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BARDAT (MERSİN-GÜLNAR-KÖSEÇOBANLI) GÖLETİ MÜHENDİSLİK 
JEOLOJİSİ  

Engineering Geology of Bardat dam (Mersin-Gülnar-Köseçbanli) * 
 

Mehmet Şah ARSLAN      Hakan GÜNEYLİ 

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı                                    Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Bardat Göleti Mersin ili, Gülnar ilçesinin Bardat yerleşim alanı sınırları 
içerisinde 0-30-a1 paftasında yer almaktadır. Yaklaşık 5 km. kuzeyinde bulunan 
Miskale Deresine bir iletim kanalı ile bağlanarak, bu dereden beslenmesi 
düşünülen gölet, homojen toprak dolgu tipinde sulama amaçlıdır. 

Bu çalışmada Bardat Göleti, gölalanı ve çevresinin Mühendislik Jeolojisi 
incelenmiştir. Gölet gövde temelindeki kayaçların yayılım, kırıklık, kalite, geçirimlilik 
gibi jeoteknik özellikleri araştırılmıştır. Litolojik ve yapısal özelliklerin gölet 
yapılarına etkisi incelenmiştir. Göletin geçirimsiz kil çekirdeğinde kullanılacak 
malzemenin dolgu için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla indeks ve temel 
fiziksel özellikleri incelenmiştir. Dolguda kullanılan kil üzerinde kompaksiyon ve 
kum konisi deneyleri yapılarak, sıkılık, maksimum kuru birim hacim ağırlığı ve 
optimum su içeriği saptanmıştır. Deneysel çalışma sonuçları optimum (Wopt) su 
içeriğinin % 17-20 arasında, sıkılık değerinin maksimum olduğu göstermiştir. 

Gölet bent yerindeki süreksizlikler incelenmiş ve bentin sağ sahilinde 
memba mansap doğrultusunda doğrultu atımlı sol yönlü bir fay saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bardat Göleti, maksimum sıkılık, kompaksiyon. 
 
ABSTRACT 

Bardat pond is in boundary of Bardat settlement area of Gülnar small town. 
The pond, where is in topographic map of O-30-a1, is connected Miskale creek 
away from it and which has been planned that it feed from that creek, is a 
homogeny earthfill dam having a purpose of irrigation. 

Engineering geology of Bardat pond area and its around has been 
researched in this study. Geotechnical properties such as distribution, brokenness, 
permeability, quality of rocks at the basement body were investigated. Effects of 
lithological and structural properties on the dam buildings were studied. Index and 
principal physical properties of material used in impermeable core researched in 
order to determine if it is appropriate. Stiffness, maximum dry density and optimum 
water content of the material used in the dam fill were determined by means of 
compaction and field density tests. According to the experimental studies, stiffness 
degree is maximum when optimum water content (Wopt) is between %17-20. 

Discontinuities around the dam site were investigated and it was 
determined that there is a strike slip fault on the right side of the dam body. 

Key words: Bardat Dam, maximum stiffness, compaction 
                                                                        
* Yüksek Lisans Tezi - MSc. Thesis 
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Giriş 
Barajlar akarsuları toplayıp, içme ve sulamada kullanmak ya da taşkınları 

önlemek amacıyla yapılan önemli mühendislik projeleridir. Küçük ölçekli bir baraj 
tipi olan sulama amaçlı gölet oluşturmak; ülkemizin tarıma elverişli arazileri göz 
önüne alındığında yapılması gereken önemli faaliyetlerdendir. Gölet yapılırken 
mühendislik jeolojisi dikkate alınarak, göletin etkilediği sahanın morfolojisi, 
depremselliği, bölgenin iklim ve çevre şartlarının dikkate alınması gerekir. Mersin ili 
Gülnar ilçesi Köseçobanlı beldesi sınırları içerisinde bulunan Bardat Göleti’nin 
yapılması ile Bardat alanında 287 Ha arazinin sulanması planlanmıştır. 

