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C-1) - KAYA MEKANİĞİ İLE JEOFİZİK YÖNTEMLER ARASINDAKİ ÖNEMLİ 

İLİŞKİLER VE BUNLARIN IŞIĞINDA TEMEL KAYA İÇİNDE  YER ALAN FAY 

ZONLARININ YÜZEYDEN DERİN ELEKTRİK SONDAJLARLA BULUNMASI 

1-GİRİŞ 

 Faylar ister aktif olsun ister olmasınlar geçtikleri her jeolojik yapı içinde önemli 

Litolojik değişmeler meydana getirirler. Bu değişmeler sırasıyla kayanın çimentolaşma 

derecesinde bir azalma; yeraltı su hareketlerine müsait oldukları için kayanın dayanma 

mukavemetinde  düşüşler ve kayanın kırık porozitesinin artması şeklinde olmaktadır. Faylar 

volkanik kayalar içinde (dasit, andezit) meydana geldiği taktirde (Şekil 1) çatlaklardan korozif 

etkisi oldukça yüksek (sülfat miktarı fazla) suları da beraberinde getirirler Ref (1).. Bu sular 

tünel içine girdikleri taktirde beton kaplamaya veya çelik iksaya önemli derecede aşındırıcı 

etkilerini yaparak mühendislik yapının kullanılma sürelerini azaltabilirler. Karayolları tüneli 

ve baraj yapım çalışmaları sırasında fay ve bozulma zonları, mühendislik hizmetlerin 

yavaşlamasına, çökme ve göçükler nedeniyle önemli zaman kayıplarına ve ilave mali 

yatırımlar gibi arzu edilmeyen sorunları da beraberinde getirirler. Detaylı Jeofizik çalışmalar 

yapılmaksızın açılacak bir tünelde veya galeride, kazı ilerledikten sonra büyük ezilme ve fay 

zonları ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda alınacak fevkalade tedbirler nedeniyle projenin 

toplam fiyatında dikkate değer artışlar olacaktır. Bu nedenle derinlerde temel kaya içinde yer 

alan fayların satıhtan süratli ve ekonomik bir şekilde bulunarak arzu edilmeyen önlemlerin 

alınmasını zorunlu kılan Jeolojik yapıların konumlarının ortaya çıkartılması son derece 

hayati öneme haizdir.(Osmancık,Ayaş ve Bolu tünelleri örnekleri gibi). 

 Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremleri izleyen yeni yer seçimi çalışmaları 

sırasında üzerinde önemle durulacak bir konu gene, bu yeni yerleşme sahasında ve derinlerde 

yer alabilecek fay zonlarının belirlenmesi olmaktadır. 

 Mühendislik yapılar için potansiyel kaya çökmesi yönünden arzu edilmeyen şartları 

beraberinde taşıyan fay zonları, maden aramaları yapan Jeofizikçiler için de dikkatlice etüt 

edilmesi gereken bir jeolojik konuyu oluşturur. Zira bakır,demir v.s. gibi yurt ekonomisinde 

önemli yer tutan madenler teşekkül ettikleri sırada çoğu kez kırık ve fay sistemleri içine 

girerler ve jeolojik devirler boyunca maden yataklarının teşekkülüne imkan verirler.  

Yukarıda ana hatlarıyla izah edilmeğe çalışılan çeşitli konular içinde, fay zonlarının 

önceden bulunması gerçekten çok önemlidir. Derinlerde yer alan fay zonlarını süratle ve 

kolaylıkla ortaya koyabilecek hiç bir sihirli formül mevcut değilse de Jeofizik, Kaya mekaniği 

ve Jeolojik çalışmalar arasında dikkate değer ilişkiler bunun mümkün olabileceğini 



göstermiştir. Bu ilişkiler ışığında  derinlerde yer alan fayların yüzeyden derin elektrik 

sondajlarıyla bulunması ve muhtemel eğimlerinin ne olacağının bilinmesi imkan dahiline 

girmiş bulunmaktadır. 

 Derinlerde yer alan fayların yüzeyden yapılan elektrik sondajlarıyla bulunmasına 

yardımcı olmak gayesiyle ilk önce kaya mekaniği ve Jeofizik yöntemler arasında ölçülen 

parametreler arasındaki benzerlikler araştırılacaktır. Bu benzerliklerin bulunmasından sonra 

fay zonlarının kalınlıkları hakkında bilgilerin Wenner ölçüleriyle elde edilen (ρa-a)  eğrileri 

üzerinden nasıl bulunacağı açıklanacaktır. 60 Mekanik sondaj kuyusu üzerinde alınan elektrik 

sondajlarının bir kısmının yorumlamalarını takiben Zigana Karayolu tüneli üzerinde fay 

zonlarının bulunmasıyla ilgili bir örnek sunulacaktır Ref (2). 

SIGNIFICANT RELATIONSHIP BETWEEN GEOPHYSICAL AND ROCK 

MECHANICS TECHNIQUES AND DETECTION OF THE FAULT ZONES BY 

WENNER ELECTRICAL METHOD 

SUMMARY 

 One of the most pressing problem of the geophysicists who are dealing with the 

engineering studies is the detection of the shear or fault zones in foundation rocks. 

 Geological features such as faults and deep weathering should be detected and well 

understood before design and construction phase. These features are common and significant 

because of their considerable continuity and weak strength. If they are critically located in 

dam site area or in a highway tunnel they could bring rock burst or sliding failures. Ref(9) 

and (10). 

 The detection of fault zones is of practical importance in mining areas since the most 

mineralized zones are generally occur along the fault or contact zonees. 

 In order to detect the fault zones using the Wenner configuration in situ geophysical 

and geological parameters were investigated. These are; water-pressure tests, drilling time 

records of the bore holes, core recovery data, apparent and true resistivity values, and P-

wave velocity (see figs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 11). 

