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MİSLİ-KARASU HAVZASI’NDA DRENAJIN KURULUŞU VE 
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Bekir Necati Altın1*,Türkan Bayer Altın2 

 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 51240, Niğde 

 

ÖZ 
 

   Çalışma alanı, İç Anadolu Bölgesi'nde Hasan, Keçiboyduran ve Melendiz dağları volkanik kompleksi kuzeyinde 

Misli-Karasu akarsu havzasını kapsamaktadır. Çalışmanın amacı Üst Miyosen'den Holosen'e kadar devam eden 

volkanizmaların çıkardığı lav ve piroklastik malzemeler üzerinde drenajın gelişimini belirlemektir. Akarsuların ve 

havzalarının morfometrik indisleri çeşitli zaman dilimlerine ait volkanik birimler üzerinde analiz edilip 

değerlendirilmiştir. Bu durum drenaj kuruluş yaşının havzanın kuzey ve güney kesimlerinde farklı olduğunu 

göstermektedir. Güney kesimde drenaj kuruluşu Üst Miyosen'de başlamış fakat Miyosen-Pliyosen aralığında 

geçirimliliği yüksek aglomera ve tüflerden dolayı yavaş gelişmiştir. Kuzey kesimde ise drenajın gelişimi geniş 

alanlı geçirimli ignimbritlerden dolayı güneye göre daha sonra başlamıştır. Güney kesimdeki yüksek akarsu 

yoğunluğu (Dd) ve akarsu sıklığı (Fs) değerleri geçirimsiz andezit ve bazalt lavlarından kaynaklanmaktadır. 

Tektonizma ve volkanizmaya dayalı yükselim oranının kuzeye göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Havza 

boyunca orta mecrada tüflerde ve aşağı mecrada Kuvaterner yaşlı alüvyonlarda aktif tektoniğin etkisiyle akarsu 

yoğunluğu (Dd) ve akarsu sıklığı (Fs) gibi bazı sayısal indisler yüksek değerlere ulaşmaktadır. 

 

   Anahtar kelimeler: Drenaj gelişimi, Akarsu morfometrisi, Volkanizma, Keçiboyduran Dağı, Melendiz Dağı 

 

INCEPTION AND DEVELOPMENT OF DRAINAGE IN MİSLİ-

KARASU BASIN(NORTH OF MT. KEÇİBOYDURAN-MT. MELENDİZ), 

CENTRAL ANATOLIA, TURKEY 
 

ABSTRACT 
 

   The study area comprises the Misli-Karasu Basin located north of the Mt. Hasan, Mt. Keçiboyduran and Mt. 

Melendiz volcanic complex. The aim of the study was to determine the inception and development of the drainage 

network in the mentioned basin which comprises lava and pyroclastics from the volcanism that occured from 

Upper Miocene to Holocene. Morphometric indices of the streams and their basins were analyzed and evaluated 

on the volcanic units of various ages. The results indicated that the inception age of the drainage is different in the 

north part of the basin from the southern part. In the southern part, the beginnings of the drainage network started 

in Upper Miocene; however, it increased slowly in Miocene-Pliocene due to highly-permeable lithologies such as 

tuff and agglomerate during this period. In the northern part, the process of drainage network development began 

later due to the extensive ignimbrite terrain. The high Drainage density (Dd) and Stream Frequency (Fs) values in 

the southern part resulted from impermeable andesite and basalt lavas which indicates that the uplift ratio of the 

southern part was much greater than in the northern part. Dd and Fs abruptly reached high values under the effect 

of the active tectonics on the Quaternary- aged alluvion in the down course of the basin and tuff in its middle 

course. 

 

   Keywords: Drainage development, Morphometric indices, Volcanism, Mt. Keçiboyduran, Mt. Melendiz. 

 

                                                           
* Bekir Necati Altın; altinbekirnecati@yahoo.com 
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1. GİRİŞ  

   Çalışma alanı, Hasan Dağı, Keçiboyduran ve Melendiz Dağı kopleksi ile bunların kompozif bileşenlerini 

oluşturan diğer volkaniklerden çevreye yayılan volkanik malzemeler üzerinde yerleşen Misli-Karasu Havzası 

akarsu sistemlerini kapsamaktadır. Oligosen sonları Miosen başlarından itibaren aralıklı olarak tekrarlayan 

volkanik faaliyetler bölgede son derece çeşitli volkanik malzemelerin dağılışına neden olmuşlardır. 

Volkanizmanın dönemselliğine ve çeşitliliğine, o anki klimatik ortam şartlarına bağlı olarak kurulan ilksel drenaj 

sistemleri, zamanla gelişerek bugünkü topografik görünümü kazanmışlardır (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. Misli-Karasu Havzası sınırları ve DEM görüntüsü 

 

   Drenajın kuruluş ve gelişiminde yapı ve litolojinin, klimatik ortam şartlarının etkisi büyüktür. Litolojik 

birimlerin akarsu karşısında gösterdiği çözünürlülük ve yapıda gelişen çatlak sistemleri drenaj gelişiminin hızı ve 

derinliği üzerinde etkin bir rol oynamıştır. Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde [1-10] çok yakın mesafelerde 

bile değişen, birbirini örten, sonradan yüzeylenen volkanik birimler sadece drenaj gelişimini etkilemekle 

kalmamış, aynı zamandan drenajın yönlendiricisi de olmuştur. 

   Tektonik, litoloji ve drenaj gelişimi üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda drenaj gelişimi-volkanizmanın 

karakteri arasında ilişkiler kurulmuştur. Akarsu drenajının morfometrik sayısal değerleri, değişik parametreler 

dikkate alınarak sorgulandığında veriler, akarsuların dönemlere atfedilebilecek şekilde tasniflendirilebileceğini 

göstermiştir [11-19]. 
 

 

2. MATERYAL VE METOT 
 

   Hasan Dağı, Keçiboyduran Dağı ve Melendiz Dağı volkanik kompleksi doğusunda ve kuzeyinde kalan Misli-

Karasu Havzası, Tuz Gölü Havzası’na drene olan ve havzayı doğu-batı yönünde ikiye bölen Misli-Karasu ana 

akarsuyunun, güneyinde ve kuzeyinde kalan havzalar şeklinde de iki alt havzada karşılaştırılmıştır (Şekil 2). 

Çalışmalarda 1:25.000 ölçek sayısallaştırılmış topografya haritaları, MTA jeoloji paftaları ve bölge literatüründe 

geçen jeolojik çalışmalarda hazırlanan haritalar kullanılmıştır.  
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   Akarsuların ve havzaların morfometrisine ait sayısal veriler, yaygın olarak kullanılan mevcut modellere 

dayanılarak üç alt başlık altında değerlendirilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2. Misli-Karasu Havzası drenaj sistemleri 

 

   Akarsu Kanal Analizleri için, öncelikle havzalara ait akarsular alan literatürde kabul edilen Strahler’in (1964) 

çalışmalarına uygun olarak hiyerarşik düzen içinde segmentlerine ayrılmış, akarsu dizinleri belirlenmiş ve bunların 

sayıları ve uzunlukları  ve akarsu drenajının diğer sayısal parametrik değerleri Tablo 1’de belirtilen esaslara göre 

[11-15] değerlendirilmişlerdir. 

 

Tablo 1. Akış kanallarına dayalı morfometrik sayısal analiz modelleri (Altın, 2018) 

Akarsu Sayısal Verisi 
Sayısal 

Model 
Açıklama Kaynak 

Akarsu Dizin Numarası (N) Akarsu kollarının (dizinleri) hiyerarşik sıralaması 
Strahler 

(1964) 

Akarsu Kanal Uzunluğu  (L) Akarsu kollarının (dizinleri) akış kanalı uzunluğu 
Strahler 

(1964) 

Ortalama Akış Uzunluğu (Lsm) 
Lsm =Lu / 

Nu 

Lu= Dizin toplam akış uzunluğu 

Nu= Dizin toplam sayısı 

Strahler 

(1964) 

Akış Uzunluk Oranı  (RL) 
RL =Lu / 

Lu−1 

Lu= Dizin toplam akış uzunluğu 

Lu−1= Bir önceki dizin uzunluğu 

Horton 

(1945) 

Bifurkasyon Oranı  (Rb) 
Rb =Nu / 

Nu+1 

Nu= Dizin toplam sayısı 

Nu+1= Bir sonraki dizin akarsu sayısı 

Schumm 

(1956) 

Ortalama Bifurkasyon Oranı 

(Rbm) 

Rbm = Tüm dizinlerin bifurkasyon oranları 

ortalaması 

Strahler 

(1957) 

Rho Katsayısı  (p) P =R L / Rb 
RL= Akış Uzunluk Oranı 

Rb= Bifurkasyon Oranı 

Horton 

(1945) 
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   Akarsu Havzasının Sayısal Özelliklerine Dayalı Analizler, aslında akarsu kanal analizleri ile akarsu havza 

alanına ait sayısal değerlerin korelasyonu ile gerçekleştirilen çalışmalardır. Tablo 2’de gösterilen sayısal 

parametreler havza sayısal değerleri için kullanılmıştır Özellikle havza yönetimleri ve planlamaları çalışmalarında 

kullanılan bu sayısal parametreler havzaların jeomorfolojik gelişimlerini yorumlamada kullanılmışlardır [15-19]. 

 

Tablo 2. Havzası alanına dayalı morfometrik sayısal analiz modelleri (Altın, 2018). 

 

Akarsu Veri Sayısal Model Açıklama Kaynakça 

Havza Alanı (A) A = Akarsu havzası alanı (Km²) 
Schumm 

(1956) 

Havza Çevresi (P) P = Akarsu havzası çevre uzunluğu (Km) 
Schumm 

(1956) 

Havza Uzunluğu (Lb) Lb = Havza uzunluğu (Km) 
Schumm 

(1956) 

Havza Ort. Genişliği (Lw) Lw = A / Lb 
Brzezińska 

vd- (2010) 

Akarsu Yoğunluğu (Dd) Dd = Lu/A 
Lu = Toplam akarsu uzunluğu 

A = Havza alanı 

Horton 

(1932) 

Akarsu Sıklığı (Fs) Fs = Nu/A 
Nu = Toplam dizinlerin sayısı 

A= Havza alanı 

Horton 

(1932) 

Form Faktörü (Rf) Rf = A/Lb² 
Lb² = Havza uzunluğunun karesi 

A= Havza alanı 

Horton 

(1932) 

Dairesellik oranı (Rc) Rc = 12,57 x (A/P²) 
A= Havza alanı 

P= Havza çevre uzunluğu 

Miller 

(1953) 

Infiltration No. (If) If =Rt×Fs 
Rt= Drenaj Tekstür Oranı 

Fs= Akarsu sıklığı 
 

Yüzeysel akış uzunluğu (Lg) Lg =1/(Dd×2) Dd = Akarsu yoğunluğu 
Horton 

(1945) 

Drenaj Tekstürü  (Dt) Dt =Dd×Fs. 
Dd = Akarsu yoğunluğu 

Fs = Akarsu sıklığı 

Smith 

(1950) 

Drenaj Tekstür Oranı (Rt) Rt =Nu/P 
Nu = Toplam dizinlerin sayısı 

P = Havza çevre uzunluğu 

Horton 

(1945) 

Circulatory Ratio (Rc) Rc = (4×π×A)/P² 
π = (3.14) A = Havza alanı 

P² = Havza çevre uzunluğu karesi 

Miller 

(1953) 

Mean Basin Width (Wb) Wb = A/ Lb 
A = Havza alanı 

Lb = Havza uzunluğu 

Horton 

(1932) 

Relative Perimeter (Pr) Pr =A / P 
A = Havza alanı 

P = Havza çevresi 

Schumm 

(1956) 

Lemnicate’s K K  = π Lb² / 4A 
Lb² = Havza uzunluğunun karesi 

A = Havza alanı 

Chorley 

(1957) 

Kanal süreklilik sabiti (C) C=1/Dd Dd = Akarsu yoğunluğu 
Schumm 

(1956) 

Havza uzunluk oranı (Re) Re = 2/Lb x √(A /π) 
Lb = Havza uzunluğu 

A = Havza alanı 

Schumm 

(1954-56) 

Basin Shape Index (Ish) Ish= 1.27 A / Lb² 
A = Havza alanı 

LB² = Havza uzunluğunun karesi 

Hagget 

(1965) 

Finess Ratio (Fr) Fr = CL / P 
CL= Akarsu kanal uzunluğu 

P = Havza çevresi 

Melton 

(1957) 

 

Topografik Sayısal Değerlere Dayalı Analizler, akarsu havzasının çizgisel, alansal ve topografinin sunduğu sayısal 

değerlere göre gerçekleştirilen analizlerdir [11-19]. Morfolojik gelişimi anlamamıza ve tanımlamamıza imkân 

sağlayan sayısal veriler için Tablo 3’de verilen parametreler kullanılmıştır. Bu tip analizler daha çok topografik 
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görünümün sayısal değerleri üzerinden topografyanın morfolojik evrimde geldiği noktayı değerlendirmede 

kullanılırlar. 

 

Tablo 3. Reliefe dayalı morfometrik sayısal analiz modelleri (Altın, 2018) 

 

Topografik Veri 
Sayısal 

Model 
Açıklama Kaynakça 

Relative Relief (Rr) 

Rr = Maksimum yükseklik – Minimum 

yükseklik 

(H)                                   (h) 

Strahler  

(1957) 

Relief Ratio (Rh) Rh= (Rr/1000)/Lb 
Rr = Rölatif relief 

Lb= Havza uzunluğu 

Schumm  

(1956) 

Ruggedness no. (Rn) Rn = Dd × (Rr /1000) 
Dd= Drenaj yoğunluğu 

Rr= Rölatif relief 

Strahler  

(1964) 

Dissection Index (Di) Di = Rr /Ar 

Rr = Rölatif relief 

Ar = Maksimum 

yükselti 

Dov Nir 

(1957) 

Melton Ruggedness no. 

(MRn) 

MRn = (Rr/1000) / 

√A 

Rr = Rölatif relief 

A = Havza alanı 

Melton   

(1965) 

Hypsometric Integral Hi Hi = Hmn - h / Rr 

Rr = Rölatif relief 

Hmn Ortalama 

yükseklik 

h = Minimum 

yükseklik 

Strahler  

(1957) 

Ruggedness Index (Ri) Ri = Dd × (H/ 1000) 

Dd = Drenaj yoğunluğu 

H = Maksimum 

yükselti 

Strahler  

(1968) 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

   Çalışmalar 2 alt başlık altında değerlendirilmiştir. Sinaktif (synaktive) yaklaşımlarda havza topografyasının 

özellikleri ve jeomorfolojik görünümünün, eskiden oluşan yerşekillerinin o zamanki süreçler etkisi altındaki 

gelişimlerinin ve günümüze kadar olan değişimi mevcut literatüre ve arazi çalışmalarına dayanılarak ele alınmıştır. 

Morfometrik analizlerde ise tanımlanan jeolojik alanlar kapsamında akarsu drenajının sayısal özelliklerinin 

korelasyonu gerçekleştirilmiştir. 