İnceleme alanı Mersin ili Gülnar ilçesinin yaklaşık 35 km kuzeybatısındaki 
Bardat yerleşim alanında yer alır. Çalışma alanı Harita Genel Müdürlüğü’nün 
1/25.000 ölçekli Silifke 0-30-a1 paftası içerisinde yer almaktadır. İnceleme alanında 
yaşlıdan gence doğru Senozoyik yaşlı kireçtaşı, kiltaşı, marn ardalanmalı Mut-
Köselerli Formasyonu ve Kuvaterner yaşlı yamaç molozu ile alüvyon çökelleri yer 
almaktadır. 

Çalışmada, Bardat Göleti’nin bent ve göl alanından örselenmiş ve 
örselenmemiş numuneler alınarak gerekli zemin mekaniği deneyleri yapılmış, bent 
yeri ve göl alanının geçirimliliği ve duraylılığı incelenmiştir. Elde edilen sayısal 
veriler incelenerek homojen dolgu şeklinde yapılan gölet hakkında yorumlar 
yapılmıştır. 

Sezer (1970), “Mut Yöresinin Miyosen Stratigrafisi” adlı incelemesinde Mut 
yöresinde bulunan ve çalışma alanının büyük bir bölümünde izlenen Miyosen yaşlı 
resifal kireçtaşını Mut kireçtaşı olarak isimlendirilmiştir. 

Özgüzel ve diğ. (1993), Mersin Gülnar Köseçobanlı Bardat Göleti ön 
inceleme raporunda planlama aşamasında çalışılan aks yerinden yaklaşık 400 m 
mansap taraftaki 2 akslı gölet yerinin jeolojik olarak gölet yapım açısından uygun 
olduğunu belirlemişlerdir. 

Şahinoğlu (1994), Bardat (Mersin-Gülnar-Köseçobanlı) Göleti’nin ön 
inceleme aşamasında malzeme raporu hazırlamış ve 1997 tarihinde aynı göletin 
planlama raporu çalışmalarını yapmıştır. Çalışmaları sonucunda gölet yeri yakın 
çevresinde gövde dolgusunda kullanılmak üzere yeterli miktarda malzeme 
bulunduğunu belirlemiştir. 

Bu makale; Bardat Göleti’nin mühendislik jeolojisi, gövde dolgusunda 

kullanılacak kilin indeks özellikleri ve temel (fiziksel) özelliklerinin saptanması 

konusunu içermektedir. 
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Materyal ve Metod 
Bu çalışmada, bentin yapıldığı yer ve rezervuar alanı yerinde incelenmiştir. 

İnceleme alanından gerekli laboratuvar deneylerini yapmak için yeterli miktarda 

örselenmiş ve örselenmemiş numuneler alınmıştır. Bardat Göleti’nin mühendislik 

jeolojisi ile gövde dolgusunda kullanılacak malzemenin indeks ve temel (fiziksel) 

özellikleri araştırılmıştır. 

Bardat Göleti’nin mühendislik jeolojisi ile gövde dolgusunda kullanılacak 
malzemenin indeks ve temel (fiziksel) özelliklerini ortaya koymak amacıyla yapılan 
bu çalışma dört aşamada gerçekleştirilmiştir. 

 Bölge ile ilgili daha önceden yapılan verilerin toplanması 

 Arazi Çalışmaları 

 Laboratuar Çalışmaları 

 Büro Çalışmaları 
Gerekli literatür taraması yapılarak bölge ile ilgili daha önceden yapılan 

veriler toplanmıştır. 
Arazi çalışmalarında bölge ilk olarak genel jeoloji ve yapısal jeoloji 

açısından incelenerek gerekli jeolojik bulgular elde edilmiştir. Daha sonra bent yeri 
ve rezervuar alanının hidrojeolojik özellikleri araştırılmıştır. Elde edilen veriler 
doğrultusunda gölet alanının mühendislik jeolojisi incelenmiştir. 2006 yılı bahar 
döneminde sürdürülen arazi çalışmalarında, çalışma konusu Bardat Göleti’nin 
yapıldığı alan, yerinde incelenmiştir. Gölet kil çekirdeğinde kullanılan kil malzeme, 
rezervuar ve mansap alanı içerisinden alınmıştır (Şekil 1). İnceleme alanından 
gerekli laboratuvar deneylerini yapmak için yeterli miktarda numune alınmıştır. 