 Figs. 5 and 6 provide interesting data when field results of the Wenner electrical 

sounding and the average drilling time curve are present together. It is common knowledge 

that any increase in the degree of compaction and cementation of the foundation rocks 

requires longer drilling time. It is interesting to note that the apparent resistivity versus 

electrode seperation curves are parallel to the average drilling time versus depth curves (See 

figs 5 and 6). As the average drilling time of the bore hole decrease, the apparent resistivity 



also decreases. It may therefore be concluded that the apparent resistivity depends very much 

on the degree of cementation and compaction of the foundation rocks. 

 Significant resemblence was also found between laboratory (or field) geophysical and 

rock mechanics studies. See figs. 2c and 2d. 

 i) When a rock specimen is strained within or beyond its elastic limit, it gives σ-ε 

curve as shown in fig.2a. Any changes in the specimen length of the strain gauge strips, 

finally the relationship between resistivity change and strain parameters can be expressed in 

the following form. 
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Where ∆R is the decrease in resistance of the gauge of initial resistance R.  ∆L/L is  the strain 

causing ∆R. Since K and R are declared by the manufacturer it is only necessary to determine 

∆R in order to evaluate ∆L/L. 

It is clear from above expression that the strain indicator is actually measuring the 

resistivity change under different stress range, since the strain gauge is being inserted as one 

of the arms of a Wheatstone bridge. 

The fundamental characteristics of the engineering stress-strain curve is that as the 

slope of the stress-strain curve increases, the modulus of elasticity and compressive strength 

increase. Ref (4). Above the linear range (AB), of fig.2 a the strain increased more rapidly for 

equal-stres increments until failure occurred (fig.2a-stage 111-see also fig.7). 

ii) Similarly, the main aim of the resistivity survey is to measure resistivity change 

under diffeent depth (or stress-strain) conditions (see fig.2d). Resistivity equipment also 

operates on a Wheatstone bridge circuit principle. As the slope of the ρa-a curve decreases, 

the foundatin rocks show heavily broken shear zones (see fig.4). But when the slope of the  ρa-

a  versus depth curve increases, the lithological description of the bore hole  indicates 

"massive or compact" rock layers (see figs.7 and 8). 

It is extremely important and usefull to remember the resemblence between the stress-

strain curve shown in fig.2a(curve number-1) and resistivity curves shown in figures 7 and 8. 

These properties of the stress-strain and apparent resistivity depth  curves will be extremely 

useful in the detection of fault zones. Comprehensive geophysical and geological 

investigations were carried out in order to determine fault zones and dynamic modulus of 

elasticity of the rocks along the Zigana highway tunnel in the design stage. It was found that 



the low resistivity layer (indicated by the black column) is associated with fault zones which 

dip at various angles  (See  fig.1). 

 

2. KAYA MEKANİĞİ YÖNTEMLERİ YARDIMIYLA STREYN (BİRİM 

DEFORMASYON) ÖLÇÜMLERİ 

 Şekil 2.c'de bir kaya numunesi üzerine (örneğin bir granit üzerine) boyu 1 cm olan 

streyn geyç (strain gauge) yapıştırılmıştır. Bu geyç kaya üzeri temizlenip parlatıldıktan sonra 

özel bir yapıştırıcı ile kayanın ortasına dikkatlice yapıştırılır. Bu kaya laboratuarda yükleme 

plakaları arasına konur ve çeşitli yükler altındaki deformasyonları ölçmek amacıyla özel bir 

cihaza bağlanır (Strain indicator). Çeşitli yükler altındaki birim deformasyon, şekilden de 

görüleceği gibi ε=∆L/L formülünden µ in/in veya µ mm/mm olarak okunabilir. Burada birim 

deformasyon aynı karakterde iki birimin birbirlerine olan oranı olduğu için boyutsuz 

çıkmaktadır. Deformasyon ölçen alet o şekilde yapılmıştır ki (R ) direncine sahip geyç üzerine 

etkiyen kuvvet nedeniyle meydana gelen kısalma sırasında telin elektrik direncini (∆R') kadar 

değişeceğinden aşağıdaki formülle ifade edilen birim deformasyon direnç değişimi ilişkisi 

meydana gelecektir: 
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Kaya yüklendiği sırada boyunda meydana gelen bir kısalma streyn geyc'in boyunu 

kısaltmakta ve bu kısalma karşılığı meydana gelen  ∆R' direnç değişmesi alet içindeki 

elektronik bir devre yardımıyla "birim deformasyon"a (ε) dönüştürülmektedir. Burada R=120 

ohm, ve K bir geyç katsayısıdır. Yukarıdakileri kısaca özetlemek gerekirse şöyle bir neticeye 

varmak mümkündür. Laboratuvarda veya sahada streyn geyç kullanılarak yapılan kaya 

mekaniği çalışmalarında, tatbik edilen yüklere karşın streyn geyç telinin elektriki direncinin 

değişmesi ölçülüyor denebilir. Belirli yüklere tekabül eden birim deformasyon yatay eksende, 

bu deformasyonu doğuran kuvvet (σ) düşey eksende olacak şekilde σ-ε eğrileri çizilmektedir. 