   Böylece söz konusu havzanın Oligo-Miosen’den günümüze yapı, litoloji ve akarsu sistemleri denetleştirilerek 

yerşekli jenerasyonları ayırt edilmiş ve jeomorfolojik gelişim ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

3.1. Sinaktif Jeomorfoloji Açısından Yaklaşımlar 
 

   “Orta Anadolu Volkanikleri” içinde değerlendirilen [3, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24] çalışma alanı Altın [5, 6] 

tarafından bölge literatürüne dayandırılarak 3 ana dönemde (Oligo-Miosen, Miosen-Pliosen, Pleistosen-Kuaterner 

volkanizmaları) ele alınmıştır. Niğde Volkanik Kompleksi olarak bölgede jeokronolojik çalışmaları gerçekleştiren 

Aydın vd. [24] detaylı haritalamalar yanında yaş tayinlerini de gerçekleştirmişlerdir. Toprak [3] Kapadokya 

Volkanikleri  tanımlı çalışmasında volkanik birimler ve tektonik hareketler arasında ilişkiyi sağlamıştır . Her iki 

çalışma, bu çalışmada volkanik birimlerin yaşlandırılmasında rehber olmuştur. Bölgede yapılan birçok çalışma, 

volkaniklerin dönemselliğini, çeşitliliğini, litolojik zenginliğini, karakterini ve tektonik gelişimini belirlemede 

yardımcı olmuşlardır. 

   Tektonik hareketlerin ve volkanizmanın sürekliliği, uzun bir dönemi (Miosen-Kuaterner) kapsaması ve değişen 

klimatik dönemler de dikkate alındığında jeomorfolojik evrimde kesintilerin (siklik) yaşandığı da bir gerçektir. 

Dolayısı ile polisiklik ve polijenik bir topografik gelişim kaçınılmazdır. Morfolojk evrim sürecinde denüdasyonal 

süreçler mevcut yapıları işleyerek topografyayı şekillendirmişler, eski-yeni topografik birimlerin yan yana hatta iç 
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içe gelişmesine neden olmuşlardır . Yapıya (epirovarianz) bağlı, eski ve genç şekiller arasında relief bütünlüğü 

sağlanılarak, sinaktif (synaktive) bir yaklaşımla volkanik alanlarda drenajın gelişim evreleri ayırtlanabilir [25-29]. 

   Paleotektonik dönem levhasal hareketleri ile yükselerek karasal ortam koşullarına giren bölgede, plütonik 

sokulumlar ve diğer yükselen kısımlar [23, 30, 31]  Alt-Orta Miosen nemli iklim ortam koşulları altında işlenerek 

ayrışma ürünleri akarsularca çanak alanlara  taşınmış ve oralarda korelan (yaşıt) depolar olarak depolanmışlardır 

[27, 28] (Şekil 3, 4). 

 

 
 

Şekil 3. Misli-Karasu Havzası’nın çalışma içeriğine uygun, jeolojik dönemlere göre sadeleştirilmiş 

haritası (İlgili Literatür ve MTA jeoloji paftalarına dayanılarak). 

 

   Alt-Orta Miosen dönemi yerşekli jenerasyonlarına havza batısında kuzey kesiminde Ağzıkarahan kuzeyinde, 

Yalnızceviz, Göksugüzel yerleşim alanlarıçevresinde plütonik kütleler üzerinde aşınım yüzeyleri olarak 

gözlemleyebiliyoruz (Şekil 4). 

   İç Anadolu Bölgesi geneli dikkate alındığında, Üst Miosen’de Anadolu’da kurak-yarıkurak ortam şartlarının 

egemenliği yüksek kesimlerden aşağı kesimlere doğru uzanan pediment sistemlerinin gelişimine ve aşınıma 

dayanıklı alanlar adatepe reliefinin ortaya çıkmasına neden olmuşlardır [27-29, 32-38]. Bu tip yüzeyler yine batı 

kesimde Ağzıkarahan kuzeyinde; Pınarbaşı ve Gülpınar yerleşim alanları arasında; batı kesimde havza güneyinde 

ve Yaprakhisar batısında  yer yer volkanik depolar arasında yükselen eğimli sırt ve parçalar halinde dağılış 

gösteren yüzey sistemleri olarak görülürler (Şekil 4). 

   Tektonik hareketliliğin sürekliliği, volkanik çıkışların devamlılığına ve düşey atımlı fay sistemlerinin 

gelişmesine de yol açmıştır. Pediment alanlarda gözlenen düşey atımlı faylar yüzeylerin basamaklanmasına 

mevcut drenaj sisteminde eğim kırıklıklarına ve değişen taban seviyesi ile gömülmelere neden olmuşlardır. Bu 

gelişim Pliosen ve Kuaterner süresince de devam etmiştir. Pliosen daha çok aşınım karakterli yüzey sistemleri 

havzanın batı yarısında Miosen dönemi yerşekli jenerasyonlarını çevreler nitelikte yer yer genişleyen bir kuşak 

halinda uzanırlar (Şekil 3, 4 ). 1200 metre eş yükselti seviyesi üzerinde dikkat çeken bu sistem büyük oranda 

Miosen volkanikleri üzerinde gelişmiştir. Yer yer daha genç volkanik birimlerce örtülmüş olmalarına rağmen 

volkanik malzemelerin büyük bir kısmı tüf ve ignimbritlerden oluştuğu için asli yapılarını koruyabilmişlerdir. 

   Pliosen döneminin nemli iklim koşulları akarsularca yarılmanın artışına, yüzeylerin iç içe gelişimine, kapalı 

havzalarda volkanik-gölsel birimlerin geçişlerine, seki sistemlerinin ve çok sayıda alüvial yelpazenin hatta yeni 

drenaj sistemlerinin gelişmesine neden olmuşlardır [21, 22, 33, 39-42]. 
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Şekil 4. Misli-Karasu Havzası genelleştirilmiş yerşekli jenerasyonları haritası 

 

   Pleistosen-Kuvaterner süreci Pliosenin devamı niteliğinde olmakla birlikte klimatik salınımlarda gerçekleşen ara 

dönemli değişimler daha çok seki sistemlerinin basamaklanması şeklinde izler bırakmıştır. Bölgede 

gerçekleştirilen çalışmalar tektonik hareketliliğin Kuaternerde de devam ettiğini özellikle alüvial yelpazelerde de 

faylanmaların yaşandığını ortaya koymaktadır [4, 5, 35]. 

   Pleistosen ve Holosen dönemi Miosen ve Pliosen yerşekli jenerasyonları içinde epijenik bir sistemle gömülen 

akarsu drenajına bağlı olarak Pliosen dönemi jenerasyonrının alt basamağında gelişen yüksek sırt ve akarsu 

boylarında seki sistemleri olarak dikkati çekerler (Şekil 3, 4). 

   Havzanın batı yarısında, iç içe gelişimi rahatça takip edilen Kuaterner dönemi yerşekli toplulukları, havzanın 

doğu yarısında çok geniş alanlarda genç volkaniklerce örtüldüklerinden dolayı dar takip edilememektedirler. 

Ancak volkaniklerin yaşları dikkate alındığında daha önce gerçekleşen volkanizmaların lav platformlarına 

dayanılarak göreceli ayrımlar kısmen yapılabilmektedir [39-44]. 

   Nenezi Dağı’nın (1712 m) çıkardığı volkanik malzemeler ile Pliosen-Pleistosen aralığında doğu kesinde ciddi 

sedimantasyona yol açacak şekilde havzayı tıkadığı ikiye böldüğü söylenebilir. Havza gelişiminde yaşanılan bu 

durum havza batısında özellikle batıda Tuz Gölü depresyonunda yaşanılan tektonik alçalımlar bu kesimde yerşekli 

jenerasyonlarının, yüzey sistemlerinin basamaklı ve kendilerini çevreleyen sistemler olarak takibini 

kolaylaştırmaktadır (Şekil 3, 4 ). Ancak havza doğusunda hem daha geniş alanlı hemde sayıca çok fazla olan 

volkanik çıkışlar kendilerinden önce gelişen jenerasyonları örttüklerinden dolayı dolayı havzanın yakın dönem 

gelişimi izlenebilmektedir. 

   Havzanın doğu kesiminde ova tabanı ile yüksek volkanik kütleler arasında geçişler glasi karakterli yamaç 

depoları, alüvial yelpazeler ve yer yer akarsu seki sistemleri ile gerçekleşir. 

   Genç dönem tektonizması akarsu sekileri ve yelpazelerinde deformasyonlara neden olurken değişen taban 

seviyeleri doğrultusunda akarsular geriye ve derine aşınımlarına devam etmişlerdir. Genç yarılmalarda bu 

değişimlerle ortaya çıkmış, bir çok yerde kırgı bayır topografyasının ve iç içe seki sistemlerinin gelişimine, gölsel-

karasal seki geçişlerine neden olmuşlardır [32-37, 39-44]. 

 

3.2. Havza Morfometrisi 
 

   Havzaların büyük bir kısmı daimi akıştan yoksun, geçici-mevsimlik yağışlarla akış gösteren akarsulardır. Tek 

bir drenaj tipinden söz edilemez. Çok sayıda monojenik koni, lav domu ve volkanik lav sırtlar arasında, Misli-

Karasu Havzası yaklaşık 2810,25 km² alana sahip olup, belirlenen su bölümü çizgisine dayanılarak havza çevre 

uzunluğu 345,087 km olarak hesaplanmıştır. Ana akarsuyun havza içinde uzanımı ve yan kollarına, havza görsel 
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bütünlüğüne dayanılarak, görülen havza asimetrisi nedeniyle bütün sayısal değerlendirmeler hem havza geneli 

hem de kuzey ve güney havza olarak nitelendirdiğimiz iki alt birimde gerçekleştirilmiştir. 

   Drenaj sistemi, sularını başlangıçta doğuda masif ve kısmen volkanik birimlerin yüzeylendiği dağlık sistemlerin 

içine sokularak alır. Konaklı batısında, Melendiz kütlesi doğusundan gelen birkaç drenaj sistemi de Gölcük’de 

(Misli Ovası) karşılanır. Doğuda volkanik plato sahasından gelen kolları da alarak kuzeybatıya doğru son derece 

düşük bir eğimle akışa devam eder ve Karasu’ya bağlanır.  Derinkuyu’dan itibaren Pliosen-Kuaterner 

volkanizmalarının meydana getirdiği lav ve piroklastik malzemelerin oluşturduğu volkanik koniler, sırt ve 

yamaçlar arasından geçerek Aksaray önlerinde Tuz Gölü Havzası’na ulaşır.  Toplam havza uzunluğu 126,76 km, 

toplam akarsu uzunluğu 9882.31km dir ( Harita 2; Tablo 4). Toplam akarsu sayı ve uzunlukları plütonik kayaçlar 

ve masif alanlar ile yer yer şelf ortamı kumlu, killi, kireç taşlarına karşılık gelen Paleozoik arazilerde düşük 

değerlerdedir. Aşınım yüzeylerinin egemen olduğu kütlevi topografyaya sahiptirler. Yer yer aşınım artığı sırtlar 

halinde dar alanlı uzanımlar gösterirler. 

   Tablo 4’de akarsu havzası geneli ve iki alt havza akarsularına ait toplam akarsu sayısı (Nu), toplam akarsu 

uzunluğu (Lu) ve (üstte) sayısal değerleri; Tablo 4’de ise akarsu havzalarının morfometrik sayısal  değerleri 

hesaplanmıştır. Tablo 5’de akarsu dizinlerinin sayı ve uzunluk değerlerinin tanımlanan jeolojik birimlere göre 

dağılımları verilmiştir. 

 

Tablo 4. Misli-Karasu Havzası akarsu sayısal değerleri 
 

Havza 

Alanı (A) 

(km²) 

Havza 

Çevresi  

(P) 

Havza 

Uzunluğu 

(km) 

Toplam 

Akarsu 

Sayısı (Nu) 

Toplam 

Akarsu 

Uzunluğu (Lu) 

Maksimum 

Yükseltisi 

(m) 

Minimum 

Yükseltisi 

(m) 

Havza Geneli 2810.25 345.08 126.766 20460 9882.31 2960.88 969.24 

Kuzey Havza 1325.64 329.67 126.766 9877 4843.98 2230.97 969.24 

Güney Havza 1484.61 225.13 110.147 10588 5105.67 2960.88 969.35 

 

Tablo 5. Misli-Karasu Havzası akarsu sayısal değerlerinin jeolojik dönemlere dağılışı 
 

Jeolojik 

Birim  

ID 

Jeolojik Dönemler 
Birim Alan  

(km²) 

Toplam Akarsu 

Sayısı  

Toplam 

Akarsu 

Uzunluğu 

(km) 

Maksimum 

Yükseltisi 

(m) 

Minimum 

Yükseltisi 

(m) 

1 Paleozoik  18.267 300 76.386 2225.59 1073.93 

2 Mesozoik 228.252 2662 869.168 2230.97 1008.56 

3 Oligo - Miosen 26.177 1416 218.041 1263.55 978.018 

4 Üst Miosen 108.266 1606 492.486 2544.91 1088.48 

5 Üst Miosen-Alt Pliosen 58.365 572 230.57 1308.82 1128.38 

6 Üst Miosen- Pliosen 1055.09 6281 3134.49 2960.88 1048.87 

7 Alt Pliosen 149.107 2013 454.789 1948.72 1089.4 

8 Üst Pliosen 14.729 137 58.2673 2441.61 1274.7 

9 Pleistosen 102.064 1448 404.198 2165.83 1201.83 

10 Pleistosen-Holosen 916.608 8705 3549.99 2172.42 969.241 

11 Holosen 133.311 1201 393.557 2031.87 1090.21 

 

   Gerek havza genelinde gerekse kuzey ve güney havza bazında akarsu yoğunluk (Dd), akarsu sıklığı (Fs), drenaj 

tekstür (Dt), drenaj tekstür oranı (Rt), infiltrasyon oranı (If), havza dairesellik oranı (C), yüzeysel akış uzunluğu 

(Lg), havza form faktörü (Rf) gibi parametreler de dikkate alınarak (Tablo 6) karşılaştırılmış aynı değerler jeolojik 

dönemlere ait kayaçlar içinde gerçekleştirilmiştir (Tablo 7). 

