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Serhatköy Barajı Siltasyon İnceleme Raporu
KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası, KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Serhatköy,
Gayretköy, Şahinler ve Zümrütköy Muhtarlıklarının katkılarıyla, Güzelyurt Kaymakamlığı’nın
izni ile Serhaköy Barajı içerisinde gerçekleşen siltasyonun belirlenmesi ve gerekli çözüm
önerilerinin yapılabilmesi adına çalışma gerçekleştirmiştir.
Arazide gerçekleşen çalışma aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde raporlanmıştır.
1. GİRİŞ
Serhatköy Barajı lokasyon olarak Akaça (Akaki) ile Peristerona derelerinin birleştiği noktada
denizden yaklaşık 13 km uzaklıkta ve Güzelyurt Barajı’nın 7 km memba tarafında ve deniz
seviyesinden yaklaşık 130 m yükseklikte bulunmaktadır (Resim 1). Baraj, yeraltı suyu besleme
amacıyla inşa edilmiştir (Resim 1).

Resim 1: Baraj lokasyonunu gösteren google earth görüntüsü
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2,278 milyon m3 depolama kapasitesi ve 16 metre yüksekliğe sahip toprak dolgu şeklinde inşaa
edilmiş olan Serhatköy Barajı, 1100 metreye kadar ulaşan rezervuar alanının uzunluğu ile
yaklaşık 0,62 km2’lik bir rezervuar alanına sahiptir. Barajın inşaası 21 Temmuz 1971’de
başlayıp 31 Haziran 1973’te tamamlanmıştır (Resim 2).

Resim 2: Baraj Seddi Krokisi
Baraj, güncel alüvyonal depozit çökelleri (çakıl, kum, silt, kil) üzerinde inşaa edilmiştir.
Barajın doğusunda aynı zamanda rezervuar alanının da doğu sınırını oluşturan kalkerenitler
(kumtaşları) bulunmaktadır. Barajın geçirimliliği yüksek, alüvyonal depozitler üzerinde yer
alması, bulunduğu bölgedeki yeraltı suyunu besleme amacıyla inşa edildiğinin göstergesidir.
(Resim 3)

Resim 3: Serhatköy Barajı’na ait kuzey-güney doğrultulu kesit
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2. Arazi Çalışması
18 Eylül 2020, Perşembe günü Serhatköy ve Gayretköy muhtarlarının da eşlik ettiği, Yerbilim
Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası mühendislerinden oluşan bir heyet,
Serhatköy Barajı içerisindeki siltasyon durumunu gözlemlemek amacı ile arazi çalışması
gerçekleştirmiştir.
Baraj içerisinde yüzeysel gözlem yapılmasının yanında 5 noktada açılan araştırma çukurları
(trench) vasıtasıyla siltasyon kalınlığı hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır (Resim 4).

Resim 4: Baraj rezervuar alanı içerisinde thrench noktaları
5 noktada yapılan trench kazıları neticesinde sırasıyla aşağıdaki belirtilen kalınlıklarda
siltsyonun gerçekleştiği belirlenmiştir. (Resim 5-8)
Trench -1: 2.90 m
Trench -2: 2.40 m
Trench -3: 0.50 m
Thrench -4: 0.4 m
Trench -5: 0.10 m
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Resim 5: Trench 1 Görüntüsü

Resim 6: Trench 2 Görüntüsü
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Resim 7: Trench 3-4 Görüntüsü