Eğer σ ve ε normal eksenlerde ifade edilmişlerse bu düzlemdeki eğri "mühendislik kuvvet-

birim deformasyon eğrisi" adını alır (engineering stress-strain curve) şayet yatay eksendeki 

birim deformasyon ve kuvvet logaritmik olarak ifade edilirse bu takdirde "hakiki σ-ε eğrisi" 

adını alır (true σ-ε curve) Ref.(3). Rezistivite eğrileri de hem lineer ve hem de logaritmik 

eksenlerde belirlenirler. Burada verilecek örneklerde ρa ve a logaritmik eksenlerde 



gösterilecektir. Bu yolda hazırlanmış eğriler granit kaya için şekil 2.a'da gösterilmiştir. Bu üç 

kaya için statik elastisite modülü "Es" eğrilerin lineer kısmının eğiminden bulunarak (Kg/cm2) 

olarak belirlenmişlerdir. Elastisite modülü değerleri 
ε
σ

=sE  formülünü kullanarak 

hesaplanmaktadır. Üç ayrı granite ait kuvvet deformasyon eğrilerinden görülen en belirgin 

husus, eğri eğimlerinin artması halinde E değerinin büyümesi olmaktadır. Örneğin, 1 nolu 

granite ait eğride E=(5.6x105 kg/cm2) değeri,2 nolu eğri için (6.3x105 kg/cm2) olmakta. 3 nolu 

granit içinde 6.7x105 kg/cm2) gibi büyük değerlere erişmektedir. Üzerinde önemle durulması 

gereken diğer bir hususta elastisite modülünün artmasıyla birlikte kayanın dayanma 

mukavemeti olan (σf)'in artma göstermesidir. Bu özellik daha sonra izah edilecek olan 

rezistivite ölçüm sonuçlarıyla kaya mekaniği yöntemleri arasındaki önemli benzerliklerden bir 

diğerini teşkil etmektedir. σ-ε düzlemi  üzerindeki 1 nolu eğrinin tetkiki yapıldığında bu 

eğrinin 3 ayrı bölümden oluştuğu izlenebilir. 1 nolu bölüm (OA) düşük elastisite modülünün 

elde edildiği bölüm olmaktadır. Kaya içindeki kırıkların kapandığı ve düşük yükler altında 

önemli deformasyonların görüldüğü kesim 1 nolu kısımdır Ref.(4). daha sonra II nolu ve 

kayanın en önemli özelliklerinin ortaya konduğu eğrinin lineer değişme gösterdiği kesim 

gelmektedir. (AB) bilindiği gibi, eğrinin lineer kısmının eğimi bize kayanın "statik elastisite 

modülü" değerini verecektir. Eğrinin Lineer kısmı B noktasında sona ermekte ve bu noktadan 

sonra I nolu bölgeye benzer tarzda her yük artışına karşın çok daha büyük deformasyonlar 

elde edilerek eğride önemli basıklık hasıl olmaktadır. III nolu bölge kaya içindeki kırıkların 

büyüyerek, kalıcı deformasyonların arttığı ve neticede "kayanın maksimum kesme eksenleri" 

boyunca karakteristik "X" şeklinde kırıldığı bölgeyi teşkil etmektedir.Burada sözü edilen 

önemli değişiklikler Jeofizikçilerin depremleri önceden bilme çalışmalarında son derece 

dikkate değer ip uçlarını ortaya çıkarmaktadır. 

 Eğrinin lineer kısmının II nolu bölgenin sonunda bozularak III nolu basık 

deformasyon-kuvvet eğrisi şekline gelişiyle; ρa-a eğrilerinin temel kaya içinde bir fayın 

mevcut olması halinde gösterdikleri basık eğri görünümü arasındaki benzerlik son derece 

dikkate değer olup bu durum şekil (7,8) de açıkça görülmektedir .. Kaya mekaniğindeki 

"birim deformasyon" ölçüm  tekniğiyle elektriki rezistivite ölçü tekniği arasındaki bu önemli 

benzerlik derinlerde yer alan fayların yüzeyden saptanmasında Jeofizikçiye büyük kolaylıklar 

sağlayacaktır. 

SAHADA ELDE EDİLEN REZİSTİVİTE  EĞRİLERİ VE YORUMLAMALARI: 

 Derinde, temel kaya içindeki fayların satıhtan derin elektrik sondajlarla nasıl 

bulunabileceği konusuna geçmeden önce, bir Wenner elektrik sondajının nasıl yapıldığına ve 



yorumlandığına kısaca bir göz atalım. Rezistivite yöntemi, kısaca "yarı sonsuz bir ortamda 

ohm kanununun araziye uygulanmasıdır" şeklinde tarif edilebilir. Şekil (2d) de Wenner ölçüm 

tekniğinin sahada uygulama şekli görülmektedir. Ref (5) Elektrot aralığı (a) arttırıldığı sürece 

inilen derinlik arttığından etüt edilen derin kısımlara ait Jeofizik veriler alet üzerinden 

saptanabilmektedir. a elektrot aralığının 2, 4, 6 v.s. gibi her değerine karşılık ρa 2, 4, 6 "zahiri 

rezistivite değerleri", yarı sonsuz bir ortamda ohm kanununun uygulaması yapılmak suretiyle 

hesaplanırlar. 
I
V.a2a

∆
π=ρ  böylelikle elektriki rezistivite sondajlarında, her elektrot aralığı 

(veya diğer bir tabirle inilebilen derinlikler) için ∆R elektriki direnç değerleri ölçülüyor 

demektir. Bu durum kaya mekaniği yöntemleriyle elektriki rezistivite ölçümleri arasındaki en 

önemli benzerliklerden ilkidir. Wenner dizilimi için bulunan zahiri "rezistivite değerleri" şekil 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'de elektrot açıklığının (a) bir fonksiyonu olarak Log-log 

eksenlerinde çizilmişlerdir. Eğri yorumlamaları şekil 2b deki logaritmik abağın  çakıştırılması 

suretiyle yapıldığı için log-log grafikler üzerindeki saptanan derinlikler logaritmik olmayıp 

hakiki derinliklere tekabül etmektedir. Böylelikle, a ekseninde müsait kolonlar boyunca 

bulunan tabaka derinlikleri, hakiki rezistivite değerleri, P-dalga hızları (m/sn) belirlenmiş 

bulunmaktadır. Bu tarz bir  gösterim tekniği ancak ölçü sisteminin Wenner olması halinde 

anlamlı olabilmektedir. Ayrıca mekanik sondajın ilerleme zamanı (dakika olarak), basınçlı su 

testleri sonunda elde edilen su kayıpları (lt olarak) ve karot yüzdeleri aynı logaritmik 

kağıtlarda derinliğin bir fonksiyonu olarak çizilmişlerdir. 