   Çıkan sonuçlar dikkate alındığında Oligo-Miosen arazisi olarak tanımlanan alanlarda akarsu yoğunluğu (Dd) ve 

akarsu sıklığı (Fs) değerleri ile drenaj tekstür (Dt) ve drenaj tekstür oranları (Rt) değerleri en yüksek değerlere 

ulaşılırken bu parametrelere ait en düşük değerler Holosen ve tam olarak ayırt edilememiş olan Üst Miosen-Alt 

Pliosen arazilerine karşılık gelmektedir. Düşük değerlerin görüldüğü Üst Miosen- Alt Pliosen aralığı Erol’un 

yayınlarında Messinien krizi olarak tanımlanan kuraklık dönemlerine karşılık gelmektedir [27, 28]. Drenajın, yerel 

taban seviyesi rolü oynayan Pliosen gölsel havzalarına göre konumlandığı yağışlı dönemlerde akarsu havzalarında 

yoğunluk ve sıklık değerlerinin arttığı gözlenir. Pleistosende de benzer durum dikkati çeker. Infiltrasyon değerleri 

açıkça zemin yapısı hakkında bilgi vermektedir. Yüksek değerler düşük akış ve yüksek sızma kapasitesini gösterir. 
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Tablo 6. Akarsu havzaları morfometrik analiz değerleri 

 
 Dd Fs Dt Rt If C Lg Rf Rr Rn Ri Di Hi 

Havza Geneli 3.52 7.28 25.60 59.29 431.66 0.28 0.14 0.17 1991.64 7.00 10.41 0.67 0.20 

Kuzey Havza 3.65 7.45 27.23 29.96 223.23 0.27 0.14 0.08 1261.72 4.61 8.15 0.57 0.29 

Güney Havza 3.44 7.13 24.53 47.03 335.42 0.29 0.15 0.12 1991.53 6.85 10.18 0.67 0.22 

 

Tablo 7. Akarsu havzası morfometrik değerlerinin ve jeolojik dağılımları 

 
  Morfometrik Değerler   

DÖNEM Jeolojik Dönemler Dd Fs Dt Rt If Di Hi 

1 Paleozoik  4.18 16.42 68.68 4927 70.60 0.52 0.40 

2 Mesozoik 3.81 11.66 44.41 31045.65 45.59 0.55 0.27 

3 Oligo - Miosen 8.33 54.09 450.57 76596.22 795.02 0.23 0.52 

4 Üst Miosen 4.55 14.83 67.48 23823.09 66.92 0.57 0.11 

5 Üst Miosen-Alt Pliosen 3.95 9.80 38.72 5605.84 45.71 0.14 0.51 

6 Üst Miosen- Pliosen 2.97 5.95 17.69 37391.25 32.71 0.65 0.25 

7 Alt Pliosen 3.05 13.50 41.18 27176.2 34.21 0.44 0.26 

8 Üst Pliosen 3.96 9.30 36.80 1274.28 13.51 0.48 0.47 

9 Pleistosen 3.96 14.19 56.18 20542.99 83.26 0.45 0.41 

10 Pleistosen-Holosen 3.87 9.50 36.78 82671.17 59.43 0.55 0.35 

11 Holosen 2.95 9.01 26.59 10819.82 23.21 0.46 0.46 

 

   Drenaj yoğunluğu (Dd), çalışma alanında havzanın batı ve doğu kısımlarında yerşekli jenerasyonlarının 

gelişimlerine de uyumlu olarak farklı değerler sunar. Strahler’e göre [13] düşük drenaj yoğunluğu, topografyanın 

sakin ve sade bir görünümünü yansıtırken, yüksek drenaj yoğunluğu topografyada engebeliğin arttığı-yarılmanın 

yüksek olduğuna dikkati çeker. Düşük drenaj yoğunluğu erozyona, karşı oldukça dirençli olan alanların 

göstergesidir. Ayrıca, yüksek geçirgenliğe sahip jeolojik birimlerin bulunduğu alanlar düşük drenaj yoğunluğuna 

sahiptirler (Harita 5). Değerler havza batısında Tuz Gölü Fayı tektonik rejimi etkisi altında yükselir. Orta kesimde 

görülen değer artışları genç volkanizmanın sonucudur. 

 

   
 

Şekil 5. Misli-Karasu Havzası akarsu yoğunluğunun (Dd), jeolojik birimlere dağılışı 
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   Drenaj sıklığı (Fs), akarsu yoğunluğu ve akarsu sıklığı arasında bir ilişki olduğunu, ilişkiyi değerlendirmek 

amacıyla kullanılır. Yüksek akış frekansı, büyük yüzey akışını ve daha dik topografik alanları belirtmektedir (Şekil 

6). Havza batısında ki yüksek değerler litolojinin farklılığından kaynaklanmaktadır. 

 

   
 

Şekil 6. Misli-Karasu Havzası akarsu sıklığı (Fs), jeolojik birimlere dağılışı 
 

   Drenaj Tekstürü (Dt), drenaj yoğunluğu ile akarsu sıklığının çarpılması ile elde edilen değerdir. Bu değer litolojik 

yapı ve sızma kapasitesi ile kolayca değişebilmektedir. Drenaj    Tekstür Oranı (Rt), akarsu havzala çalışmalarında 

kullanılan önemli bir diğer parametredir (Şekil 7). 

    Drenajın tekstür oranları benzer yapılarda mevcut gelişimi etkileyen morfolojik kesintiler yoksa benzer oranları 

verecektir.  Drenaj hatları geçirgen olmayan (plütonik alanlar) alanlarda geçirgen alanlara (piroklastik unsurların 

egemen olduğu alanlar) kıyasla sayısızdır. 

 

    

 

Şekil 7. Misli-Karasu Havzası drenaj tekstürü (Dt), jeolojik birimlere dağılışı 
 

   İnfiltrasyon Değeri ve Sayısı  (Id-If), havza infiltrasyonunun karakterini veren alansal parametredir. Havzanın 

infiltrasyon kapasitesiyle ters orantılıdır. Genelde drenaj tekstür oranı esas alınarak hesaplanır [45]. Yüksek değer, 
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düşük infiltrasyon ve yüksek akışa; düşük değer ise çok düşük akışa ve yüksek sızma kapasitesine işaret eder [45] 

(Şekil 8). 

 

    
 

Şekil 8. Misli-Karasu Havzası infiltrasyon oranı (If), jeolojik birimlere dağılışı 

 

   Diğer taraftan akarsu havzalarının reliefe dayalı sayısal analiz değerleri (Tablo 6) Rölatif relief (Rr), Ruggedness 

engebelilik değeri (Rn), Ruggedness indis değeri (Ri), Dissection (Di) ve Hipsometrik indeks (Hi) değerleri 

topografyanın görünümünü ve morfolojik evrimde geldiği noktayı ifade ederler (Tablo 6, 7). Kuzey ve güney 

havzalar arasında gelişim sürecinde yaşanılan farklılık açıkça görülür. 

   Dissection Index değerleri, Di<0.1 aralığında düze yakın hafif dalgalı topografyayı; Di 0.1-0.4 aralığında ise 

engebeli, dalgalı bir topografya; Di değerleri 0.4-0.7 aralığında orta derecede yarılmış topografik görünümü ifade 

eder; Di 0.7-1 aralığında olması genç ve yüksek yarılmanın olduğu topografyayı yansıtır [13] (Şekil 9). 

 

    
 

Şekil 9. Misli-Karasu Havzası Disection indeks (Di) değerleri, jeolojik birimlere dağılışı 

 

   Eğer hipsografik indis değeri Hi≤0.35 ise topografya stabil karaktere yakın, aşınım-birikim karakterli yüzeyler 

üzerinde görülen peneplenoid ve monadnok görünüme sahip “Adatepe” reliefini ortaya koyar. 0.35≤Hi≤0.60 
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aralığındaki değerler olgunlaşma başlangıcında ve yarılmanın devam ettiği topoğrafik görünümü yansıtırlar [13]. 

Hi≥0.60 durumunda topografya gençlik aşamasında ve yarılma yüksek, devreye tektonik aktivitenin de devreye 

girdiği bir durum söz konusudur (Şekil 10). 

 

    
 

Şekil 10. Misli-Karasu Havzası Hipsografik indeks (Hi) değerleri, jeolojik birimlere dağılışı 

 

   Ayrıca hesaplanan akarsu uzunluk-gradyan SL indeks değerlerinde görülen artış ve azalışlar da akarsu vadi 

profillerinde ortaya çıkan eğim kırıklıklarının varlığına işaret eder ki bu durum dönemler arasında ki hareketliliğin 

göstergesi olarak değerlendirilebilir. SL değerleri 22 ile 1103 arasında değişmektedir ve Havza boyunca orta 

mecrada tüflerde ve aşağı mecrada Kuvaterner yaşlı alüvyonlarda aktif tektoniğin etkisiyle aniden yüksek değere 

ulaşmaktadır. 

 

 

4. SONUÇLAR 
 

   Nispeten geniş alansal dağılıma sahip, gabro, granit, granodiorit gibi plütonik kayaçlardan meydana gelen 

Mesozoik alanlar, aşınım karakterli pediment yüzeyleri ile geçişli sertgen tepe ve sırtları oluştururlar. Drenaj,çatlak 

sistemlerine ve çözünmeye bağlı yüzeysel akışla gerçekleşmiştir. Bugün eğimli yüzeyler arasında yarılmış vadi 

sistemleri olarak gözlenirler. 

   Oligosen-Miosen başlarında Anadolu genelinde gözlenen tektonik yükselimlerle karasal ortam şartlarında 

şekillenmeye başlayan alanlar, plütonik ve masif alanları çevreleyen şelf ortamı kayaçların oluşturduğu evaporit 

havzalar arasındaki geçişi alanlarını oluştururlar. 

   İlksel volkanik çıkışlar sonrasında sığ gölsel ortamlar ile kenar yüksek alanlar arasında drenajın kurulduğu 

söylenebilir. Ancak sonraları, volkanizmalarla drenaj gelişiminin sık sık kesilmesi neticesinde günümüze 

aktarılacak vadi gelişimi sergileyememişlerdir. 

   Miosen ve Pliosen volkanizmasının ayırt edildiği yaşlandırmaların gerçekleştiği çalışmalar dikkate alındığında 

Üst Miosen volkanik arazileri genelde andezit, ignimbrit, kısmen aglomeralaşmış volkano klastik malzemelerden 

meydana gelirler. Dönemin tanımlayıcısı bir önceki dönemden daha alt seviyelerde gözlenen yüzey sistemleri içine 

doğru sokulmuş olmaları ve  yüzeyler üzerinde drenajın belirginleşmesi ve derine yarılmış vadi sistemleri ve 

nispeten yüksekte kalan birikim karakterli depolardır. Ayrıca bu sistemler güncel vadiler arasında yüksek 

düşleştirilmiş sırtlar olarak takip gözlenirler. 
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   Üst-Miosen-Alt Pliosen volkanik arazileri, drenajın yüzey sistemlerinin içine doğru sokulan, tektonizma ile 

basamaklanmış, vadi içlerinde değişen litoloji ve eğim kırıklıkları ile kolayca ayırt edilebilen, yer yer kendinden 

önce gelişmiş sistemleri örten görünümleri ile dikkati çekerler.  

   Pliosen başlarından itibaren Anadolu genelinde olduğu gibi artış gösteren yağışlı iklim şartları bir taraftan 

havzalarda gölsel sedimanlarla geçişli depoları oluştururken, diğer taraftan Pliosene ait omuz düzlükleri ile seki 

sistemleri arasında ki kademeli geçişleri oluşturmuşlardır. Bu genel gelişim akarsu drenaj sistemlerinde 2. ve 3. 

dizinlerin gelişimi ve sayısal artışları şeklinde gözlenebilmektedir. 

   Pleistosen’e kadar tekrarlı volkanik faaliyetler ve farklı volkanik malzemelerden oluşan istifli tabakalanmaların 

oluşturduğu, yatay yapıların karakteristik şekilleri olan yarılmış yapı platformları ve yapısal düzlükleri olarak 

sundukları topografya ile kolayca ayırt edilebilmektedirler.  

   Pleistosen ve Holosen arazileri daha çok bazik karakterli, monojenik volkanikleri ile dikkati çeker. Akarsu 

drenajını yönlendirdikleri gibi bir çok yerde drenajın yeniden şekillenmesine neden olmuşlardır. Bunlar yüksek 

kesimleri etkilemedikleri için havza kenarlarından dağlık alanlara geçişi ve genç drenaj alanlarını oluştururlar. 

   Genç dönem tektonizması akarsu sekileri ve yelpazelerinde deformasyonlara neden olurken değişen taban 

sevileri doğrultusunda akarsular geriye ve derine aşınımlarına devam etmişlerdir. Genç yarılmalarda bu 

değişimlerle ortaya çıkmış, bir çok yerde kırgı bayır topografyasının ve iç içe gelişmiş, basamaklı görünüm 

sergileyen, gölsel-karasal geçişli seki sistemlerinin gelişmesine neden olmuşlardır.    

   Misli-Karasu Havzasının ana akarsuyu kuzeyinde ve güneyinde topografyanın asimetrik görünümü dikkate 

alındığında güney ve kuzey havzaların topografik olduğu kadar drenaj morfometrisinde de farklılıklar göstermesi 

tamamen genç volkanik çıkışlar ve genç tektonik hareketlerle izah edilebilir.  

   Tanımlanan kuzey ve güney akarsu havzalarının genç volkan aktivitesinin mevcudiyetine bağlı farklı bir drenaj 

gelişimi sergiledikleri  morfometrik analizleri sonuçlarından anlaşılmaktadır.  

   Misli-Karasu havzası güney kesiminde Miyosen-Pliyosen ve Holosen  yaşlı arazilerde akarsu yoğunluğu (Dd) 

ve akarsu sıklığı (Fs) düşük değerler verirken, Üst Miyosen ve Alt Pleyistosen yaşlı arazilerde aynı parametreler  

yüksek değerler gösterirler.  

   Havzanın kuzey kesiminde akarsu yoğunluğu (Dd) ve akarsu sıklığı (Fs) değerlerinin düşük olduğu yerler Üst 

Pliyosen-Pleyistosen arazilerine karşılık gelirken, aynı parametreler bu kez Holosen arazilerinde yüksek değerler 

sunarlar.  

   Misli-Karasu Havzası kuzey ve güney aklanları arasındaki farklı gelişim Dissection indeks (Di) ve Hipsometrik 

integral (Hi) değerlerine de yansımıştır. Değerlerde ki artış ve azalışlara bakıldığında morfolojik gelişimdeki 

dönemsellikler net olarak gözükmektedir. 