 

                                                     
Şekil 1. Sağ sahilden çalışma alanı (kret ve göl alanının) görüntüsü. 

Labaratuar çalışmalarında, çalışma bölgesinden alınan örselenmiş ve 
örselenmemiş numunelerin fiziksel ve mekanik özelliklerini ortaya koymak amacıyla 
gerekli zemin mekaniği deneyleri yapılmıştır. Laboratuvar çalışmalarında 
malzemenin birleştirilmiş zemin sınıflaması belirkenmiş, kosolidasyon ve buradan 
faydalanarak permeabilite özellikleri, kompaksiyon (sıkışma) parametreleri, kıvam 
(Atterberg) limitleri, temel indeks ve boşluk oranı, porozite ve doygun birim hacim 

Memba   Bent Mansap 



 

 

 
Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008  Cilt:17-1 

 

 154 

ağırlığı gibi parametreleri saptanmış ve arazide kum konisi metoduyla maksimum 
kuru birim ağırlık değerleri bulunmuştur. 
 
Araştırma Bulguları 

İnceleme alanı sedimanter kayalardan oluşmaktadır. Genelde ince-orta ve 
yer yer kalın tabakalar yer alır. Özellikle marn düzeyleri kalın tabakalanma gösterir. 
Tabakalanmalar yaklaşık yataydır. Tabakalar genelde D-B doğrultulu olup 5 -10º ile 
K’ye eğimlidir (Şekil 2). Kireçtaşı düzeyleri genelde masif olup, tabakalanma yapısı 
gözlenmez. İnceleme alanındaki birimlerde kıvrımlanma yapısı bulunmamaktadır. 

İnceleme alanında genellikle tabaka doğrultusuna paralel, az olarak da 
tabaka doğrultusuna dik ve verev küçük çatlaklar gözlenir. Bu çatlaklar sistematik 
değildir. Kireçtaşı düzeylerinin hakim olduğu yerlerde oldukça düzensiz çatlaklar 
vardır. Çatlaklara bağlı olarak gelişmiş karstik erime boşlukları gözlenir. İnceleme 
alanındaki birimler arasında; kendi aralarında konkordans, üzerine geldikleri birim 
ile de diskordans stratigrafik ilişki vardır. İnceleme alanında aktif veya pasif bir kitle 
hareketi gözlenmemiştir. Bent yerinde ve rezervuar alanında akifer özelliğe sahip 
kayaçlar yoktur 
 

 
Şekil 2. Göl alanındaki birimlerin tabakalanma durumu 

 
Laboratuvarda ilk olarak numunelerin indeks özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla elek analizi ve Atterberg limit deneyleri yapılmıştır. Elek analizi için ASTM 
D 422-63 (2003) standardı esas alınarak zeminin granülometrisi, ASTM D 5550-00 
(2003) standardında belirtilen yöntem kullanılarak da özgül ağırlık değerleri 
bulunmuştur. Atterberg limitlerinden, likit limit ve plastik limit değerleri için ASTM D 
4318–00 (2003) standardı esas alınmıştır. 
 