 

TEMEL KAYA LİTOLOJİK KAREKTERİ VE ELEKTRİKİ REZİSTİVİTE 

SONDAJI İLE OLAN İLİŞKİSİ 

 Kayaçların litolojik özellikleri dendiğinde o kayanın porozitesi, çimentolaşma 

derecesi, mineral kompozisyonu  ve sıvı  muhtevası akla gelmektedir (Ref 7-8).  Kayaçların 

çimentolaşma derecesi veya kompaktlığı hakkında en önemli bilgiyi bir sondör,  sondaj 

yapıldığı sırada sondajın ilerleme hızındaki artışlardan veya azalmalardan çıkartmaktadır. Bu 

durum sondörün temel kaa  ile ilgili  yerinde izlediği en önemli ve ilk müşahedelerinden 

biridir. Kırılma ve erimelerle parozitenin artmış olduğu gevşek  çimentolu temel kayada 

sondajın ilerleme hızı çok farklı  olacaktır Ref(7-8) Şekil (4). Buna karşılık masif ve 

çimentolaşma derecesi iyi durumda olan temel kayada ilerleme hızı da dikkate değer şekilde 

azalacaktır Şekil (3). Şekil 5 ve 6 da "ortalama ilerleme hızı" derinliğe göre çizilmiş ve eğri 

(+) işaretiyle belirlenmeğe çalışılmıştır. Aynı log-log grafik üzerinde satıhtan yapılan Wenner 

ölçü sistemiyle elde edilen zahiri rezistivite (ρa)-elektrot aralığının bir fonksiyonu olarak 



çizilmiştir, yüzeyden derinlere doğru rezistivite değişmeleriyle ortalama sondajın ilerleme 

zamanı eğrisi arasındaki benzerlik son derece dikkate değerdir (Ref.6). 

 Bu önemli benzerliklerden çıkartılabilecek faydalı bir sonuç, ölçülen ρa değerinin 

derinlere doğru değişim grafiğinin temel kaya çimentolaşma derecesine veya kompaktlığına 

paralel gelişme gösterdiğidir. Bu durum elektriki direnç artışının kaya kompaktlığının (veya 

masifliği) artmasıyla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Yüzeyden yapılan elektrik 

sondajlarının bu özelliği temel kayanın derinlere doğru litolojisinde ne şekilde değişmeler 

olabileceği konusunda yararlı bilgiler verebilir. Bu bilgiler ayrıca Jeofizikçiye fay zonlarının 

temel kaya içinde etkili bulunduğu derinlikleri saptama imkanı da sağlamaktadır. 

FAY ZONLARININ WENNER ELEKTRİK  SONDAJLARIYLA BULUNMASI 

 Zigana Tüneli boyunca yüzeyden derin elektrik sondajlarıyla fay zonlarının ortaya 

konmasına girmeden önce birkaç örnek üzerinde fay zonlarının eğri üzerinden nasıl 

tanınabileceğine göz atalım. Derinlerde temel kaya içinde yer alan fay ve bozuşma zonlarının 

tanınmasıyla ilgili örnekler Şekil (3-11) de gösterilmektedir. 

 İlk örnek Şekil 4'de gösterilen rezistivite eğrisi olup faylı bir kalker üzerinde yer alan 

allüviyal malzemeler üzerinde elde edilmiştir. 15.40 metreden itibaren başlayan temel kaya 

kalker derinlere doğru şu özellikleri göstermektedir. derinlere doğru sondajın ilerleme zamanı 

çimentolaşmanın azalmasından ötürü çok düşmüş, karot yüzdesi dikkate değer şekilde azalma 

göstermiş, su zayiatların da çok düşük basınç altında önemli değerlere ulaşmıştır. Bu kalkerin 

hakiki rezistivitesini bulmak amacıyla şekil 2b deki eğriler kullanılmıştır. İyi bir eğri 

çakıştırması yapıldığında arazi eğrisinin 5=ρ2 eğrisine çakıştığı görülür. Bu tabakayı 

karakterize eden hakiki rezistivite değeri 329 ohm. m. dir. Bu kuyuda 15.40-5374 metreler 

arasında yıkıntı olmuş ve sondaj sırasında önemli güçlükler ortaya çıkmıştır. İkinci örnek 

Şekil 3'de  gösterilen ve fay zonundan uzakta bir kalker üzerinde elde edilmiş rezistivite 

eğrisidir. Zeminin çimentolaşma derecesi artmış olduğundan ilerleme süresi büyük değerlere 

erişmiş, karot yüzdesi artmış ve kalker rezistivitesi 1326 ohm. m., sismik hızda 4000 m/sn 

değerinin üzerine çıkmıştır. Şekil 3'de görülen eğri şekil 2b deki eğrilerden 40= yardımcı 

eğrisine çalıştığı görülmektedir. Yukarıdaki bu iki örnek açıkça göstermektedir ki ρa - a 

düzlemi üzerinde eğri eğiminin azalması temel kayanın kompaktlık derecesinin de önemli 

şekilde azalmış olduğuna işaret etmektedir. Şekil 2a görülen benzer şekildeki neticeler de ise 

