m/sn 1040      m/sn 
S Hızı                          (Vs) 210     m/sn 510      m/sn 680      m/sn 
Tabaka yoğunluğu 1,49    gr/cm³ 1,67      gr/cm³ 1,76      gr/cm³ 
Zemin Büyütmesi        (n) 2,1 1,7 1,5 

Poisson Oranı              (σ) 0,41 0,22 0,10 

Kayma Modülü         (Gd) 659,0      
kg/cm² 

4353,7    kg/cm² 8140,3    kg/cm² 

Elastisite Modülü      (Ed) 1859,6     
kg/cm² 

10612,1   kg/cm² 18341,9    kg/cm² 

Bulk Modülü             (Kd) 3478,9    
kg/cm² 

6288,7    kg/cm² 8187,2    kg/cm² 

Zemin Hak. Tit. Per.(To)  0,31 sn  
Yatak Katsayısı         (K0) 640    ton/m3 1680     ton/m3 2240      ton/m3 

Zemin Taşıma Gücü 1,6   kg/cm² 4,2    kg/cm² 5,6    kg/cm² 
 
6.Serim 
 1.TABAKA 2.TABAKA 
P Hızı                         (Vp) 538     m/sn 745      m/sn 
S Hızı                          (Vs) 316     m/sn 442      m/sn 
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7.Serim 

 
8.Serim 
 1.TABAKA 2.TABAKA 3.TABAKA 
P Hızı                         (Vp) 606     m/sn 803      m/sn 966      m/sn 
S Hızı                          (Vs) 318     m/sn 425      m/sn 566      m/sn 
Tabaka yoğunluğu 1,54   gr/cm³ 1,65      gr/cm³ 1,73      gr/cm³ 
Zemin Büyütmesi        (n) 2,0 1,8 1,6 

Poisson Oranı              (σ) 0,31 0,31 0,24 

Kayma Modülü         (Gd) 1555,4      
kg/cm² 

2980,7    kg/cm² 5536,5    kg/cm² 

Elastisite Modülü      (Ed) 4075,1     
kg/cm² 

7782,2   kg/cm² 13715,3    kg/cm² 

Bulk Modülü             (Kd) 3574,6  
kg/cm² 

6666,5    kg/cm² 8745,2   kg/cm² 

Zemin Hak. Tit. Per.(To)  0,36 sn  
Yatak Katsayısı         (K0) 1000    ton/m3 1400     ton/m3 1960      ton/m3 

Zemin Taşıma Gücü 2,5   kg/cm² 3,5    kg/cm² 4,9    kg/cm² 
 
 
 
 

Tabaka yoğunluğu 1,49    gr/cm³ 1,62      gr/cm³ 
Zemin Büyütmesi        (n) 2,1 1,8 

Poisson Oranı              (σ) 0,24 0,23 

Kayma Modülü         (Gd) 1490,8   kg/cm² 3164,1    kg/cm² 
Elastisite Modülü      (Ed) 3687,3     kg/cm² 7773,5   kg/cm² 

Bulk Modülü             (Kd) 2333,6    kg/cm² 4770,3    kg/cm² 
Zemin Hak. Tit. Per.(To)  0,45 sn 

Yatak Katsayısı         (K0) 960    ton/m3 1560     ton/m3 

Zemin Taşıma Gücü 2,4   kg/cm² 3,6    kg/cm² 

 1.TABAKA 2.TABAKA 
P Hızı                         (Vp) 471     m/sn 745      m/sn 
S Hızı                          (Vs) 310     m/sn 455      m/sn 

Tabaka yoğunluğu 1,44    gr/cm³ 1,62      gr/cm³ 

Zemin Büyütmesi        (n) 2,2 1,8 

Poisson Oranı              (σ) 0,12 0,20 

Kayma Modülü         (Gd) 1387,8   kg/cm² 3352,9    kg/cm² 
Elastisite Modülü      (Ed) 3102,8     kg/cm² 8064,1  kg/cm² 