   Ayrıca kesin izlenebilen fay hatları üzerinde gerçekleştirilen akarsu SL indeks değerlerinde ani artışlar 

tektonizmanında havzalar arasında ki morfometrik farklılıklar üzerinde rol oynadığını ortaya koymaktadır.  
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ÖZ 

 
   İç Anadolu'nun güney kesimi, yaygın lav alanları ve piroklastikler ile karakterize olup, drenaj ağının 

kurulmasıyla ilgili olarak topografyayı incelemek için iyi bir olanak sunmaktadır. Çalışmanın amacı, İç 

Anadolu'nun güneyindeki volkanik dağ olan Karadağ'daki drenaj ağının gelişimini ortaya çıkartmaktır. Drenajın 

gelişimi ve volkanik arazinin yaşı, yaşı belli litolojiler (ör. Lav akışı, tüf) temel alınarak ve Drenaj Yoğunluğu 

(Dd), Akarsu Frekansı (Fs) ve Akarsu Uzunluğu-Eğim İndeksi (SL) gibi morfometrik parametreler kullanılarak 

belirlenmiştir. Karadağ, yaş olarak Kuvaterner'den Üst Miyosen'e kadar değişen kalın lavlardan oluşur. Bu dağlık 

alan yılda 370 mm'den daha az yağış almaktadır ve seyrek olarak step vejetasyonuna sahiptir. Karadağ'da pınarlar 

yoktur. Drenaj ağı ilkbaharda kar erimlerinden ve diğer mevsimlerde yüzeysel akışlardan beslenir. Dd değerleri 

3,2 ile 6,5, Fs değerleri 6 ile 29,1 arasında değişir. En düşük değerler (Dd: 3.2 ve Fs: 6) Üst Miyosen-Pliyosen 

yaşlı sediment arazide bulunur ve Pliosen yaşlı tuff arazide hızlı bir artış gösterir (Dd: 6.5 ve Fs: 29.1). Ancak 

Kuvaterner yaşlı arazide bu değerlerde azalma (Dd: 4.7 ve Fs: 8.9) görülür. Pliyosen arazisini 4,1 Dd ve 14 Fs 

değerleri ile Miyosen-Pliyosen yaşlı andezit arazisi takip eder. Bu durum, Karadağ'da drenaj ağlarının ve fluviyal 

aşındırmanın gelişmesi için yaklaşık 20 milyon yıl gerekli olduğunu göstermektedir. SL değerleri Karadağ'da 48 

ile 650 arasında değişmektedir. Yüksek SL değerleri Kuvaterner yaşlı aluvyal birikinti konilerine ve aşağı mecrada 

Pliosen yaşlı bazalt lavlarına karşılık gelmektedir. Bu yüksek değerler Karadağ'da aktif faylar, kanal yönünü 

değiştiren lav akıntıları ile ilgilidir. Bulgular, genç volkanik alanda drenaj kuruluşunun Üst Miyosen'de başladığını 

gelişimini Pliyosen'de devam ettiğini ve bu gelişim azalarak Kuvaterner'e kadar sürdüğünü göstermektedir. Drenaj 

havzalarının morfometrik parametreleri ile lav akıntıları ve volkanik arazinin morfolojisi arasındaki gözlemlenen 

ilişkiler, aynı zamanda Karadağ'ın hidrolojik evrimi hakkında bir fikir vermektedir. 

   Anahtar kelimeler: Volkanik arazi, drenaj gelişimi, morphometrik parametreler, Karadağ, İç Anadolu 

 

EVOLUTION OF DRAINAGE NETWORK ON MT. KARADAĞ, 

CENTRAL ANATOLIA, TURKEY 
 

ABSTRACT 
 

   The southern part of Central Anatolia is characterized by extensive pyroclastics and lava fields, thereby offering 

a good opportunity to study the landscape in relation to the inception of its drainage network. The purpose of the 

study was to determine the development of drainage networks on Mt. Karadağ, a volcanic mountain located in 

southern Central Anatolia. The age of both drainage evolution and the volcanic landscape was determined on the 

basis of dating lithologies (e.g. lava flow, tuff) and by morphometric parameters such as Drainage Density (Dd), 

Stream Frequency (Fs) and Stream Length-Gradient Index (SL). Mt. Karadağ is composed of a thick sequence of 

lava flows ranging from Quaternary to Upper Miocene in age. This mountainous area receives less than 370 mm 

precipitation per year and has sparse steppe vegetation. Springs are absent on the mountain. The drainage networks 
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are fed by melting snow in the spring and by runoff in other seasons. The Dd values range from 3.2 to 6.5 and the 

Fs ranges from 6 to 29.1. The lowest values (Dd: 3.2 and Fs: 6) were found in the Upper Miocene-Pliocene 

sedimentary area. Dd and Fs values showed a rapid increase in the Pliocene tuff area (Dd: 6.5 and Fs: 29.1) and 

then a decrease in the Quaternary landscape with alluvion (Dd: 4.7 and Fs: 8.9). The Pliocene zone is followed by 

a Miocene-Pliocene andesite area with a Dd of 4.1 and Fs of 14. This indicates that approximately 20 million years 

were required for development of the drainage networks and fluvial incision on Mt. Karadağ. SL values on Mt. 

Karadağ range between 48 and 650. High SL values correspond to the Quaternary-age alluvial fans on Mt. 

Karadağ. These high values are related to the active faults and lava flow changing the direction of channels on the 

mountain. Results indicate that inception of the drainage network started in Upper Miocene, developed in Pliocene, 

and then continued decreasingly to Quaternary on the young volcanic terrain. Observed relationships between the 

morphometric parameters of the drainage basins and lava flows and the morphology of the volcanic landscape also 

offer an insight into the hydrologic evolution of the Mt. Karadağ. 

 

   Keywords: Volcanic terrain, drainage development, morphometric parameters, Mt. Karadağ, Central Anatolia 

 

 

1. INTRODUCTION 
 

   The accumulation of volcanic material usually occurs on such a large scale that it expands initially into extensive 

landscape surfaces made up of lava and pyroclastic materials. Volcanic landscapes undergo dramatic topographic 

changes following the inception of the drainage network. The origin and development of drainage networks on 

volcanic mountains have been studied in detail using morphometric parameters  in Central Anatolia [1, 2]. 

Numerous studies have investigated the geological properties and age of volcanic bedrock [e.g 3, 4, 5, 6]. In many 

parts of the world, evolution of the drainage network in volcanic landscape using morphometric parameters has 

been studied, such as [7, 8, 9, 10, 11]. [12] investigated the evolution of drainage on calderas and how they are 

classified. [13] implied that drainage evolution on Hawaiian volcanoes proceeds as a function of climate, relief 

rock type and time. According to [9], if these three factors are held constant, the effect of one variable, such as 

time, can be studied by assembling a sequence of landscapes spanning a range of ages. Therefore, the main purpose 

of this study is to detect the age and geomorphic evolution of the drainage network on Mt. Karadağ ("dağ" means 

"mountain" in Turkish) using various morphometric parameters such as Drainage Density (Dd), Stream Frequency 

(Fs) and Stream Length-Gradient Index (SL) for the delineated sub-basins, which were calculated based on the 

formulas shown in Table 1. 

 

Table 1.Morphometric parameters of drainage network in sub-basins and their mathematical expressions 

Morphometric parameters Formula Description

Drainage density (Dd) Dd=L/A L is the total valley length, A is the area of the  sub-basin [28]

Stream frequency (Fs) Fs= N/A N is total number of streams, see formula of  Dd for "A". [29]

Stream length-gradient index (SL) (ΔH/ΔL)*L ΔH is elevation difference of the river, ΔL is the length of the river,  

 L is distance between the valley and peak [30].  

 

 

2. GEOMORPHIC SETTING  
 

   Mt. Karadağ is located within the Konya-Ereğli Basin, which is a closed basin in southern Central Anatolia. The 

highest summit of Mt. Karadağ is above 2000 m and Mahlaç Hill (2286 m). The basin is encircled by the Taurus 

Mountains rising to over 3000 m to the south, the foot of the Melendiz Mountains (2963 m) to the northeast, and 

Bor Plain to the east. To the west lies the rugged topography of Akşehir, which is separated from Tuzgölü drainage 

area by Obruk Plateau to the north (Fig. 1). The 4500 km2 Konya plain was once occupied by a 20 m deep sweet-

water lake [14] and Dreissena polymorpha shells from the sand and gravel beaches of this palaeolake have been 

dated to 21,000–17,000 BP [15]. The Central Anatolian region of Turkey has been subjected to deformation and 

volcanism over the past 10 Ma [16, 17, 3, 5, 18, 4]. Volcanism in the region developed since the late Miocene [16, 

3]. Therefore, a wide range of magmatic rocks is found in the region. Central Anatolian magmatics can be 
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characterized as structural parts of tectonic units that developed between the Taurus Mountains (Taurides) and the 

ancient massifs of Central Anatolia (Anatolides) and Paleozoic-Mesozoic plutonic masses. 

 
Fig. 1. Location of study area 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

3.1. Drainage Evolution in Mt. Karadağ  

 

   There are many variables effecting values of morphometric parameters. These variables consist of the 

distribution of geologic units, young volcanic outcrops, rupture (lineaments, faults), elements redirected to 

drainage, a changing local base level, and lithologies resistant/nonresistant to erosion. It is inevitable that the 

numerical values change over short distances in an area where the volcano was formed in 14 consecutive phases 

[19]. As the southernmost of the Central Anatolian Volcanics, the stratovolcano-type Mt. Karadağ covers an area 
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of 291.18 km², including the slopes. Its length is 25.13 km, with a WSW-ENE trending extension, and it runs 17 

km in a N-S direction. It has an elliptical appearance with a perimeter of 83.26 km. There are only 33 volcanic 

outlets (cones) within the boundary of the mass of Mt. Karadağ [2]. Metamorphic series, former lacustrine 

limestones and continental sediment deposits exist in the surroundings of Mt. Karadağ. The age of the volcanism 

in the main mass was revealed to be Upper Pliocene by [20]. [21]  indicate that volcanism occurred in 5 phases in 

the area; while, [19] indicate that volcanism occurred in 14 phases in the Miocene-Pliocene interval. Based on [22] 

geological maps and earlier literature [23-25], all of the main mass is andesitic. In present studies, the age of Mt. 

Karadağ and its surrounding volcanics varies between Middle Miocene, Upper Miocene, Pliocene and Quaternary. 

The andesitic rocks are Miocene, and the pyroclastic rocks are Pliocene [19]. Mt. Karadağ is dissected by streams 

which form a radial drainage network and flow from the slopes surrounding the center of the crater to the old, 

desiccated lake bottom. The extensive area of andesitic lava, volcanic clastic material and the foothills of the 

mountain composed of slope debris and sloping-shaped fans (carrying volcanic clastic material) play an active role 

in the establishment of drainage. Although the largest area is Miocene andesite, the highest drainage density occurs 

in the Pliocene tuff (Table 2). 

 

Table 2. Total length (L), total number of stream orders (N), Dd and Fs values on dating lithologies on Mt. 

Karadağ. 

Age of lithology Area (km²) Karadağ

Karadağ      N        L (km)        Dd        Fs

Miocene 8.12         1140       332.3       4.1       14

Upper Miocene-Pliocene 6.3 38           20.3        3.2         6

Pliocene           19.8               576       129.5         6.5      29.1

Quaternary      177.4    1579      834.1        4.7       8.9  

 

   As seen in Table 2, the Dd values range between 3.2 and 6.5. The easily eroded tuff, which is located in a steppe 

climate, has an extremely high drainage density of over 6.5 kilometers per square kilometer (6.5 km of channels 

per 1 sq. km of land), whereas the very resistant andesitic area with the same climate has a drainage density of 4.1 

kilometers per square kilometer, despite being broader than the Pliocene area. The area with Pliocene tuff is 

followed by the Quaternary alluvial area with a Dd of 4.7 and low slope values. The moderate Dd value is related 

to erodible lithologies (soft) and a changing local base level (the desiccated lake bottom). The Upper Miocene-

Pliocene (UM-P) sedimentary rock has the lowest Dd value (3.2) (Fig. 2). Fs values range between 6 and 29.1. 

The highest Fs value (29.1) occurs in the area with Pliocene tuff. This is followed by the Miocene andesitic area 

with an Fs value of 14. The Middle Miocene was characterized a warm-humid climate all over the Anatolian 

peninsula [26]. Stream segments was increased under this climate condition during the Miocene. Therefore, the 

graph (Fig. 2) starts an increase in Fs and Dd values reflecting the humid climate of the Lower Miocene. The 

lowest Fs value occurs in the UM-P sedimentary rocks (Fig. 2). 
 

 

Fig. 2. Relationship between time, Dd and Fs on Mt. Karadağ. (UM-P: Upper Miocene-Pliocene, s,m: sandstone, 

mudstone) 
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   The reason of the low values of Dd and Fs in the Upper Miocene aged area is the large number of volcanic 

activity that formed in the Pliocene, which caused degradation the previous drainage network. Therefore high Dd 

and Fs values are seen in the north, northwest and southeastern parts of the mountain (Fig. 3A, B). 

 

 
 

Fig. 3. Distribution of Dd (A) and Fs (B) values in the Mt. Karadağ and Pliocene aged area with high Dd and Fs 

value 

 

   We used the SL index to investigate both the origin of the drainage networks and the influence of lava flow and 

pyroclastic materials on channel morphology and topography. We found that the lava flow in particular caused the 

network's complexity and the changing direction of the channels. Furthermore, it was observed that the degree of 

stream branching, network connectivity, and longevity of individual channels all influence the final flow 

morphology (flow, width of channels, and thalweg height). SL values on Mt. Karadağ range between 48 and 650 

(Fig. 4). High SL values correspond to Quaternary alluvial fans occurring in front of the fault scarp on the northern 

face of the mountain; whereas low values correspond to the Miocene andesitic area to the south of Mt. Karadağ 

(Fig. 4). These high values are related to the faults and lava flow changing the direction of channels on the 

mountain. As stated by [26, 27], the Pliocene precipitation and Pleistocene glaciation affected the establishment 

of drainage and stream regimes in topographical development. On Mt. Karadağ, high Dd and Fs values were 

observed in the Pliocene rocks. Whether these rocks are resistant to erosion or not, high Dd and Fs values can be 

attributed to the humid climate and tectonic activity in Pliocene. 
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Fig. 4. Relationship between lithology, faults and distribution of SL values on Mt. Karadağ. 

 

   Above 15% of the slope covers 84 km2 in the whole mountainous area. About 10 km2 of this area with above 

15% of the slope is located in Pliocene aged area. This is the half of the Pliocene aged area (Fig. 5). In addition to 

erodible rock, the steep slope affect to reveal the high Dd and Fs value in the Pliocene aged area. The longitudinal 

profiles show a very steep form in the head and in the talweg, whereas gentle slope in the mouth corresponding 

desiccated lake bottom. The reason of the low values of Dd and Fs in the Upper Miocene aged area is the large 

number of volcanic activity that formed in the Pliocene, which caused degradation the previous drainage network. 

Therefore high Dd and Fs values are seen in the north, northwest and southeastern parts of the mountain (Fig. 6A, 

B). The channel modification and degrade depending on lava flow and pyroclastic outcrops in sub-basins is 

revealed by SL index analysis. 

 

 
 

Fig. 5. Distribution of the slope values in the Mt.  Karadağ 
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Fig. 6. Relationship between SL value, lithologies and fault in the north (A) and South (B) part of the Mt. Karadağ 

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

   Results of the morphometric analysis indicate repeated volcanism events on Mt. Karadağ and longtime intervals 

between volcanic exits; each time causing a change in the drainage network. Faulting and changes in the vertical 

direction at local base level led to the development of stream frequency and drainage density. The lithological 

difference over short distances also caused an increase in drainage density. Pliocene aged area with the steep slope 

has the high Dd and Fs value. In other words, stream erosion power is an order of magnitude larger than in 

Quaternary alluvial located within foothills of the mountain due to steep slope and to constriction by the Pliocene 

valley. In addition, temporary ponding and the subsequent opening of drainage channels and new lava flows 

prevented the development of stream sequences and an increase in the number of streams. The effects of the rainy 

Pliocene and Pleistocene glaciation on topographic development also affected the establishment of drainage and 

stream regimes. This indicates that approximately 20 million years were required for the development of the 

drainage networks and fluvial incision. Although not to the extent of the Pliocene period, this drainage still 

continues today. 
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ÖZ 
 

   Türkiye’nin en saf ve beyaz kalsit oluşumları Niğde bölgesinde bulunmaktadır. Kalsit ocakları Niğde masifi 

içindeki Gümüşler formasyonunda yer almaktadır. Bölge oldukça büyük endüstriyel hammadde rezervlerine 

sahiptir. Açık ocaklardan çıkarılan tüvenan kalsit madeni kırma-eleme ünitelerine oradan da öğütme devrelerinin 

bulunduğu cevher hazırlama tesislerine sevk edilmektedir. 16 farklı firma tarafından üretilen mikronize ve granüle 

kalsitler yurtiçi ve yurtdışına pazarlanmaktadır.  