σ-ε  düzlemi üzerinde eğri eğiminin azalması kayanın elastisite modülünün düşmesine yol 

açmaktadır. Kaya mekaniği ve Jeofizik  yöntemleri arasındaki bu dikkate değer benzerliklerin 

daha önceden bilinmesi kaydıyla, Jeofizik çalışmanın tamamlandığı bir sahada mekanik 



sondaj yapılmaya başlandığı anda birçok problemleri önceden bilmek mümkün 

görülmektedir. Örneğin mekanik sondajın hangi derinliklerde yavaşlayacağını, hangi 

derinliklerde kuyunun yıkıntı yapabileceğini, hangi derinliklerde daha farklı elmas uç 

kullanılacağına karar vermek önce Jeofizik çalışmalarla mümkün görülmektedir  Ref.(8). Son 

iki örnekte temel kayanın tüm olarak "faylı" veya bunun tersi "masif" olması hali 

incelenmişti. Aşağıdaki örnekler ise masif bir temel kaya içinde derinlerde yer alan fay ve 

bozuşma zonlarının bulunması halinde rezistivite eğrilerinin nasıl bir görünüm 

kazanacaklarına aittir. Bu konuyla ilgili örnekler şekil (7-11) arasında verilmektedir. Bu tip 

eğriler, özellikle Baraj ve Karayolları tünelleri civarında sık sık elde edilen örnekleri teşkil 

etmektedir. Şekil 7 yüzeyde serpantin yamaç molozu altındaki serpantin temel kaya içinde yer 

alan fay zonlarının bulunmasıyla ilgilidir. Ancak serpantin derinlere doğru tamamen masif 

olmayıp Jeolojik log'dan elde edilen bilgilerden görülebileceği gibi muhtelif seviyelerde fay 

zonları içermektedir. Eğer Jeolojik log üzerindeki taranmış fay zonu rezistivite eğrisi zerine 

taşınırsa bu takdirde eğrinin "süratle dönüm" gösterdiği veya basık bir görünüm kazandığı 

kesimlerde fay zonlarının hakim durumda olduğu izlenmektedir. Tabaka rezistivitesinin (542) 

ohm. m den (120) ohm. m. değerine düştüğü dikkati çekmektedir. Çimentolaşmanın azalması 

nedeniyle rezistivite değerinde 4.5 misli bir azalma görülmüş ve eğrinin basıklaştığı kesimler 

Jeolojik log üzerinde "fay zonu" olarak tarif edilmiştir. Eğrinin 2 nci faydan sonra dikleşerek 

başlangıçtaki eğriye yeniden paralel bir duruma sokulmaktadır. Burada dikkate değer husus 

bu kesimde de (taranmamış kısım) Jeolojik log'dan görülebileceği gibi fay zonu mevcut 

değildir. (Zigana tüneli ile ilgili şekil  1'deki kesitte siyah kolonlar bu fay zonlarını karakterize 

etmektedir.) Şekil 7'deki (ρa-a) eğrisinin basık bir görünüm kazanışıyla şekil 2a ‘daki 1 nolu 

eğrinin (σ-ε) III nolu bölümü arasındaki benzerlikler çok önemli ve dikkate değer olup 

üzerinde önemle durulmalıdır. Zira III nolu kısım daha öncede belirtildiği gibi kaya içindeki 

kırıkların büyüyerek aşırı plastik deformasyonun meydana geldiği  ve neticede kopmanın 

vukubulduğu sahadır.[Bu son durum depremlerin önceden bilinmesi çalışmalarında III nolu 

bölgede neden deformasyon hızının artmakta olduğunu açıklamakta ve Jeofizkçiye bir 

depremin yaklaşmakta olduğunu hatırlatmaktadır. Kuran,2001]. Şekil 7'deki (ρa-a) eğrisinin 

fay zonlarının bulunmadığı kesimler için şekil 2b deki yardımcı eğrilerden (40)'a, fay 

zonunun bulunduğu bölümdekiler ise (1) ve (2) ile belirlenen eğrilere çakışmaktadırlar. Şekil 

8'de kuvars diyorit içinde bir fay zonunun tanınmasıyla ilgili neticeler görülmektedir. Kuvars 

diyoritin üzerinde killi ve çakıllı birimler yer almaktadır. Jeolojik log'dan alüvyonun altında 

yer alan kuvars-diyoritin masif ve sağlam olduğu belirtilmektedir. Ancak 60  metreden sonra 



sağlam temel kaya içinde yapılan basınçlı su testleri su kaçaklarının mevcut olduğunu 

göstermiştir. 100 metreye kadar yapılan basınçlı su testleri ve kuyu log deskripsiyonları 60-

100 metre arasında bir sürtünme ve fay zonunun mevcudiyetini ortaya koymaktadır. 

 Hakiki rezistivite burada 592 ohm.m değerinden 140 ohm.m. değerine düşerek 4.2 

misli bir azalma göstermektedir. Şekil 2b'deki eğrilerden (10) ile tanımlanan eğri şekil 8'deki 

sağlam kuvars-diyorite ait ρa-a eğrisine iyi bir çakışma göstermiştir. 

 Şekil 9'da temel kaya gene kuvars diyorit fakat yüzeye daha yakın derinliklerde önemli 

ölçüde bozuşmuş ve açık çatlaklar ihtiva etmektedir. ρa-a eğrisi temel kaya içindeki bu 

kesimlerde tedrici olarak azalmakta ve rezistiviteyi 555 ohm.m. değerinden 140 ohm. m. 

değerine azaltmıştır. Bu ezilme ve bozuşma zonunda rezistivitede 3.96 defa daha azalma 

göstermektedir. Bu zonda basınçlı su test sonuçları su kayıplarının fazla olduğunu 

göstermektedir. 