 
Rezervuar Alanından Alınan Numunelerin İndeks ve Temel Fiziksel Özellikleri 

Laboratuar çalışmalarında yapılan deneyler sonucunda zeminin indeks 
özellikleri, ile temel (fiziksel) özellikleri, kompaksiyon, konsolidasyon ve 
permeabilite parametreleri incelenmiştir (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Numunelerin indeks ve temel (fiziksel) özellikleri 

İndeks Özellikleri Temel (Fiziksel) Özellikler 

Tane boyutları 

% 0.00 Çakıl 

Özgül ağırlık (Gs) 2.70 
% 5.87 Kum 

% 37.48 Silt 

% 56.65 Kil 

Likit limit (WL, LL) 33.75 Doğal su içeriği (Wn) % 19.79 

Plastik limit (WP, PL) 21.46 Doğal birim hacim ağırlık (n) (gr/cm
3
) 2,09 

Plastisite indisi (Ip, PI) 12.29 Kuru birim hacim ağırlık (k) (gr/cm
3
) 1.745 

Kıvamlılık indisi (Ic) 1.21 Doygun birim hacim ağırlık (d) (gr/cm
3
) 2.10 

Likitlik indisi (IL, LI) -8.08 Porozite (n) % 35.37 

Aktivite (A) 0.22 Boşluk oranı (e) % 54.73 

Permeabilite(K)(cm/sn) 1.14*10
-8
 Doygunluk derecesi (Sr) % 97.33 

 
Konsolidasyon deneyi sonucunda bulunan parametrelerden permeabilite 

değeri 1,14*10
-8

 cm/sn olarak bulunmuştur. Bulunan bu değer, kil çekirdekte 
kullanılan malzemenin toprak baraj ve setlerin geçirimsiz bölümlerinde 
kullanılabileceğini göstermektedir (Casagrande 1938). 

 
Kompaksiyon Deney Sonuçları 

Standart proktor deneyinde maksimum kuru birim hacim ağırlık        

 gr/cm
3
, optimum su içeriği (Wopt) %21.20 bulunmuştur(Şekil 3). 

Modifiye proktor deneyinde maksimum kuru birim hacim ağırlığı  

gr/cm
3
, optimum su içeriği (Wopt) %17.30 bulunmuştur (Şekil 4). 

 

 
Şekil 3. Standart Proktor deneyinde numunenin maksimum kuru birim hacim 

ağırlığı-su içeriği grafiği 
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Şekil 4. Modifiye Proktor deneyinde numunenin maksimum kuru birim hacim 

ağırlığı-su içeriği grafiği 
 
Kum Konisi Deney Sonuçları 

Bardat Göleti’nin sıkıştırılmış kil çekirdeği üzerinde başlangıç aşamasından 
son aşamasına kadar yapılan kum konisi deneyleri sonucunda maksimum sıkılık 
değerinin %17-21 optimum su içeriğinde (Wopt) sağlandığı görülmüştür (Şekil 5). 
 

 
Şekil 5. Projenin başlangıç aşamasından son aşamasına kadar yapılan kum konisi 

deney sonuçlarına göre su içeriği (wopt) ve sıkılık değerlerinin 

karşılaştırılması grafiği 
 
Laboratuvar çalışmaları sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir (Çizelge 2). 
 
Çizelge 2. İnce Taneli Zeminlerin Kıvamlılık İndisine Göre Sınıflandırılması 

(Ulusay, 2001) 

KIVAMLILIK İNDİSİ (Ic) SINIFLAMA 

< 0 Akışkan (Çamur) 

0 - 0.25 Çok Yumuşak 

0.25 - 0.50 Yumuşak 

0.50 - 0.75 Yarı Sert (Sıkı) 

0.75 - 1.00 Sert 

> 1.00 Yarı Katı (Çok Sert) 
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Çizelge 3. İnce Taneli Zeminlerin Likitlik İndisine Göre Sınıflandırılması (Ulusay, 
2001). 