   Kalsit’in kullanım alanlarına göre her sektörün talep ettiği ürün tane boyutu, renk derecesi ve yüzey özellikleri 

farklılık göstermektedir. Kalsit üretici firmaların bu taleplere göre ürün hazırlamaları ve pazarlamaları çok büyük 

önem arz etmektedir. Bu nedenle; günümüzde küreselleşme ve artan rekabetin etkisiyle, yenilikçi, katma değeri 

yüksek bir maden sanayinin varlığını koruması ve gelişmesinde, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin etkin ve 

doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kalsit sevkiyatlarında çeşitli 

problemlerin yaşandığı bilinmektedir. Bu maksatla yapılan araştırmada; Niğde bölgesinde bulunan mikronize 

kalsit paketleme tesislerinde yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular; teknolojik, ekonomik ve lojistik yönünden 

incelenerek, sektöre uygulanabilir modern çözüm önerileri sunulmaktadır. 

 

   Anahtar Kelimeler: Madencilik, Niğde, kalsit, paketleme, lojistik. 
 

PACKAGING PROCESSES AND LOGISTICS IMPORTANCE IN NIGDE 

MICRONIZE CALCITE PRODUCTION FACILITIES 
 

ABSTRACT 
 

   The pure white calcite formations of Turkey are mostly situated in Nigde region. The calcite mines in the Nigde 

massif are located in the Gumusler formation. The region has very huge reserves of industrial raw materials. The 

raw calcites exploited from open pit mines are conveyed to the crushing and screening units and then to mining 

facilities where the grinding and separation units are located. The micronized and granular materials, which are 

produced by 16 different companies, are marketed domestically and internationally.  
   The product grain size, color grade and surface properties demanded by each industry are different according 

to the usage areas of the calcite. Calcite product manufacturers and marketing of products according to these 

demands are of great importance. Therefore; today, with the influence of globalization and increasing competition, 

it is necessary to implement logistics and supply chain management effectively and correctly in order to protect 

and develop the existence of an innovative, productive, high value added mining industry. It is known that there 

are various problems in both domestic and overseas calcite shipments. For this study; findings obtained from 

micronized calcite packaging plants in Nigde region, both theoretically and practically, technological, economic 

and logistic at work are examined from the perspective of the modern solution proposals applicable in the sector 

are explained. 

 

   Keywords: Mining, Nigde, calcite, packaging, logistics.   
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   İnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yer tutan madencilik sektörü, tarih boyunca gelişmiş ülkelerin sahip 

oldukları teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında en etkin rol oynayan faaliyet alanlarından birisi olmuştur. 

Madencilik; özellikle tarım sektörü ile birlikte toplumların hammadde ihtiyaçlarını karşılayan iki temel üretim 

alanından birisi konumundadır. Doğal kaynaklarını etkin bir biçimde kullanan gelişmiş ülkeler, var olan ekonomik 

güçlerini büyük oranda bu sektöre borçludur [1]. Sanayi dalları arasında en yüksek katma değer ve istihdam 

yaratma kapasitesine sahip olan madencilik sektörü, daha çok kırsal alanlara yakın yerlerde gerçekleştirildiği için 

kente olan göçü önlemekte ve bölgesel kalkınmayı da hızlandırmaktadır. 

   Toplumlarının gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi de kullandıkları endüstriyel hammadde miktarıdır. Özellikle 

bunlardan kimyasal formülü CaCO3 (kalsiyum karbonat) olan kalsit; mikronize boyutlarda öğütüldükten sonra 

Türkiye’de ve Dünyada boya, kağıt, cam, plastik, ilaç, gıda vb. birçok sektörde, dolgu ve kaplama malzemesi 

olarak kullanılmaktadır [2, 3, 4]. Türkiye kalsit üretimi 2000’li yıllarda 500.000 ton/yıl’dan 2018’lere gelindiğinde 

3.000.000 ton/yıl’a yaklaşmış ve yıllık tüketim miktarı sürekli artmaktadır. 

   Kalsit, çeşitli şekillerde kristal halde bulunan camsı parlaklıkta, renksiz, sertliği Moh’s skalasına göre 3, 

yoğunluğu ise 2,60-2,71 g/cm3 civarında olan bir “endüstriyel mineral”dir. Doğal bir mineral oluşu ve ucuzluğu 

ile birlikte, kullanıldığı yerlerde sağladığı teknolojik üstünlükler kalsit mineralini gün geçtikçe daha da önemli 

kılmaktadır. Ülkemiz kalsit rezervleri, yüz milyonlarca tonla ifade edilebilen çok zengin cevherleşmelere sahiptir. 

Bunların dışında henüz rezervi tespit edilmemiş Anadolu’nun hemen her bölgesinde kalsit oluşumuna rastlamak 

mümkündür. Bazı yayınlarda dünya kalsit rezervinin % 40’nın Türkiye’de olduğu yazılıdır. Fakat, bunun teknik 

ve pratik bir anlamı yoktur. Türkiye’deki kalsit rezervlerinde dikkat çeken en önemli özellikler; CaCO3 yüzdesinin 

yüksek, silis ve demir safsızlıklarının çok düşük oranlarda ve öğütüldükten sonraki beyazlık derecesinin ise çok 

yüksek olmasıdır [5]. Ayrıca; Türkiye’nin en beyaz kalsit oluşumlarını ise Niğde bölgesi kalsit rezervleri teşkil 

etmektedir. 

 

 

2. MATERYAL VE METOT 

 

   Niğde bölgesinde faaliyette bulunan özel sektöre ait mikronize kalsit üretim ve paketleme tesislerinde, gerek 

teorik gerekse uygulamalı saha çalışmalardan elde edilen bulgular; teknolojik, ekonomik ve lojistik yönünden 

incelenerek, sektöre uygulanabilir modern çözüm önerileri ortaya konulmaktadır.    

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

   Türkiye, üzerinde bulunduğu jeolojik yapının sonucu olarak dünyada kendi endüstriyel hammadde 

gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayabilen, doğal kaynak çeşitliliğine sahip nadir ülkelerden biridir. 

Dünyada toplam maden üretimi itibarı ile 28'inci, maden çeşitliliği açısından da 10'uncu sırada yer almaktadır [6]. 

Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden bugüne kadar sadece 13'ünün varlığı ülkemizde belirlenememiştir. 

Ülkemiz, geri kalan 50 çeşit maden açısından zengin ya da çok zengin, 27 çeşit maden bakımından ise yetersiz 

kaynaklara sahiptir. Rezerv yönünden; başta bor, trona, mermer, feldspat, manyezit, pomza, perlit, stronsiyum ve 

kalsit olmak üzere, ülkemiz dünyanın sayılı zengin ülkelerinden birisi konumundadır.   

 

3.1 Niğde Kalsit İşletmeleri ve Ekonomik Önemi  
 

   Niğde’de bulunan yeraltı kaynaklarını; endüstriyel hammaddeler (diyatomit, kalsit, mermer-traverten, jips, perlit 

ve pomza gibi yapı malzemeleri), enerji hammaddeleri (bitümlü şist, jeotermal) ve metalik madenler (altın-gümüş, 

bakır-kurşun-çinko, nikel, wolframit, demir gibi) olmak üzere, esas olarak üç grupta ele almak mümkündür [7].  

   Niğde’de madencilik ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar incelendiğinde, 16 farklı firma 

ile kalsit madenciliği (mikronize üretim dahil), doğaltaş ve kum ocaklarının ön plana çıktığı görülmektedir. Kalsit 

madenciliğindeki güncel gelişmeler ile birlikte, Niğde bu maden açısından önemli bir merkez olma yolundadır 

(Şekil 1).   
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Şekil 1. Niğde kalsit açık işletmelerinden bir görünüş [8] 

 

   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü 2017 yılı kayıtlarına göre (Tablo 1), endüstriyel 

hammaddeler ve inşaat yapı malzemeleri üretimi yapan özel sektöre ait toplam 33 farklı firma faaliyette 

bulunmaktadır. Söz konusu firmalar tarafınca aynı yıl 17.747.871,62 $ ihracat, toplam 1.501 kişi istihdam 

edilmiştir. Sektörün sahip olduğu potansiyelin tam olarak kullanılması halinde, gerek ulusal ekonomiye yapacağı 

katkılar gerekse yaratacağı istihdam oranı önemli ölçüde artabilecektir.     

 

Tablo 1. Niğde’de endüstriyel hammadde üreten firma ve istihdam sayıları [9] 

FİRMA 

SAYISI 

ÜRETİM KONUSU 
İHRACAT 

($) 

İSTİHDAM 

(Kişi) 
Ürün Adı 

Yıllık Kapasite 

(ton) 

7 Çimento, Hazır Beton 7.285.584 0 425 

6 Mozaik, Kalsit Tozu, Kalker Tozu 2.900.048 26167,30 114 

4 İnşaat Kumu, Mıcır 910.901 0 41 

7 Mikronize Kalsit, Granül Kalsit, Talk 922.918 17.138.867,37 808 

3 Alçı Taşı, Kalker Taşı 691.365 582836,95 19 

1 Kilitli Parke-Bordur Taşı 16.660 0 56 

3 Seramik Yapıştırıcı, Derz 85.909,93 0 34 

2 İşlenmiş Mermer 1404 0 4 

33 TOPLAM 17.747.871,62 1.501 

 

3.2 Mikronize Kalsit Paketleme Türleri ve Uygulamaları    
 

   Paketleme; endüstriyel ürünleri satış/pazarlamaya uygun boyutlarda kâğıt, karton, plastik, cam ya da metalden 

yapılmış kapların içine yerleştirerek pazara sürülebilir hale getirme işlemidir [10]. Burada; Kâğıt (Kraft) torba, PP 

(Polipropilen) torba, Big-Bag, Sling-Bag ve Palet türlerinden bahsedilecektir.  

 

   Kraft Torba, yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklı 2 katlı olarak imal edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) 

kriterleri kapsamında torba ağırlıkları 25 kg olarak belirlenmiştir (Şekil 2). Torbaların dolumu %100 otomatik 

dolum sistemi ile gerçekleştirilmekte, hat üzerinde bulunan hassas terazide otomatik olarak ağırlık kontrolünden 

geçirildikten sonra 25 kg'ın ± %1 tolerans içerisinde olan torbalar, makine veya işçiler tarafından paletlere 

dizilmektedir.  
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Şekil 2.  Mikronize kalsit paketleme türlerinden kraft torba 

 

   PP (Polipropilen) Torba, standart gramajlar, dokunarak hazırlanmış PP kumaş yüzeylerine ileri teknoloji 

laminasyon hattında kahverengi ve beyaz renklerde olmak üzere kâğıt kaplama uygulanması ile hazırlanır. Dış 

görünüşü itibariyle kâğıt torba görünümlü olup, içyapısı itibariyle de dayanıklılığı ve sağlamlığı açısından PP 

kumaştan imal edilmektedir.  

 

   Big-Bag, ürünler müşterilerden gelen talep doğrultusunda 1000-1500 kg’lık çuvallara doldurularak paketlenir 

(Şekil 3). Big-bag ambalaj polipropilen (PP) malzemeden ve uluslararası güvenlik normlarına göre üretilmekte 

olup, onaylı tedarikçilerden temin edilmekte ve İSG kapsamında, güvenlik testlerinden geçirildikten sonra 

kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.  Big-bag paketleme 

 

   Sling-Bag, ufak paketlerde (25-50 kg), ambalajlanmış malzemenin istif halinde taşınmasında kullanılır. Forklift, 

vinç ve iş makinesi ile kaldırmaya uygundur. Otomatik doldurma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ürünler 25 kg‘lık Kraft/ PP torbalara doldurulup, 1000 kg’lık slingbagler içine dizilmektedir. 

 

   Palet, dış ambalajın en önemli parçası olup, paketlenmiş ürünlerin forklift ya da transpalet aracılığı ile kolaylıkla 

taşınabilmesi için ahşap, plastik, metal veya bunların bileşiminden hazırlanmış malzemelerdir. Genellikle ahşap 

malzemeden üretilen paletler, daha dayanıklı olması için nervürlü özel çivilerle birleştirilir. Ürünler 25 kg’lık kraft 

torbalar halinde paletlerin üzerine dizildikten sonra streç film ile etrafı sarılarak paketlenir. Bir palet üzerine 1500 

kg’lık ürün konulabilmektedir. Avrupa ülkelerinde EuroPallet (EUR standardında palet) olarak adlandırılan ve en 

yaygın şekilde kullanılan palet ayrıca, Avrupa Standartlar Komitesi (European Committee for Standardization) 

CEN palet olarak da bilinir. Palet ölçüleri 80x120x12 cm'dir. 

   Niğde mikronize kalsit üreten bir tesiste kısmi otomasyon paketleme makinesini teknolojik kurallara uygun 

olarak, istenen miktar ve özellikte ürün (Kraft torba, PP torba, Big-bag, Sling-bag) hazırlama işlemleri Tablo 2’de 

verilmiştir.  
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Tablo 2. Mikronize kalsit paketlemede işlem aşamaları ve uygulamaları 

İşlem Basamakları Öneriler 

İşe başlama formunu doldurunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ İş önlüğünüzü giyiniz.  

➢ Çalışma ortamını temizleyiniz. 

➢ İş güvenliği ile ilgili tedbirlerini alınız.  

➢ Günlük vardiya ünite raporunu ve paketleme 

kontrol (takip) formunu kontrol ediniz.  

➢ Paketleme makinesi ile ilgili sizin çalıştığınız 

tarih ve zaman parametrelerini çalışma formuna 

kaydediniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Paketleme makinesinin başına geçerek,  

alacağınız ürüne göre uygun ambalaj ünitesini 

seçiniz.  

➢ Makine şalterini açmadan önce makine çevresini 

kontrol ederek, çalışmayı engelleyecek herhangi 

bir unsur olup olmadığını kontrol ediniz.  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Kraft torba veya PP torbasının ürün giriş kısmını 

makinenin ağzına yerleştiriniz. 

➢ Makine açma düzemesine basarak dolum işlemini 

başlatınız. 

➢ Ürün sipariş miktarına göre paket dolum miktarını 

kontrol ediniz. 

➢ Dolum yaptığınız torbayı sling-bage / palete 

yerleştiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Hazırlanan paketin forklifte yerleştirilmesini 

sağlayınız. 

➢ Sevkiyat personeli yardımıyla hazırlanan ürünü 

kantarda tartım kontrolü yaparak, takip formuna 

yazınız ve stok sahasına iletiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Palet / Sling-bag üzerinde ürün tanıtım kodunu 

işaretleyerek, etiket kontrolü yapınız. 