 Şekil 10'da kumlu marn tabakasının altında yer alan bir andezit temel kayaya ait 

rezistivite eğrisi görülmektedir. Jeolojik logda fay zonu olarak belirlenen seviyelerde 

rezistivite eğrisinin aşağıya doğru saparak lineer değişmesinin bozulduğu göze çarpmaktadır. 

 Şekil 11'de yüzeyde yamaç molozu ve alüvyon bunun altında marnlı bir seviye 

gelmekte bu seriyi takibende derinlerde dolomitik kalkerin yer aldığı bir Jeolojik yapı 

görülmektedir. Bu örnekte de açıkça görüldüğü gibi mekanik sondajın-ilerleme-zamanın 

azaldığı kesimler Jeolojik log'da fay zonu olarak belirlenmiştir. Burada daha önceki örneklere 

benzer tarzda rezistivite eğrisi önemli derecede basıklaşarak tabakalar düşük hakiki 

rezistivitelerle karakterize edilmektedir. Daha önceki örneklerde de görüldüğü gibi eğri 

eğiminin yeniden arttığı kesimlerde fay zonu Jeolojik log üzerinde mevcut değildir. P-dalga 

hızı fay zonunda 3060 m/sn değeri ile karakterize edilmektedir. 

 Gerek volkanik ve gerekse sediman temel kaya üzerinden yapılan derin elektrik 

sondajları fay ve bozuşma zonlarının rezistivite eğrisi üzerinden kolaylıkla tanınabileceğini 

göstermektedir. 

 Burada önemli olan husus acaba yukarda anlatılan kaya mekaniği-Jeoloji-Jeofizik 

arasındaki ilişkiler aşığında, bir karayolu tüneli olan Zigana tüneli üzerinden ne derece 

doğrulukla derinlerdeki tünel kotunda görülebilecek fay zonları saptanabilir. Aşağıdaki örnek 

bu yolda yapılmış bir çalışmayı içermektedir.  

Buraya kadar verilen örneklerle ilgili Jeofizik çalışmalar yazar tarafından 1963-1969 

yılları arasında Gish-Rooney aletiyle tamamlanmıştır. Kaya mekaniği ile ilgili araştırmalar ise 

1971-1973 yılları arasında tamamlanmıştır. Zigana üzerinde yapılan derin elektrik sondajları 

ise  "Terrameter" rezistivite aletiyle tamamlanmıştır. 



 

 

 

ZİGANA TÜNELİ BOYUNCA YÜZEYDEN YAPILAN WENNER ELEKTRİK 

SONDAJLARIYLA DERİNLERDEKİ FAY ZONLARININ BULUNMASI 

 Zigana tüneli üzerinden ve tünel ekseni boyunca yapılan derin elektrik sondajları Şekil 

1'de görülmektedir. Bu tünel kesiti üzerinde Erzurum kesiminde tamamlanmış bulunan 

elektrik sondajlar, ETÜ., Trabzon kesimindekiler TR rumuzuyla belirlenmişlerdir. Karayolu 

tünel kotuna inecek şekilde programlanan derin Wenner elektrik sondajları, toplam olarak 

2700 metre tutmaktadır. Şekil 13 ve 14'de TR-5 ve ETÜ-2 nolu elektrik sondajlarına ait grafik 

görülmektedir. Bu eğrinin yorumlanmasında daha önce verilen örneklerdeki müşterek 

özellikler göz önüne alınarak yapılmış ve fay zonları da siyah kolonlarla belirlenmişlerdir. 

Çimentolaşmanın azalması ve buna paralel olarak yeraltı suyu faaliyetlerinin artması elektriki 

rezistiviteyi önemli ölçüde etkilemektedir. Rezistivite eğrileri üzerindeki yatay kolon üzerinde 

foormasyonun çeşitli derinliklerinde hesaplanan hakiki rezistivite değerleri konulmuştur. 

Rezistivite eğrisinin altında yer alan ikinci bir klonu üzerinde de sağlam veya fay zonları 

olabilecek seviyeler taranmak suretiyle belirlenmişlerdir. Ayrıca aynı grafik üzerinde tünelin 

hangi derinlikten geçtiğini belirlemek amacıyla T.K( tünel kotu)işareti belirlenmiştir. 

Çalışmaların ağırlık noktasını özellikle tünel kotundaki zeminlerin durumlarının belirlenmesi 

teşkil etmektedir. Bu nedenle de derin rezistivite  çalışmaları ile saptanan fay zonlarının 

durumlarını dikkatlice  kontrol edebilmek için Zigana karayolu tünelinin açılmış kesimindeki 

800 metrelik kısmında Şekil-12’deki ölçü aleti kullanılmıştır. 6 metre yüksekliğindeki tünelin 

sol yüzünde yer alan bütün fay, kırık zonlar ve eklem takımları Şekil-1'd’ gösterilmiştir. Tünel 

içindeki bu fayların ezilme zonunun kalınlıkları, mineralizasyon durumu, bozuşma derecesi 

detaylı olarak incelenmiştir. Mineralizasyon gösteren faylar Py,g (Pirit, kurşun) rumuzlarıyla 

gösterilmişlerdir.    

 Şekil-13 ve 14 ‘deki eğrilerin yorumları ve Tünel içi Mühendislik Jeolojisi çalışmaları 

şu önemli sonuçları ortaya koymuştur. S-3 mekanik sondaj üzerinde alınan derin elektrik 

sondajından elde edilen neticede 106 ohm.m gibi düşük rezistivite veren ezilme zonunda kaya 

düşmesi ve mineralizasyon gösteren faylar yoğunlaşmış durumdadır. Benzer şekil bu 

yoğunlaşma 2155 kotunda (KM : 53+800) görülmektedir. Çeşitli eğim açılarıyla gelen faylar, 

tünelin belirli kesimlerinde odaklaşarak ezilme zonlarını oluşturmaktadırlar.  