LİKİTLİK İNDİSİ (IL, LI) SINIFLAMA 

< 0 Yarı Katı Veya Katı  

0 - 1.00 Plastik 

> 1.00 Likit 

 
Çizelge 4. İnce Taneli (Kohezyonlu) Zeminlerin Kıvamlılık İndisi ve Likitlik İndisi 

Değerlerinin Hesaplanması ve Sınıflandırılması  

Numunenin Alındığı Yer Bardat Göleti Kil Çekirdeği 

Likit Limit (%) 33.75 

Doğal Su İçeriği (Wn) (%) 19.79 

Plastik Limit (%) 21.46 

Plastisite İndisi (%) 12.29 

Kıvamlılık İndisi (Ic)  1.21 

Kıvamlılık İndisine Göre Sınıflama Yarı Katı (Çok Sert) 

Likitlik İndisi (IL, LI) -0.08 

Likitlik İndisine Göre Sınıflama Yarı Katı Veya Katı 

 
Tane boyu analizi sonucunda elde edilen kil yüzdesi ile Atterberg (kıvam) 

limitleri sonucunda elde edilen plastisite indisi (Ip, PI) değerleri kullanılarak kil 
çekirdekte kullanılan malzemenin içermiş olduğu killerin aktivite değerleri bulunmuş 
ve killer bu değerlere göre sınıflandırılmıştır. Buna göre; 

Bardat Göleti kil çekirdeğinden alınan kilin aktivite değeri 0.22 olup, yapılan 
sınıflandırmaya göre aktif olmayan killer sınıfına girdiği görülmüştür (Çizelge 5, 
Çizelge 6). 
 
Çizelge 5. Killerin Aktivite değerlerine göre sınıflandırılması (Ulusay, 2001) 

AKTİVİTE (A) SINIFLAMA 

< 0.75 Aktif Olmayan Killer 

0.75 - 1.25 Normal Killer 

> 1.25 Aktif Killer 

 
 

Çizelge 6. Killerin aktivite değerlerinin hesaplanması 

Numunenin Alındığı Yer Bardat Göleti  Kil Çekirdeği 

Plastisite İndisi (%) 12.29 
Kil Yüzdesi (%) (Tane boyu < 0.002 mm) 56.65 

Aktivite (A) 0.22 

Sınıflama Aktif Olmayan Killer 
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Tane boyu analizi ve Atterberg (kıvam) limitleri deneyi sonucunda elde 
edilen sayısal değerlere göre USCS birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemine 
göre sınıflandırılmıştır. Buna göre 

Bardat Göleti kil çekirdeğinden alınan numune ile yapılan deneylerde 
zeminin CL tipi zemin sınıfına girdiği görülmektedir (Şekil 6). Bu tip zemin inorganik 
killer (düşük ile orta plastisitede) çakıllı killer, kumlu killer, siltli killer, yağsız killer 
içerebilir. 

 
Şekil 6. Plastisite İndeksi ve Likit Limit Grafiği 

 
Hidrometre ve Elek Analizi Hesaplamaları 

Bardat Göleti kil çekirdeğinden alınan numunenin tane boyu analizleri 
yapılmıştır. Tane boyu analizinde hidrometre ve elek analizi metodu uygulanmıştır. 
Kil çekirdekten alınan numune için yapılan tane boyu analizi sonuçları (Çizelge 
7)’de gösterilmiştir. 
 
Çizelge 7. Tane grupları yüzdesi 

Tane boyu (mm)  Tane Grubu KİL ÇEKİRDEK 

>76.2 Blok - 

4.76-76.2 Çakıl - 

0.074-4.76 Kum 5.87 

0.002-0.074 Silt 37.48 

<0.002 Kil 56.65 

 
Boşluk Oranı, Porazite ve Doygun Birim Hacim Ağırlığı Tayini 

Çalışma sahasından alınmış numune üzerinde Özgül ağırlık deneyleri 
yapılmıştır. Deneyler sonucunda; kil çekirdeği biriminin özgül ağırlık değeri 2.70 
olarak bulunmuştur. 