➢ Sevkiyata hazır paketleme ürünlerinin stok 

sahasındaki son kontrollerini yapınız. 
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   Daha önce de bahsedildiği gibi, kimyasal yapısı CaCO3 (kalsiyum karbonat) olan kalsit; mikronize boyutlarda 

öğütüldükten sonra inşaat, boya, kağıt, plastik vb. pek çok sektörde, dolgu ve kaplama malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. Tablo 3’te görüldüğü gibi her sektörün talep ettiği ürün tane boyutu, renk oranı ve yüzey özelliği 

farklılık göstermektedir. Bundan dolayı, üretici firmaların bu taleplere göre ürün hazırlamaları ve pazarlamaları 

çok büyük önem arz etmektedir. 

 

Tablo 3. Kalsitin bazı kullanım alanlarına göre özellikleri [3] 

 

Kullanım Yerleri - 2μm (%) 
Ortalama tane 

boyutu, d50 (μm) 

En iri tane boyutu, 

d97 (μm) 

Boya sektörü (Genel) 32-34 3,5 36 

Boya sektörü (İnce ürün) 55-60 1,6 12 

Kağıt sektörü (Dolgu) 42-44 3,0 18-20 

Kağıt sektörü (Kaplama) 80-90 1,0 6-8 

Plastik sektörü (Dolgu) 32-34 3,5 36-38 

Plastik sektörü (Kablo dış kaplama) 42-44 3,2 18-22 

Plastik sektörü (Plastik pencere) 70 1,6 10 

 

3.3 Mikronize Kalsit Pazarlamada Lojistiğin Önemi    
 

   Günümüzde küreselleşme ve artan rekabetin etkisiyle, yenilikçi, üretici, katma değeri yüksek bir maden 

sanayinin varlığını koruması ve gelişmesinde, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin etkin ve doğru bir şekilde 

uygulanması gerekmektedir.  

   Lojistik kavramı ile ilgili olarak literatürde çok farklı tanımlamalara rastlamak mümkündür. Lojistik Yönetimi 

Konseyi (Council of Logistics Management-CLM) lojistik yönetimini şu şekilde tanımlamaktadır: “Müşteri 

gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin iki yönlü 

akışı ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünü kapsayan tedarik 

zinciri süreci aşamasıdır.” Akademisyenler ise lojistiği, “Hammaddenin kaynağından son kullanıcıya kadar olan 

tedarik zinciri yönetimi” olarak tanımlar. Kısaca lojistik; doğru malzemenin, doğru miktarda, doğru yere, doğru 

zamanda, istenilen durumda ve optimum fiyatla ulaştırılmasıdır (Şekil 4). 

 

 
 

Şekil 4. Lojistik yönetimi [11]  
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   Lojistik; ürün ve malzemelerin firmaya doğru, firma boyunca ve firmadan dışarı doğru olan tüm süreçlerini 

tanımlar. Tedarikçi ile üretici arasındaki olan lojistiğe içeri veya gelen lojistik (inbound logistics), üretici ile 

müşteri arasındaki lojistiğe ise dışarı veya giden lojistik (outbound logistics) adı verilir (Şekil 4).  

   Lojistik yönetimi; işletmelerde bir fonksiyon olarak değil, bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bu sürecin amacı; 

ürünlerin, hammadde kaynağından tüketiciye ulaştırılmasına kadar gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesidir. 

Ürünlerin taşınması, stoklama, üretim, dağıtım gibi fiziksel faaliyetler ve bunlara ilişkin bilgilerin sağlanması ve 

tüm sürecin yönetimi lojistik yönetimi içerisinde yer almaktadır. Lojistik ürün/yükün çıkış ve varış noktaları 

arasındaki tüm malzeme hareketlerinin eşgüdümüdür [12-15]. Taşımacılık ve depolama faaliyetlerinin 

entegrasyonu ile başlar ve bu faaliyetlere gümrükleme, iade, paketleme, tersine faaliyetler, stok yönetimi, tedarik 

ve dağıtım gibi faaliyetleri de entegre ederek kapsamını geliştirir (Şekil 5). Lojistiğin ürün akışı ile ilgili 
faaliyetleri; taşıma (transportation), depolama (warehousing), paketleme (packing) ve katma değerli işlemler 

(value added services), hizmet akışı ile ilgili faaliyetleri; gümrükleme (customs clearance), sigorta (insurance), 
muayene/gözetim (inspection), stok yönetimi (inventory management) ve sipariş yönetimi/müşteri hizmetleridir 
(order management/customer services).  

 

 
 

Şekil 5. Lojistik yönetimi ve faaliyetlerin entegrasyonu [16]  

 

   Kısaca lojistik yönetimi, maliyet/verimlilik ve değer avantajı kazanmasında şirkete katkıda bulunmaktadır. 

Lojistik felsefesi altında yatan düşünce, geçmişte çok sık görüldüğü gibi malzeme akışını birbirinden bağımsız 

aktiviteler olarak yönetmektense, kaynaktan kullanıcıya kadar olan malzeme akışını entegre tek bir sistem olarak 

planlamak ve koordine etmektir. Bu nedenle, lojistik yönetimi düzeni altında amaç; pazarı, dağıtım ağını, imalat 

prosesini ve de satın alma aktivitesini düşük maliyette ve daha yüksek kalitede müşteriye hizmet vermek için 

birleştirmektir (Tablo 4).  
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Tablo 4. Taşıma türlerinin özelliklerine göre karşılaştırılması [13] 

 

Taşıma 

Türü 
Maliyet 

Ulaştırma 

Hızı 

Hizmet 

Verilen 

Yerlerin 

Sayısı 

Çeşitli 

Malları 

Kullanma 

Becerisi 

Tarifeli 

Yüklemelerin 

Sıklığı 

Tarifelerin 

Uygulanmasının 

Güvenirliliği 

Karayolu Yüksek Hızlı 
Çok 

Geniş 
Yüksek Yüksek Yüksek 

Havayolu Çok Yüksek Çok Hızlı Geniş Sınırlı Yüksek Yüksek 

Demiryolu Düşük Yavaş Sınırlı Yüksek Düşük Yüksek 

Denizyolu Çok Düşük Yavaş Sınırlı 
Çok 

Yüksek 
Çok Düşük Orta 

Boru Hattı Düşük Yavaş 
Çok 

Sınırlı 

Çok 

Sınırlı 
Orta Yüksek 

 

 

4. SONUÇLAR  
 

   Niğde ili gerek miktar gerekse kalite açısından Türkiye’deki en iyi kalsit rezervlerine sahiptir. İlde bulunan 

kalsitlerin CaCO3 oranı oldukça yüksek, silis ve demir safsızlıkları ise çok düşük miktardadır. Ayrıca; 

öğütüldükten sonraki beyazlık derecesi çok yüksektir. Bu özellikler, Niğde kalsitini gerek ülke içinde gerekse 

uluslararası sektörde aranan ürün konumuna getirmektedir. Ancak; ilin bu potansiyelden tam yararlanabilmesi için, 

kalsitin hammadde veya kaba işlenmiş olarak pazarlanması yerine, mikronize ve kaplı (Coated) ürün olarak 

satılması teşvik edilmelidir. Çünkü, cevher olarak ocaktaki değeri 10-15 $/ton olan kalsiti, mikronize ve nano 

boyutlara öğütüp paketledikten sonra 200-400 $/ton değerlere ulaşmak mümkündür.     

   Dünya kalsit piyasa büyüklüğü 2012 yılında 15,6 milyar dolar karşılığı 86,5 milyon ton olarak rapor edilmiştir. 

Bu rakamların 2013–2019 yılları arasında yıllık ortalama % 7 artarak 25 milyar dolara ve 138,5 milyon tona 

yükseleceği öngörülmektedir. ABD’nin payı % 20,7 iken Avrupa pazarı 20,5 milyon ton ile % 23,5 pay almaktadır. 

Global kalsit pazarında Çin ve Hindistan’ın başı çektiği Asya pazarı büyümenin de en yüksek olduğu kesimdir. 

Çin Asya’daki üretimin % 70’den fazlasına sahiptir. Çin kalsit üretiminin 2015 yılında 25 milyon tonu aşması 

beklenmektedir.  

   Kalsitin Türkiye’de tek bir “Gümrük Tarife Numarası” olmadığı için ihracat ve ithalatını istatistik olarak takip 

etmek zordur. Granül, öğütülmüş ve kaplanmış kalsitin her biri farklı bir gümrük tarife numarasına tabidir, sıklıkla 

diğer endüstriyel hammaddelerle aynı kategoride işlem görmektedir. Yine de toplam üretimin 3 milyon ton 

civarında olduğu, ihracatın ise 750 bin tonu öğütülmüş, 750 bin tonu da kırılmış olarak toplam 1,5 milyon tonu 

aştığı tahmin edilmektedir.  

   Niğde’de mikronize kalsit üretimi yapan bir tesiste kısmi otomasyon paketleme makinesini teknolojik ve İSG 

kurallara uygun olarak, istenen miktar ve özellikte ürün (Kraft torba, PP torba, Big-bag, Sling-bag) hazırlamak 

için gerekli işlem aşamaları detaylı olarak verilmiştir. Kalsit; mikronize boyutlarda öğütüldükten sonra inşaat, 

boya, kağıt, plastik vb. pek çok sektörde, dolgu ve kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Kalsitin kullanım 

alanlarına göre her sektörün talep ettiği ürün tane boyutu, renk derecesi ve yüzey özellikleri farklılık 

göstermektedir. Bundan dolayı, üretici firmaların bu taleplere göre ürün hazırlamaları ve pazarlamaları çok büyük 

önem arz etmektedir. Özellikle; günümüzde küreselleşme ve artan rekabetin etkisiyle, yenilikçi, kaliteli, katma 

değeri yüksek bir maden sanayinin varlığını koruması ve gelişmesinde, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin etkin 

ve doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Lojistik yönetimi, işletmelerde bir fonksiyon olarak değil, bir 

süreç olarak ele alınmaktadır. Bu sürecin amacı; ürünlerin, hammadde kaynağından tüketiciye ulaştırılmasına 

kadar gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesidir. Ürünlerin taşınması, stoklama, üretim, dağıtım gibi fiziksel 

faaliyetler ve bunlara ilişkin bilgilerin sağlanması ve tüm sürecin yönetimi lojistik yönetimi içerisinde yer 

almaktadır.  

   Modern lojistik yönetimi işletmeleri, aynı anda hem rekabet etmeye hem de maliyet etkin faaliyetleri 

gerçekleştirebilmek için ortak hareket etmeye zorlamaktadır. Yapısındaki bu özelliğinden dolayı, lojistik 

faaliyetleri gerek kendisi gerçekleştirmek zorunda kalan ve gerekse lojistik faaliyetleri dış kaynak kullanarak temin 

etmek zorunda kalan işletmeler için durum; birlikte pasta yaptıktan sonra, yapılan pastadan en fazla payı almaya 
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çalışan aşçıların durumuna benzemektedir. Ortaklaşa oluşturulan pazar genişliği ve derinliği, onu oluşturan 

işletmeler tarafından en fazla payı almak maksadı ile bir araya gelmeye zorlamaktadır. Bölgemiz sanayici ve 

işadamları tarafından yakın zamanda sektöre kazandırılan, merkezi Ankara’da bulunan Türk Kalsit Üreticileri 

Derneği de bunun bir göstergesidir. 
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ÖZ 
 

   Yaş öğütme ilaç nano-kristelleri üretmek için uygulanan yaygın bir metottur. Nano-kristallerin stabilitesi kritik 

bir sorudur ve farklı stabilizer türleri (polimerler, selülozlar, yüzey aktif maddeler -surfaktanlar- ve lipidler gibi) 

çeşitli ilaçlar için test edilmektedir. Bu araştırmada, en iyi stabilizer ve çöktürme prosesinin nasıl seçileceği sorusu 

ile nano-öğütme prosesinde oluşan tane kırılmasının arkasındaki temel olgular sunulmaktadır. 

 

   Anahtar kelimeler: Yaş nano öğütme, tane kıırlması, ilaç nano kristalleri, stabilite 

 

DRUG NANOCRYSTALS PRODUCTION BY NANO GRINDING AND 

SUSPENSION STABILITY 

 

ABSTRACT 

 
   Wet milling is a common method applied to produce nano-crystals of drugs. The stability of nanocrystals is a 

critical question, and different types of stabilizers (such as polymers, celluloses, surfactants, surfactants and lipids) 

are tested for a variety of drugs. In this research, we present the basic facts behind the grain breaking in the nano-

grinding process, as well as the question of how to choose the best stabilizer and precipitation process. 

 

   Keywords: Wet nano grinding, particle breakage, drug nano crystals, stability 

 

 

1. GİRİŞ 
 

   Nano partiküllerin ortalama tane boyutu 1 µm altındadır (mikron-altı) fakat nano-kristaller 200-500 nm arasında 

bir tane boyutuna sahiptir. Amaca göre, nihai ürünün istenen tane boyutu farklı olabilmektedir [1-3]. Çözünme 

hızını ve bu sayede zor çözünen ilaç malzemelerinin biyoyararlanımını (BY) artırmak için nano-kristalizasyon 

teknikleri kullanılmaktadır. Malzemenin tane boyutu küçüldükçe çözünme hızı artmaktadır. Nanokristal üretimi 

için günümüzde uygulanan 3 temel teknoloji vardır. Bunlar: Çöktürme [4-6], bilyalı değirmende öğütme [7-9] ve 

yüksek basınçlı homojenizasyon [10-11]. Stabilizerle kaplanmış nano boyutlu taneler içeren ürünler farklı 

tekniklerle elde edilmesine karşın, sistemin stabilite verimi aynı malzeme kullanıldığında bile önemli farklılıklar 

gösterebilmektedir [12-15]. Öte yandan, ister partikül boyut küçültme isterse de “aşağıdan yukarıya” teknikleri 

uygulansın stabilite mekanizmaları bu yöntemlerle ilişkili değildir. Örneğin; emülsiyon yapısı ile yakından ilgili 

olan çöktürme tekniğinde stabilizerin hidrofilik-lipofilik denge (HLB) değeri, oluşan nanokristallerin stabilitesi ile 

yakından ilgilidir [13, 15]. Yüksek basınç homojenizasyonunda proses değişkenleri şunlardır: 1. İlaç malzemesinin 

sertliği, 2.Homojenizasyon basıncı, 3. İşlem sayısı. Bu araştırmada, en iyi stabilizer ve çöktürme prosesinin nasıl 

seçileceği sorusu ile nano-öğütme prosesinde oluşan tane kırılmasının arkasındaki temel olgular sunulmaktadır. 

 

 

2. NANOKRİSTALLERİN STABİLİTESİ 
 

   Nanokristallerin stabilitesi için 3 temel mekanizma bulunmaktadır: 1-Sterik stabilite 2-Elektrostatik stabilite 3-

Elektrosterik stabilite. 
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2.1.Elektrostatik stabilizasyon  
 

   İnorganik partiküllerin yüzey potansiyeli çoğunlukla pH’ya bağlıdır ve pH’sı ayarlanmak suretiyle süspansiyon 

stabilitesi sağlanabilir. Partiküller arasındaki etkileşimler elektrostatik çift tabakadaki yüzey potansiyeli olan zeta 

potansiyeli ile ölçülebilir [17,18]. Pek çok çalışma göstermiştir ki izoelektrik noktasında viskozite en yüksektir ve 

bu noktadan uzaklaşan değerler için viskozite değeri daha düşüktür [19-22]. 