Bu ezilme zonları taşıdıkları fiziksel dezavantajlar nedeniyle (kaya düşmesi, tünel 

içine su sızıntıları, korozyon v.s. gibi) Mühendislik yapıların durumlarını tehlikeye 



sokabilirler. Ancak bu zonlar derinlerde yer alan maden yataklarının teşekkülüne en müsait 

ortamları da hazırlarlar. 

 Tünelin açılmış tarafındaki fayların eğimleri hatırda tutulmak kaydıyla  ve buna 

ilaveten derin elektrik sondajların Trabzon tarafında da tamamlanmasından sonra ezilme 

zonları bu kesimde de siyah sütunlar halinde sunulmuştur. Siyah sütunların durumları ve fay 

çizimleri göz önüne alınarak bu kesimde mevcut fay eğimleri I,II,III ve IV grup altında 

toplanabilir. Kabaca fay eğimlerinin kesit üzerine konmasından sonra tünel açımı sırasında 

problemli kesimlerin belirlenmesi mümkün görülmektedir. Zira yer altı su hareketine en 

müsait ortamlar ezilme zonlarından geçen faylardır.  Yer altı suyu ihtiva ettiği yüksek sülfat 

nedeniyle gösterdiği korozyon etkisi yanında, kayaçların dayanma mukavemetlerini önemli 

ölçüde azaltarak düşük yükler altında bile bölgesel çöküntüler yaratabilir. Tünel kazım 

çalışmaları sırasında personelin can emniyeti bölgesel çöküntüler nedeniyle tehlikeye 

girmektedir. Diğer taraftan tünelin yapımı tamamlandıktan sonra bile tünel boyunca aktif 

fayları harekete geçirebilecek kuvvetlerin mevcut olduğu unutulmamaktadır. (Ref-9). 

Büyüklükleri ve doğrultuları zamanda önemli ölçüde değişen bu kuvvetler, aktif fayların 

tüneli kestiği kısımlarda beton ve çelik iksa üzerinde kabarmalar meydana getirebilir. 

Türkiye’de yapımı tamamlanmış karayolu tünellerinde (örneğin Osmancık tüneli) beton 

kaplama üzerinde önemli hasarların meydana geldiği görülmektedir. 

 Bütün bu önemli gelişmeler Jeofizikçiye, tünel mühendislik çalışmalarında önemli bir 

sorumluluğu yüklemektedir. Buda Tünel açılmadan önce tünel kotundaki ezilme zonlarının 

önceden saptanması olmaktadır. Bu tarz bir araştırmada tek başına elektrik rezistivite 

yöntemine bağlı kalmak büyük bir eksiklik olur. Bilindiği gibi fay zonundaki veya dışındaki 

kayaların ÇOK KÖTÜ ile ÇOK İYİ arasında sınıflandırmak için yerinde P ve S hızlarının 

saptanması gereklidir. Masudo ve Kudo tarafından geliştirilen kırık parametresi Jeofizikçiye 

zemini daha sağlıklı bir şekilde sınıflandırma imkanı vermektedir.(Ref-10).    

TARTIŞMA VE SONUÇLARI : 

 Bu çalışmada kaya mekaniği yöntemlerinden biriyle, jeofizikte ve özellikle elektriki 

rezistivite yöntemi arasında sadece ölçülen fiziki parametrelerin benzerliği yönünden değil, 

fakat aynı zamanda elde edilen bilgilerin yorumlamalarını kolaylaştırmak için çizilen eğrilerin 

ifade ettikleri anlam bakımından kuvvetli benzerlikler görülmüştür.  Bu benzerlikler ve 

korelasyonlar şu sonuçları ortaya koymuşlardır. 

 i) İnşaat mühendislerinin ve kaya mekanikçilerinin bugün en çok kullandıkları tabir 

“strain” streyn aslında bir fizikçi ve jeofizikçi için son derece iyi bilinen bir konunun farklı bir 

isimle ifadesi olmaktadır. Streyn ε = (∆l/ı)=(1/K).(∆R/Rı) ifadesiyle verilmekte olup : 



Birimleri aynı olan iki değerin (direnç değerleri) birbirlerine oranıdır ve boyutsuz bir değerdir. 

Burada K bir geyç sabiti olup alet üzerinde bir gösterge ile sabit bir değere ayarlanmaktadır. 

(K=1.9 ile 2-4 arasında değişmektedir). R ise geycin direnci olup 120-350 Ω arasında 

olabilmektedir. 

 ii) Gerçek streyn indikatör ve gerekse rezistivite aletinde yapısal benzerlikler 

bulunmaktadır. Örneğin her iki alette Wheatstone köprü devresi mevcuttur.(Hanna-1973). 

Strain indikatörde de bir galvanometre, değiştirebilinen direnç mevcuttur.  

 iii) Rikitake ve Yamazaki Ref (11) kabukta meydana gelen strain değişmelerini 

geliştirmiş oldukları çok hassas rezistivite aletiyle başarıyla ölçmüşlerdir. Ayrıca bu 

araştırıcılar rezistivite aletiyle elde edilen ∆ρ/ρ değişmelerini, başka tip bir  ektensometre aleti 

ile elde edilen verilerle birlikte incelemişler ve aralarında dikkate değer benzerliklerin 

olduğuna dikkati çekmişlerdir. Ayrıca bu rezistivite aleti depremler anında oluşan “strainstep” 

leri çok belirgin tarzda da kaydedebilmektedir. 