Çalışma sahasından alınan numunelerin boşluk oranları ve poroziteleri 
tayin edilmiştir. Daha sonra bu numunelerin doygun birim hacim ağırlık değerleri 
bulunmuştur. Bulunan değerler Çizelge 8'de gösterilmiştir.  
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Çizelge 8. Boşluk Oranı, Porozite ve Doygun Birim Hacim Ağırlığı Hesabı 

Numunenin Alındığı Yer Kil Çekirdek 

Ring (Numune) Hacmi (cm
3
) 39.27 

Ring + Yaş Numune (gr) 150.18 

Ring Ağırlığı (gr) 68.04 

Yaş Numune Ağırlığı (gr) 82.14 

Tabii Birim Hacim Ağırlık (gr/cm
3
) 2.092 

Kap + Yaş Numune Ağırlığı (gr) 270.96 

Kap + Kuru Numune Ağırlığı (gr) 232.88 

Kap Ağırlığı (gr) 40.50 

Su Ağırlığı (gr) 38.08 

Kuru Numune Ağırlığı (gr) 192.38 

Doğal Su İçeriği (%) 19.79 

Kuru Birim Hacim Ağırlık (gr/cm
3
) 1.745 

Özgül Ağırlık 2.70 

Suyun Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm
3
) 1 

Tane Birim Hacim Ağırlık (gr/cm
3
) 2.70 

Doygunluk Derecesi (%) 97.33 

Boşluk Oranı (e) 0.547 

Hava Boşluk Yüzdesi (%) 0.91 

Porozite (n) 0.354 

Doygun Birim Hacim Ağırlık (gr/cm
3
) 2.099 

 
Enjeksiyon planına göre temel perde enjeksiyon kuyuları 3 m ara ile 30 m 

derinliğinde yapılmıştır. Km (0+000) ile (0+228) km’leri arasında perde enjeksiyonu 
sırasına göre membada ve mansapta 3 m mesafede ve şaşırtmalı olacak şekilde 5 
m derinlikte kapak enjeksiyonları yapılmıştır (Şekil 7). Bu şekilde kapak ve temel 
perde enjeksiyonu ile geçirimlilik sorunun çözüleceği düşünülmüştür. 
 

 
Şekil 7. Temel perde ve kapak enjeksiyonları başlık betonu 
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Bent Yerinin Duraylılığı 
Bent yerinde alüvyon, yamaç molozu, kireçtaşı ve marn birimleri 

gözlenmektedir. Alüvyon, yamaç molozu çok ince kalınlıklarda olup sıyırma kazısı 
ile kaldırıldıktan sonra duraylılık yönünden sorun teşkil etmemektedir. Fakat bent 
yerindeki doğrultu atımlı fayın ezilme zonunun 4-5 m civarında olduğu dikkate 
alındığında fayın ıslahı için cut off ezilme zonu proje kotundan 3-4 m daha derine 
kazılmıştır. Daha sonra gerekli kapak ve perde enjeksiyonları yapıldıktan sonra, cut 
off ezilme zonu iyice temizlenmiş olup, kil dolguyla doldurulup sıkıştırılmıştır (Şekil 
8). 

 
Şekil 8. Bent yerinde bulunan doğrultu atımlı sol yönlü fay zonunun bir 

görünüşü. Bakış GD’ya doğrudur. 
 
Göl Alanının Geçirimliliği 

Göl alanında, Kuvaterner yaşlı alüvyonlar ve Köselerli Formasyonuna ait 
kireçtaşı, kiltaşı ve marn yüzeylenmektedir. Karstik kireçtaşı maksimum su kotunun 
üzerinde yer almaktadır. Miyosen yaşlı kireçtaşı, kiltaşı ve marn birbirlerine yatay 
ve düşey yönde geçiş göstermektedir. Birimlerdeki tabakalanmalar yatay veya 
yataya yakındır. Eğimli olan tabakalar 5-10

o
 memba (akış yukarı) tarafına eğimlidir. 