 

2.2.Sterik stabilizasyon  

 
   Sterik stabilizasyon, özellikle elektrostatik stabilizasyon yeterli olmadığında diğer olası bir mekanizmadır. Bu 

mekanizma pek çok avantaj sağlamaktadır ve polimer zincirlerin partikül yüzeylerine adsorbe olması ve böylece 

aglomerasyonun önlenmesi esasına dayanır [23]. 

 

2.3.Elektrosterik stabilizasyon 
▪ Anyonik polielektrolitler 

▪ Katyonik polielektrolitler 

▪ Uzun zincirli amino asitler 

   Öte yandan; yüksek kristal enerjiye (yüksek erime noktası) ve yüksek molekül ağırlığına sahip malzemeler 

azalan tane boyutundan en çok faydalandıkları için nanokristalizasyon için en iyi adaylardır. 

Nanokristalizasyondan en çok yararlanan malzemeler 200 µg/ml’den daha az çözünürlüğü olanlardır [24].  

 

2.4. Stabilite ölçümü 

 
   Süspansiyon stabilitesi kimyasalların optimum miktarı süspansiyonun topaklanıp topaklanmadığına ilişkin 

bilgileri elde etmek için genellikle reolojik olarak ölçülür. Reolojik ölçümler süspansiyon için kayma gerilmesi 

değerini tespit etmek için kullanılabilir [25].  

 

 

3.NANOÖĞÜTME VE ÖĞÜTME MEKANİZMASI 

 
   Sadece yaş proses göz önüne alındığında karıştırmalı bilyalı değirmenler mikron, mikron-altı ve nano boyutta 

tane üretiminde en çok kullanılan öğütücülerdir. Çok ince taneler, malzemenin kimyasal reaksiyonlarla 

sentezlendiği “aşağıdan-yukarıya” (bottom-up) yaklaşımıyla da üretilebilir, ancak genellikle aglomera olan bu 

taneler yeniden de-aglomera edilmeli veya dağıtılmalıdır [26]. Öğütme esansında, 2 zıt proses öğütme haznesinde 

etkileşim halindedir [27]: 

1-Malzemenin daha küçük partiküllere parçalanması (fragmentation) 

2-Partiküllerin birbirleriyle çarpışmayla partikül büyümesi 

 

   Bu iki zıt olayın meydana gelmesi aşağıda belirtilen proses parametrelerine bağlıdır [28].  

 

3.1. Öğütme Proses Parametreleri 
 

   Nano-öğütme nano ölçekli ilaç malzemesi üretmek için en etkili yöntemdir.  Modern değirmenlerle öğütme 

süreleri sadece birkaç dakika yeterli gelmekte ve ayrıca ölçek büyütme de mümkün olabilmektedir. Pazardaki pek 

çok nano kristalli ürünler yaş öğütme teknolojileri ile üretilmektedir [29,30]. Nanoöğütme esnasında ilaç ile 

öğütücü ortamın çarpışması sonucu yüksek enerji ve kesme kuvveti oluşur. Bu ise ilaç mikro partiküllerinin 

nanopartiküllere dönüşmesi için gerekli enerjiyi sağlar [31].  

 

3.2. Stabilizerler 
 

   Nano-partiküller yüzey kuvvetleri ile kontrol edilebilir. Ancak, taneler stabil değilse yüksek partikül 

hareketliliğinden dolayı topaklanma gerçekleşebilir. Stabilite partikül yüzeylerinin yeniden biçimlendirilmesi ile 

elde edilir [32,33]. Karıştırmalı bilyalı değirmende nano öğütmede ortalama tane boyutu (d50) ya karıştırma 
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yoğunluğu ile veya partiküllerin yüzey yükü yoğunluğu ile kontrol edilebilmektedir. Polimerler gibi yüzey aktif 

maddeler (iyonik ve iyonik olmayan) yaygın kimyasal stabilizer olarak kullanılabilmektedir. Polimerlerle 

mukayese edildiğinde, iyonik olmayan stabilizerler eşit zincir uzunluğuna sahip polimerlerden daha yüksek 

soğurma (adsorpsiyon) potansiyeline sahiptirler  [34]. 

 

3.2.1.Yüzey enerjisi 
 

   Statik temas açısı ölçümü ile gerçekleştirilebilecek yüzey enerjisinin belirlenmesi, nanosüpansiyon için uygun 

stabilizerin belirlenmesine yardımcı olur. Eğer stabilite sağlayan polimerin yüzey enerjisi ilacın yüzey enerjisine 

benzer ise, ilaçtan dar tane boyutlu nanopartiküller elde edilebilir [35]. İlaç ile polimer arasındaki yüzey enerji 

farkı yüksek olduğunda, genellikle, yüzey aktif maddeler daha çok faydalı olmaktadır. Tablo 1’de nano öğütme 

ile üretilen nanokristallerin stabilitesini etkileyen faktörler verilmektedir. 

 

Tablo 1. Nano öğütme ile üretilen nanokristallerin stabilitesini etkileyen faktörler 

Özellik Önemi Kaynak 

Viskozite Dikkate alınmalı [9]  

İlacın fiziko-kimyasal özellikleri Yüzey fonksiyonel gruplar arasındaki 

etkileşimler önemli 

[9]  

Yüzey enerjisi Önemli [9]  

Yüzey hidrofobisitesi, ıslanabilirlik, HLB 

değeri 

Önemli [9,15]  

Kimyasal dengeleyicilerin tane yüzeyine 

ilgisi 

Önemli [11]  

Kullanılan kimyasal dengeleyicilerin 

çözünürlüğü 

Açık değil [15]  

HLB: Hidrofilik-lipofilik dengesi 

 

3.2.2.Molekül ağırlığının etkisi 

 

   Nano partiküllerin stabilizasyonu için genellikle 5000-25000 g/mol polimerler etkili olmaktadır. Aynı polimerin 

farklı molekül ağırlıkları mukayese edildiğinde, yüksek molekül ağırlıklı polimerlerin daha yüksek viskozitesi, 

öğütme esnasında daha uzun proses sürelerine ihtiyaç duyulacak daha düşük adsorpsiyona sebep olabilir [35]. 

Ancak, zor çözünen anti-kanser ilaçları (piposülfan, etopozid ve paklitaksel gibi) ile yapılan bir çalışmada en 

efektif stabilizerin aynı polimerlerin en yüksek moleküler ağırlığa sahip kimyasal dengeleyiciler olduğu 

belirtilmiştir [36]. İlaç malzemesi düşük ergime noktasına sahip olduğunda bu durum ilaç nanokristallerinin 

ergimesinden dolayı polimer adsorpsiyonu ve bununla ilgili sterik stabiliteyi bozabilir.  

 

3.2.3.Viskozite 

 

   Reolojik parametreler öğütme esnasında önemlidir. Nihai ürünü etkileyen temel faktörler şunlardır: Karıştırma 

hızı, değirmen hacmi, katı konsantrasyonu, sıcaklık, pH ve tane boyut dağılımı (PSD). Katı oranı malzemenin 

spesifik kırılma hızını belirlemek için önemlidir. Öte yandan, ortam oluşan yeni yüzeylerin agregasyonunu 

önlemek için önemlidir [37]. Yüksek viskoz ortam daha uzun işlem süresi gerektirebilir [38].  

 

3.2.4.Fonksiyonel gruplar 

 

   İlaç-stabilizer çiftinin seçiminden önce stabilizerlerin fonksiyonel grupları ile ilaç malzemeleri arasında olası 

etkileşimlerin mutlaka dikkate alınması gerekir. Zira iyonik etkileşimler, hidrojen bağı, dipol kuvvetler ve zayıf 

van der Waals veya London etkileşimleri partikül formülasyonunu geliştirebilmekte veya bozabilmektedir. 

Fonksiyonel grupların yaş öğütülmüş nano-kristallerin stabilitesi üzerine etkisi literatürde sadece birkaç çalışmada 

değerlendirilmiştir. 
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3.2.5.Hidrofobisite  

 

   Uygun stabilizasyon elde etmek için stabilizerin partikül yüzeyine adsorbe olması, ayrıca bu adsorpsiyonun uzun 

süre sürmesi için yeteri kadar da güçlü olması gerekir. Stabilizerin adsorpsiyonu 5 şekilde oluşabilir [38]: 

▪ İyonik etkileşim 

▪ Hidrojen bağı 

▪ van der Waals 

▪ İyon-dipol etkileşimi 

▪ Hidrofobik etki 

 

   Yaş öğütülmüş ilaç nanokristallerin yüzeyi hidrofobiktir (su-sevmez). Hidrofobik yüzeyler üzerine stabilizerin 

yüksek ilgisi bu yüzden çok önemlidir. Ancak stabilizerlerin hidrofobik doğasının rolü sadece birkaç çalışmada 

vurgulanmıştır [9].  

 

3.2.6. Stabilizer miktarı 

 

   Stabilizerin konsantrasyon seviyesi de çok önemlidir. Birim yüzey alanı başına ortalama adsorpsiyon miktarı 

hem nano hem de mikro partiküller için benzerlik gösterir [28]. Adsorbe olan miktar yüzey alanı ile ilişkiliyken 

bunun anlamı stabilizerin toplam miktarı doğrudan tane boyutu ile ilişkilidir. Adsorpsiyondan dolayı serbest enerji 

düşüşü ile oluşan entropi kaybını karşıladığında polimer moleküllerinin partikül yüzeylerine adsorpsiyonu 

gerçekleşir [39]. Sterik stabilite bir adsopsiyon/desorpsiyon prosesi olduğundan aşağıdaki proses değişkenleri 

stabilizerin etkinliği için önemi rol oynar [40]: Stabilizer konsantrasyonu, tane boyutu, solvent vb. 

 

3.2.7.Çözünürlük 

 

   Sulu stabilizer çözeltilerde ilaç malzemesinin çözünürlüğü de önemli bir rol oynamaktadır. Mikrofluidization 

prosesinde, stabilizer varlığında ibuprofenin daha yüksek çözünürlüğü Oswald olgunlaşmasının artmasına ve tane 

boyutunun artmasına sebep olur [15]. LSW teorisine göre Oswald olgunlaşmasının doğrudan sistemdeki disperse 

fazın konsantrasyonu ile ilişkilidir. Bu sistemler daha sonra stabilite problemlerine sebep olmaktadır. 

 

 

4.SONUÇLAR 
 

   Nano-kristal süspansiyonların stabilitesi uygulanan prosesle yakından ilişkilidir. Nano-öğütmede tane oluşumu 

öğütme esnasında kırılmaya bağlıdır. Stabilizerin verimini tek bir faktörle açıklanamaz ancak hidrofobik yüzeylere 

stabilizerin tutunması önemlidir. Ayrıca ilaç ile yüzey aktif madde arasındaki yüzey enerji farkı önemli bir role 

sahiptir. İlaç malzemelerin fonksiyonel grupları ve yüzey aktif maddeler de dikkate alınmalıdır. Daha yüksek 

viskozite nihai ürünün stabilitesini arttırır ancak viskozitesi yüksek malzemeleri öğütmek güçtür. 
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MADEN REZERV HESAPLAMALARINDA 3D (3 BOYUTLU) CEVHER 

MODELLEMENİN KLASİK YÖNTEMLE KIYASLANMASI 
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Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 29100, Gümüşhane 
 

ÖZ 
 

   Bilgisayar teknolojisinde madencilik faaliyetleri açısından en önemli uygulamalardan biri de modelleme 

olmuştur. Bilgisayar destekli modelleme denince akla ilk gelen terim CAD (Computer Aided Design) tabanlı 

program sistemleridir. Ayrıca, jeolojik ve topografik alanlarda geliştirilen coğrafik bilgi sistemi GIS (Geological 

Information Systems) ile bilgisayar destekli analizlere jeolojik açıdan yeni bir boyut kazandırılmıştır.  

Madencilik faaliyetlerinin gelişmesi ve üretimde hız kazanması bilgisayar mekaniğinin gelişimini hızlandırmış, 

bilgisayar teknolojisinin gelişimi madencilik faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmıştır. CAD ve GIS 

sistemlerinin birleştirilmesi ve aynı uygulamalar üzerinde kullanılması ile jeolojik ve madencilik alanlarında 3 

boyutlu modelleme programları ortaya çıkmıştır. Bu programlar başlıca Surpac, Vulcan, Micromine, Datamine, 

Minesight ve Netcad Netpro/mine’dır. Bu programların çalışma mantığı benzer olmakla birlikte, her programın 

kendine has uygulama tekniği ile çözüm yöntemleri bulunmaktadır. 

Bu çalışmada örnek bir bakır madenine ait sondaj verileri kullanılmıştır. Sondaj verileri Surpac paket programı 

kullanılarak 3 boyutlu olarak modellenmiştir ve sonuçların klasik yönteme göre (poligon yöntemi) artıları ve 

kazandırdıkları ortaya konmuştur. 

 

   Anahtar kelimeler: sondaj değerlendirmesi, bilgisayar destekli modelleme, cevher modelleme, rezerv 

hesaplama, poligon yöntemi 

 

COMPARING 3D ORE MODELING WITH THE CLASSICAL 

METHOD IN MINERAL RESERVE CALCULATIONS 
 

ABSTRACT 
 

   In computer technology, one of the most important applications in terms of mining technology has become 

“modeling”. When computer-aided modeling is mentioned, the first thing that comes to mind is CAD (Computer 

Aided Design) based program systems. In addition, GIS, a Geographical Information System developed in 

geological and topographical fields, has brought a new dimension to the computer aided analysis. 

The development of mining activities and the acceleration of production have speeded up the development of 

computer mechanics, and the development of computer technology has brought a new dimension to mining 

activities. With the integration of CAD and GIS and their use on the same applications, 3D modeling programs 

have been created in geological and mining areas. Some of these programs, used widely, are Surpac, Vulcan, 

Micromine, Datamine, Minesight and Netcad Netpro/Mine. Although working logic of these programs is similar, 

each program has its own practical application methods.  

In this study, drillhole data of a sample copper mine is used. The drillhole data is modeled in 3D using Surpac 

package program and it is revealed that 3D modeling has superiorities and positive results compared to classical 

method (polygon method). 

 

   Keywords: drillhole evaluation, computer aided modeling, ore modeling, reserve calculation, polygon method 

 

 

1. GİRİŞ 
 

   Yeryüzünde gelişim gösteren en eski bilim alanlarından biri madenciliktir. Madencilikte ortaya konan gelişmeler 

birçok diğer alanlara öncülük etmiştir. Bilim ve teknoloji alanında kullanılan birçok materyal madencilik 
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kaynaklıdır. Günümüz dünyasında kullanılan teknolojilerin en önemlilerinden biri de bilgisayarlardır. Bilgisayar 

teknolojisi birçok alanda olduğu gibi madencilik alanında da oldukça kolaylık ve pratiklik sağlamaktadır.  