 Yukarıda üç maddede vurgulanmak istenen önemli husus; kaya mekaniği konusunda 

yapılan çalışmalar sırasında jeofizikçinin ön planda yer almasının lazım geldiğidir. Zira daha 

işin başında ve temelinde kullanılan alet ve parametreler bir jeofizikçiyi ve fizikçiyi yakından 

ilgilendirmektedir. 

 iv) Sondajın ilerleme zamanıyla rezistivitenin derinlikle değişmelerinin arasındaki 

ilişkiler son derece önemli ve anlamlıdır. Ref(7) de verilen  

ρ=ρw. (A/sm. Qn) formülünde; m değeri kompaktlığın değişmesine , n ise poroziteye bağlıdır. 

Özellikle kırık porozitesinin artmasında en önemli rolü; gene formasyonun içindeki bozuşma 

ve faylanmalar oynamaktadır. Bu nedenle sondaj verileriyle elektriki direnç arasında görülen 

benzerlikler tesadüfü değil, daha önce yapılan çalışmalara da uygun düşmektedir. Her iki m 

ve n değerinin değişmesi ölçülen ρ değeri üzerinde etkili olmaktadır. 

 v) Şekil-2a’daki I nolu eğrinin III nolu kısmıyla, yani   kayanın kırılmaya başladığı 

basık bölümü ile, Şekil (7 ve 8) deki temel kaya içinde fayların mevcudiyetini gösteren basık 

görünümü arasındaki kuvvetli benzerlikler bir yerbilimciye sadece derinlerde temel kaya 

içinde yer alan fay zonlarını bulmaya yardım etmekle kalmayıp ayrıca fayların oluşumuyla 

ilgili mekanizma hakkında da bazı bilgiler vermektedir.  

 Şekil-2c de görülen granit, numunesi III. Bölgede kırıldığında maksimum kesme 

ekseni boyunca karakteristik “X” şeklinde bir kırık ortaya koymaktadır. Benzer tarzda Şekil-

1’den fay konumlarından çıkartılabilecek en belirgin husus dasit temel kaya içinde X-şeklinde 

kırık sistemlerinin gelişmiş olduğudur. X-şeklindeki kırılmalar maksimum kesme kuvvetleri 



nedeniyle (maksimum shear-stress) meydana gelmektedir. Bu tarz kırıklar tek yönlü veya 

devirli yüklerin mevcut olduğu ortamlarda  temel kaya içinde teşekkül etmektedir. Şekil-2a ve 

Şekil-7 arasındaki benzerlikler bir fay zonunun rezistivite eğrisi üzerinde saptanmasından da 

ötede kırılma mekanizmasıyla ilgili özellikler taşımaktadır.Şekil[uk ] de orta Kaliforniya da 

fay kırığına yakın bir sahada elde edilen deformasyon-zaman [yukarda] eğrisi 

görülmektedir.Deformasyon eğrisindeki ani artışlar orta Kaliforniya 1961[M 5.3] 

depreminden önce açıkça görülmektedir.Gene aynı grafiğin altındaki tek yönlü kuvvetlerin 

etkisi altında laboratuvarda kırılma öncesi bir Andezit numünesine ait deformasyon hızındaki 

artış ve aynı andaki elastisite modülündeki dikkate değer düşüşler izlenmektedir.Her iki 

örneğin çarpıcı tarafı kırılmadan önce sonn derece belirgin deformasyon hızı artışıdır. 

 vi) Çeşitli formasyonlarda ve farklı derinliklerde yer alan “bozuşma ve faylanma” 

zonlarına ait çakıştırma yöntemiyle elde edilen teorik eğriler saptanmış ve 2 tabaka eğrileri 

üzerinde 0,65-5 arasındaki kısım “faylı temel kaya” olarak tariflenmiştir. Bu eğriler 

yardımıyla fay zonlarının temel kaya içinde mevcut olup olmadığı jeofizikçinin saha 

çalışmaları sırasında mümkün görülmektedir. Ancak bu fay zonu rezistivite yöntemiyle 

saptanmış olsa bile bu zonun ne derece kırıklı ve bozuşmuş olduğunu  saptamak için P ve S 

dalga hızlarının bilinmesine ve bunlar yardımıyla kırık parametrelerin bilinmesine gereksinim 

vardır.  

 vii) Şekil-5 ve 6 da zahiri  rezistivite-derinlik eğrileri ile mekanik sondajın ilerleme 

zamanı-derinlik eğrileri arasında dikkate değer benzerlik ve ilişkilerin bulunduğuna 

değinilmişti. Şekil-15’de “zahiri rezistivite eş konturlarının” tünel ekseni boyunca alınan kesit 

üzerindeki değişmeleri görülmektedir.  

 Mademki zahiri rezistivite artışlarının ve azalışlarının kayanın çimentolaşma derecesi 

ile yakından ilişkisi vardır. O halde tünelin doğal yapısıyla eş rezistivite eğrileri arasında da 

bir ilişki söz konusu olabilir.  

 Şekil-15’de dikkati çeken ilk husus tünel topografyasına uyan simetrik eş rezistivite 

konturlarının mevcudiyetidir. 450 ohm.m eş konturunun Zigana tepesine yakın bulunan 

kesimleri dağın en yüksek kotunu teşkil etmektedir. Hidrojeolojik ve atmosferik olayların 

aşındırıcı etkisi göz önünde bulundurulursa bu gerçekten beklenen bir olaydır. Çünkü elektrik 

direncinin yükseldiği yer çimentolaşma derecesinin hayli yüksek olduğu yerlere 

rastlanmaktadır. Dolayısıyla atmosferik ve hidrojeolojik etkenlere daha büyük direnç 

gösterilmektedir. Takriben iki defa daha küçük zahiri rezistivite (150 ohm.m) karakterize 

edilen Zigana etekleri düşük topografik kotları oluşturmaktadır. Bu durumda daha önce izah 

edilen bilgiler ışığında izah edilebilmektedir. 
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