Bulk Modülü             (Kd) 1353,3    kg/cm² 4518,5    kg/cm² 
Zemin Hak. Tit. Per.(To)  0,44 sn 

Yatak Katsayısı         (K0) 920    ton/m3 1480     ton/m3 

Zemin Taşıma Gücü 2,3   kg/cm² 3,7    kg/cm² 
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9.Serim 
 1.TABAKA 2.TABAKA 3.TABAKA 
P Hızı                         (Vp) 555     m/sn 688      m/sn 934      m/sn 
S Hızı                          (Vs) 306     m/sn 426      m/sn 512      m/sn 
Tabaka yoğunluğu 1,50   gr/cm³ 1,59      gr/cm³ 1,71      gr/cm³ 
Zemin Büyütmesi        (n) 2,1 1,9 1,6 

Poisson Oranı              (σ) 0,28 0,19 0,29 

Kayma Modülü         (Gd) 1408,9      
kg/cm² 

2881,2    kg/cm² 4492,5    kg/cm² 

Elastisite Modülü      (Ed) 3611,3     
kg/cm² 

6852,2   kg/cm² 11547,6    kg/cm² 

Bulk Modülü             (Kd) 2756,2  
kg/cm² 

3673,5    kg/cm² 8960,0   kg/cm² 

Zemin Hak. Tit. Per.(To)  0,40 sn  
Yatak Katsayısı         (K0) 920    ton/m3 1360     ton/m3 1760      ton/m3 

Zemin Taşıma Gücü 2,3   kg/cm² 3,4    kg/cm² 4,4    kg/cm² 
 
 
10.Serim 
 1.TABAKA 2.TABAKA 3.TABAKA 
P Hızı                         
(Vp) 

806     m/sn 978      m/sn 1109     m/sn 

S Hızı                          
(Vs) 

376     m/sn 496      m/sn 573      m/sn 

Tabaka yoğunluğu 1,65   gr/cm³ 1,73      gr/cm³ 1,79      gr/cm³ 
Zemin Büyütmesi        
(n) 

1,8 1,6 1,5 

Poisson Oranı              
(σ) 

0,36 0,33 0,32 

Kayma Modülü         
(Gd) 

2335,2     kg/cm² 4264,9    kg/cm² 5873,6    kg/cm² 

Elastisite Modülü      
(Ed) 

6356,0    kg/cm² 11317,9   kg/cm² 15481,7    kg/cm² 

Bulk Modülü             
(Kd) 

7616,8  kg/cm² 10895,0    kg/cm² 14170,3   kg/cm² 

Zemin Hak. Tit. 
Per.(To) 

 0,35  sn  

Yatak Katsayısı         
(K0) 

1240    ton/m3 1720     ton/m3 2000      ton/m3 

Zemin Taşıma Gücü 3,1   kg/cm² 4,3    kg/cm² 5,0    kg/cm² 
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11.Serim 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 1.TABAKA 2.TABAKA 
P Hızı                         (Vp) 858    m/sn 962      m/sn 
S Hızı                          (Vs) 406     m/sn 492     m/sn 
Tabaka yoğunluğu 1,68    gr/cm³ 1,73     gr/cm³ 
Zemin Büyütmesi        (n) 1,7 1,6 

Poisson Oranı              (σ) 0,36 0,32 

Kayma Modülü         (Gd) 2765,6   kg/cm² 4179,1    kg/cm² 
Elastisite Modülü      (Ed) 7498,8     kg/cm² 11057,1  kg/cm² 
Bulk Modülü             (Kd) 8663,7    kg/cm² 10405,2  kg/cm² 
Zemin Hak. Tit. Per.(To)  0,41 sn 
Yatak Katsayısı         (K0) 640    ton/m3 1720     ton/m3 

Zemin Taşıma Gücü 1,6   kg/cm² 4,3   kg/cm² 
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EK-6 

ALAN I İN KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA OLARAK  

GENEL YERLEŞİM PLANI 
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