Resim 8: Trench 5 Görüntüsü
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Yapılan incelemeler sonucunda rezervuar alanını, ilk taban topoğrafyasına da uygun olarak iki
ana zona ayırmak doğru olacaktır. Trench 1 ve 2, birinci zona ait, Trench 3,4,5 olarak
adlandırılan lokasyonlar ise ikinci zona ait siltasyon kalınlığı verilerini vermektedir.
Birinci zon olarak adlandırılan alanda 2.40-2.90 m arasında değişen siltasyon kalınlığı
gözlemlenirken, ikinci zon olarak adlandırılan alanda güneyden kuzeye artarak devam eden ve
3-5 cm den 0,5 metre arasında kalınlığa sahip siltasyon varlığı gözlemlenmiştir.
Yine baraj içerisinde yapılan yüzeysel gözlemde rezervuar alanının büyük bir bölümünün
alüvyonal depozitler üzerinde değişken konsolidasyon derecelerine sahip, çeşitli kalınlıklarda
bejimsi renkli killi silt tabakası ile örtülü olduğu belirlenmiştir. (Resim 9-10)

Resim 9: Baraj rezervuar alanının yüzeyinin killi siltli mazleme ile kaplı görüntüsü
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Resim 10: Baraj rezervuar alanı içerisindeki siltli killi çökellerin laminasyonuna ilişkin görüntü
Baraj rezervuar alanı içerisinde açılan araştırma çukurlarından toprak numuneleri alınıp
Güzelyurt Toprak Laboratuvarı’nda analiz yaptırılmıştır. (Tablo 1) (Resim 10)
Bitkiye
Bitkiye
% Organik Yarayışlı
Yarayışlı
madde Fosfor kg/da Potas kg/da
P2O5
K2O

Örneğe Ait
Bilgiler

Lab No

Bölge

Bitki

%
Saturasyon

pH

Trench 1

201

Serhatköy Barajı

-

58

7.6

4

0.06

0.9

8

70

Trench 2

202

Serhatköy Barajı

-

61

7.7

5

0.08

0.6

7

70

Tablo 1: Toprak Analizi Tablosu

Resim 10: Çalışma ekibi
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% Kireç % Top. Tuz

3. Sonuç ve Öneriler
Serhatköy Barajı içerisinde oluşan siltasyonun inşa tarihinden bugüne kadar temizlenmediği
belirlenmiştir.
Serhatköy Barajı içerisindeki siltasyon miktarı ve yayılımı göz önüne alındığında barajın
depolama kapasitesinin yaklaşık 600 bin m3 azalarak 1,7 milyon m3 olduğu hesaplanmıştır.
Barajın rezervuar alanının tamamına yakınında siltasyonun gerçekleştiği gözlemlenmiştir.
Yapılan çalışmada iki zona ayrılan rezervuar alanının birinci zonunda oldukça yüksek
sayılabilecek siltasyon kalınlığı ölçülmüş olup bu alanda geçirimliliğin yok denecek kadar
azaldığı belirlenmiştir.
3 metreyi bulan kalınlığa sahip birinci zona ait siltasyonun rezervuar alanın içerisinde yaklaşık
500 bin m3 hacme sahip olduğu hesaplanmıştır. Bu alandaki malzeme iş makineleri aracılığı ile
rezervuar alanından çıkartılmalıdır. Bu alanda geçrimsizliğin yok denecek kadar azaldığı
gözlemlenmiştir. Baraj seddine yakın birinci bölgedeki bu işlem gerçekleştirilmeden güvenlik
açısından inşaat mühendisliği disiplininden faydalanılmalıdır.
50 cm kalınlığa kadar siltasyonun varlığı tespit edilen ikinci zonda yaklaşık 100 bin m3
malzemenin iş makineleri vasıtasıyla yüzeyden sıyrılarak alınmalıdır.
Rezervuar alanı içerisinde gerçekleştirilecek olan temizleme işlemi barajın oldukça azalan
geçirimliliğinin tekrardan sağlanması ve asli görevini yerine getirmesi açısından gereklidir.
Baraj içerisindeki gözlem çukurlarından alınan toprak numelerinden yapılan anlizlerde,
toprakların orta bünyeli (killi-tın), az kireçli, tuzsuz, organik maddece zayıf, fosfor ve
potasyumca fakir olduğu bununla birlikte kireç ve tuz problemi olmadığından yetiştiricilikte
kum takviyesi ile kullanılabileceği öngörülmektedir.
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