Tabakaların bu özellikleri nedeni ile göl alanında geçirimlilik sorunu 
bulunmamaktadır (Şekil 9). 

 
Şekil 9. Göl alanındaki birimlerin tabakalanma durumu. 
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Göl Alanının Duraylılığı 
Gerek çevre jeolojisi gerek gölalanı incelemelerinde yörede büyük kitle 

hareketleri gözlenmemiştir. Göl alanında duraylılık problemi yoktur. 
Bent yerine yaklaşık 5 km uzaklıkta Bardat Alanı mahallinin doğusundaki 

Miskale Deresi üzerindeki köprüden 250 m akış yukarısında 1324 m kotunda 
planlanmıştır Yapı kiltaşı, kireçtaşı ara katmanlı marn üzerinde inşa edilmiştir. 
Regülâtör yerinde herhangi bir yapısal bozukluk, duraysızlık bulunmamaktadır. 
Birim iyi tabakalı, yatay veya yataya yakın eğimli olup, sarı, gri beyaz renklerdedir. 
 
Sonuçlar ve Öneriler 

Bardat Göleti Mersin ili,0-30-a1 paftası, Gülnar ilçesinde, Köseçobanlı 
Kasabasının Bardat yerleşim alanında inşa edilen sulama amaçlı, kil çekirdekli, 
homojen toprak dolgu tipinde bir gölettir 

Gölet gövdesi; sıyırma kazısı yaklaşık 1m derinliğinde, çekirdek hendeği 
ise 2m derinliğinde kazı yapılıp gövde kiltaşı, marn, kireçtaşı üzerine oturtulmuştur. 

Gölet homojen dolgu tipi olduğundan, olası oturmalara karşı gövde 
içerisinde uygun filitre düzeyleri oluşturulmuştur. 

Gerek çevre jeolojisi, gerekse gölalanı incelemelerinde yörede büyük kitle 
hareketleri gözlemlenmediğinden duraylılık açısından herhangi bir sorun 
olmayacağı düşünülmektedir. 

Dolguda kullanılan kil malzemesi gölet rezervuar alanından ve mansap 
(bentin yaklaşık 400 m uzağında) tarafından sağlanmıştır. 

Göl alanında kireçtaşları ile temas halinde olan küçük bir alan kil malzeme 
ile kaplanmıştır. 

Göl alanında alüvyon, kireçtaşı, kiltaşı ve marn yüzeylenmekte olup, 
birimlerdeki tabakalanmalar yatay veya yataya yakın olduğundan, bu özellikleri 
nedeniyle göl alanında geçirimlilik sorunu bulunmamaktadır. 

Rezervuar alanında yer yer karstik kireçtaşları bulunmakta olup, bu karstik 
kireçtaşı maksimum su kotunun üzerinde yer almaktadır. 

Bent yeri ve göl alanındaki birimler Miyosen yaşlı olup kireçtaşı, kiltaşı ve 
marndan ibarettir. 

Bent yerinde ve göl alanında temel sondajlarla yapılan basınçlı ve 
basınçsız su deneyleri sonucunda birimin genelde geçirimsiz olduğu saptanmıştır.. 

Sondajlarda geçen bent temelindeki kayaçların RQD değeri % 75- 90 
arasında olup iyi kaliteli kayaç sınıfındadır. 

Sıkıştırılmış kil çekirdekten alınan örselenmemiş numune üzerinde yapılan 
deney sonucunda zeminin geçirimsiz (1.14*10

-8
cm/sn) olduğu belirlenmiştir. 

Bentin sağ sahiline yakın bölgede bulunan, benti dik kesen ve göl alanını 
(memba-mansap yönünde) kesen bir doğrultu atımlı sol yönlü fay saptanmıştır. 
Sözkonusu süreksizlik zonu doğrultusu boyunca temizlenip, bir iyileştirme 
çalışması uygulanmalıdır. Aksi takdirde bu bölgeden su kaçakları söz konusu 
olabilir. 
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