   Günümüzde bilgisayar destekli modellemenin akla ilk getirdiği ifade CAD (Computer Aided Design) sistemidir. 

CAD tabanlı yaygın olarak kullanılan programlardan biri AUTOCAD olmasına karşın, madencilikte modelleme 

uygulamalarına çözüm getirmede yetersiz kaldığı aşikardır. CAD sistemleri yanında geliştirilen coğrafik bilgi 

sistemleri (GIS – Geological Information System) entegrasyonu ile geliştirilen yazılımlar, dünyanın koordinat 

sistemi ile yerbilimleri modellemelerine uyarlanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen birçok yazılım mevcuttur (Surpac, 

Vulcan, Datamine, Micromine, Minesight, Netpro/Mine vs.) [1-7]. 

   Bu çalışmada Surpac paket programı kullanılarak örnek bir ocaktan alınan sondaj verileri değerlendirilmiş ve 

klasik yöntemlerden poligon yöntemi ile karşılaştırılarak üstünlükleri ortaya konmuştur. Surpac programı genel 

olarak 3 boyutlu yüzey modelleme, sondaj verilerinden veritabanı oluşturma, sondaj verileri ile cevher modelleme, 

blok modelleme, açık ocak basamak dizaynı, yeraltı kuyu tünel galeri gibi açıklıkların modellenmesi, her türlü 

yüzey alanlarında alan hesabı ile katı modellerde hacim hesabı, patlatma dizaynı, üretim panelleri, stope dizaynı 

gibi birçok yöntem hesabı ve modellemesinde kolaylık ve pratiklik sağlamaktadır [2,8,9]. 

 

 

2. MATERYAL VE METOT 
 

   Bu çalışmada kullanılan veriler Trabzon ili, Sürmene ilçesi Çamburnu belediyesine bağlı Kutlular mahallesinde 

işletilmiş bakır madeninden alınmıştır. Bakır madeninde 25 noktada yapılan toplam 3855 sondaj verisi 

kullanılmıştır. Kullanılan Surpac paket programına ait ekran görüntüsü Şekil 1’de verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 1. Surpac paket programı genel görünümü [1] 

 

   Poligon metodunda bir sondaj kuyusunun etki alanı, etrafındaki sondaj kuyuları ile olan mesafelerinin yarısına 

kadar olan mesafe olarak kabul edilir [10]. Poligon metodu ile cevher hacim hesaplamasında; herbir sondaj noktası, 

yakınındaki diğer sondaj noktaları ile birleştirilir. Sonrasında çizilen çizgiler ortasından dik çizgiler oluşturularak 

kesişen çizgiler ile bir sondaj etrafında oluşan şekil poligon olarak ortaya çıkmaktadır. Oluşturulan alan ile 

sondajda mevcut cevher metrajı çarpılarak ilgili sondaja ait cevher hacmi hesaplanmaktadır [11].  

   Genel olarak poligonlar topografik harita üzerinde koordinat düzlemine sondajların yerleştirilmesi ile 

oluşturulmakla birlikte (Şekil 2a,b), bu çalışmada poligonlar yine Surpac programı yardımıyla oluşturulmuştur 

(Şekil 3a). Poligon yönteminde hacim hesabı yapılan bloklar görsellik açısından anlaşılabilir olması adına yine 

Surpac paket programında ortaya konmuştur. Oluşan poligonların izometrik görünümü Şekil 3b’de verilmektedir. 
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Şekil 2. a) Sondajların topografik haritaya işlenmesi b) poligonların topografik harita üzerinde gösterimi [1] 

 

  
 

Şekil 3. a) Surpac programı ile poligon yöntemi b) Poligonların izometrik görünümü [1] 

 

   Poligon yöntemi ile karşılaştırılan 3 boyutlu (3D) modellemede, sondaj verileri kullanılarak paket programa 

uygun şekilde veritabanı dosyaları oluşturulur. Sondaj boyunca mevcut üretime uygun olan cevher kısımları ile 

kayaç (dekapaj ve taban kayacı) ayrı Sonrasında cevher kesitleri ayrı renklendirilerek, cevherleşmeye ait kesitler 

ortaya konur (Şekil 4). Oluşturulan kesitlerin birleştirilmesi ile cevher modeli çizilmiş olur (Şekil 5).  
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  Şekil 4. Cevher modele ait kesitler [1] 

 

 
 

Şekil 5. Sondaj verileri ile cevher modelinin farklı açılardan gösterimi [1] 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

   Maden rezerv hesaplamasında, poligon yöntemi sonucu oluşturulan poligonların hacim hesabı paket programı 

yardımıyla yapılmış ve toplam 777.864 m3 cevher olduğu ortaya konmuştur. Surpac paket programı ile oluşturulan 

cevher modeli toplam 863.625 m3 olarak hesaplanmıştır. Oluşturulan modeller arasındaki fark, poligon yönteminin 

cevher modelini tam olarak ortaya koymadığını ortaya çıkarmaktadır. Şekil 2b’de görüldüğü üzere, cevheri temsil 

eden poligonlar, farklı sondaj verileri için farklı oluşturulmuş ve sondaja ait cevher kalınlığı kadar bir poligonu 
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ifade etmektedir. Cevher modelini temsil etmede, poligon modelin düzgün dağılım göstermemesi gerçek değerden 

uzak hacim hesabı vereceği açıktır. 

   Ayrıca, daha detaylı ve açıklayıcı bilgi vermek için, ikincil bir poligon seti oluşturularak (dekapaja ait poligonlar) 

topografik harita ile poligonların karşılaştırılması Şekil 5’te verilmektedir. 

 

  
 

Şekil 5. a) Topografik harita ile poligonların birlikte gösterilmesi, b) Poligonlar [1] 

 

   Poligon yöntemini daha ayrıntılı irdeleyebilmek için Şekil 5’te cevher tabakası üstünde mevcut dekapaj 

malzemesi modeli verilmiştir. Şekil 4a incelendiğinde, dekapaja ait poligonların topografik yüzey ile birebir 

çakışmadığı görülmektedir. Bu bağlamda, poligonların %100 doğru veri vermesi mümkün değildir. Oluşturulan 

poligon hacimlerinin gerçek veriyi yansıtabilmesi için, arazinin düz olması ve her sondajda aynı metraj ve 

kalınlıkta cevherleşme olması gerekir. Ayrıca, Şekil 4b’de verilen poligonlar incelendiğinde, poligonlar arasındaki 

geçişlerin bütünleşik olmadığı, düzgün dağılım ile bağlantılı bütün bir şekil ortaya konamayacağı açıktır.  

 

 

4. SONUÇLAR 
 
   Bu çalışmada, bir bakır madeninden alınan sondaj verilerinin cevher hesaplamasında iki ayrı yöntem olan 

poligon yöntemi ile yazılım yardımıyla 3 boyutlu modelleme yöntemi karşılaştırılmıştır.  

   Karşılaştırma sonucunda; 

✓ Poligon yönteme ait hesaplama, paket programı yardımı ile elde çizim yöntemi ile aynı olacak şekilde 

modellenmiştir. Program çiziminin poligon yönteme katkısı herbir poligonun ve toplam hacmin program 

tarafından kolaylıkla hesaplanabilmesidir. 

✓ 3 boyutlu modelleme yöntemi için sondaj verilerinde mevcut cevherleşmeleri temsil eden kesitler 

alınmıştır. Kesitler birleştirilerek 3 boyutlu model sonucu oluşan cevher hacmi hesaplanmıştır. 

✓ Poligon yöntem ile 3 boyutlu yöntem hacim hesaplaması sonucunda, sırasıyla toplam 777.864 m3 ve 

863.625 m3 hacim hesaplanmıştır.  

✓ Hesaplama arasındaki farkın sebebi olarak poligonların cevher üst ve/veya alt yüzeyleri ile birebir uyum 

sağlayamayacağı, poligonlar arası geçişlerde hesaplamada cevher kaybı olabileceği açıktır.  

✓ Ayrıca, poligon yönteminin uygulanması uzun süre alan ve zahmetli bir iş olması, 3 boyutlu modellemenin 

pratik ve hızlı yönünü de avantaj olarak ortaya çıkarmaktadır. 

   Sonuç olarak, bu çalışmada, maden rezerv hesaplamalarında bilgisayar teknolojisinden etkin bir şekilde 

yararlanılarak, 3 boyutlu cevher modelleme ve rezerv hesaplamaları kullanılması önerilmektedir. Böylece etkin ve 

güvenilir hesaplamalar ortaya konulmasının yanında, hızlı ve pratik uygulamalar ile zamandan da tasarruf 

edileceği açıktır. 
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ÖZ 
 

   Perlitin genleştirilmesinde, perlitin cinsi, ısıtma süresi ve genleşme sıcaklığı gibi faktörler önemli rol 

oynamaktadır.  Konvansiyonel yöntemde fırın içerisindeki genleşme şartları tam olarak kontrol edilememekte 

(sıcaklık ve hava hızı) dolayısıyla ürün özellikleri olumsuz etkilenmektedir. Yine, perlit taneleri düzensiz şekilli 

olmakta, yapısal kusurlar içermekte ve stabilite sorunları yaşanmaktadır. Bu özellikler inşaat sektörü ve kimya 

endüstrisindeki uygulama alanını sınırlandırmaktadır. Özellikle inovatif uygulamalar için teknik hedefleri 

karşılamak üzere mekanik ve yüzey özellikleri açısından nitelikli genleştirilmiş perlite ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

derlemede; konvansiyonel genleşme fırınları ile yeni tip fırınlar, optimum işletme parametreleri ve optimizasyon 

çalışmaları sunulmaktadır. 

 

   Anahtar kelimeler: Perlit, genleştirme, fırın, proses optimizasyonu, mikro-perlit üretimi 

 

EXPANSION FURNACE AND PRODUCTION PROCESSES IN MICRO-PERLITE 

PRODUCTION 
 

ABSTRACT 

 
   Factors such as the type of perlite, duration of heating and generic temperature play an important role in the 

expansion of perlite. Conventional methods adversely affect the expansion conditions in the furnace. Again, the 

perlite grains are irregularly shaped, structural defects are unstable and stability problems are experienced. This 

limits the application area of the construction industry and the chemical industry. Especially for innovative 

applications, qualified expanded perlite is needed in terms of mechanical and surface properties to meet technical 

objectives. In this review; conventional expansion furnaces and new furnaces, optimum operating parameters and 

optimization are presented. 

 

   Keywords: Perlite, expansion, furnace, process optimization, micro-perlite production  

 

 

1. GİRİŞ 
 

   Perlit ısıtıldığında genleşen düşük yoğunluklu silis esaslı (%70-76) camsı bir kayaçtır. 7.7 milyar tonluk dünya 

rezervinin %74’ü (5.7 milyar ton) ülkemizde bulunmakta ancak yetersiz tanıtımı, bilinirliğinin az olması ve 

endüstride perlit uygulamaları konusunda Ar-Ge çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle uygulama alanı sınırlı 

kalmıştır. Öğütülmüş, boyuta göre sınıflandırılmış ham perlit, türüne göre 700-1260oC arasında sıcaklığı olan bir 

ortama verildiğinde içindeki kimyasal olarak bağlı suyun (%2-6) buhar halinde çıkmasıyla çok kısa sürede mısır 

gibi patlayarak hacmi 4-25 kat artar. Bu şekilde genleştirilmiş perlit, çok gözenekli ve hafif (150 kg/m3) camsı bir 

yapıya dönüşür. 400 oC’ye kadar ön ısıtmaya tabi tutulmasıyla perlitteki suyun %80-90’ı buharlaşır. Kalan %1-

1.5’luk kısım genleştirme işlerinde eylemi olan aktif suyu meydana getirir. Perlit tanelerinin genleştirme ünitesinde 

(fırın) ortalama kalma süresi daha iri taneler hariç 1 sn’den daha kısadır [1]. Öte yandan dünyada yılda yaklaşık 6 

milyon ton civarında perlit üretilmektedir. Ülkemizde ise yıllık yaklaşık 1 milyon ton üretim gerçekleşmekte ve 

yarısı ihraç edilmektedir. Yurtiçi tüketimin %60’ı inşaat sıva ve hafif yapı elemanları, %20’si sanayi, %17’si tarım 
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ve %3’ü diğer sektörlerdir. İşlenmiş ham perlitin fiyatı 35-50 USD/ton, genleştirilmiş perlitin kullanım yerine ve 

öğütülme derecesine göre 200-350 USD/ton dur. Bazı özel durumlarda ince öğütülmüş perlitin fiyatı 1000 

USD/ton a kadar çıkabilmektedir [2]. Dünyada perlitin %70’i inşaat sektöründe hafiflik, ısı ve ses yalıtımı ve 

yanmazlık için kullanılmaktadır. Ayrıca diğer farklı sektörlerde (bahçe uygulamaları, tekstil ve filtrasyon gibi) de 

uygulama alanı bulmaktadır. Öte yandan; klasik genleşme fırınları yüksek enerji tüketimine sebep olan yüksek ısı 

kayıpları ile mekanik özellikleri yetersiz ve perlit uygulamalarının kalitesini olumsuz etkileyen şiddeti iyi kontrol 

edilemeyen ısıtma gibi bazı teknik problemlere yol açmaktadır [3].  

 

   Bu çalışmada; konvansiyonel genleşme fırınları ile yeni tip fırınlar karşılaştırılmakta ve optimum işletme 

parametreleri ve konuyla ilgili güncel optimizasyon çalışmaları özetlenmektedir. 

 

 

2. PERLİT GENLEŞME FIRINI 
 

   Yığın yoğunluğu, su tutma, stabilite gibi perlitin başlıca fiziksel özellikleri genleştirme şartlarını önemli oranda 

belirlemektedir. Konvansiyonel perlit genleştirme genellikle alt kısımdan gaz aleviyle doğrudan ısıtılmış dikey 

fırına öğütülmüş-boyutlandırılmış perlit cevherinin beslenmesiyle gerçekleştirilmektedir (Şekil 1). Cevher taneleri 

1450 oC sıcaklığın olduğu alevin yakınındaki en sıcak bölgeye taşınır. Isınma ve genleşme sonrası perlit daha iri 

hacme ve daha düşük yoğunluğa ulaşır. 

 

    
(a)                                                             (b)  

Şekil 1. Klasik genleşme fırını şematik gösterimi (a) endüstriyel fırın (b) [4] 

 

   Perlit genleştirme prosesi bir sistem olarak ele alındığında, sistemin ana bileşenleri: yanıcı, ısıtma bölgesi, baca, 

siklon ve filtre grubundan oluşmaktadır. Şekil 2b’de ise eski tip bir genleşme fırını akış diyagramı verilmiştir. 

Fırının ısıtma zonu alt ve üst konik kısım, silindirik gövde ve yanıcı olmak üzere 4 bölgeden oluşmaktadır. Ekzerji 

ve enerji kayıpları izolasyonun yetersiz olması sebebiyle yüksektir. Bu yüzden yeni ve yüksek kapasiteli bir 

genleşme fırını (Şekil 2a) geliştirilmiştir. Günlük üretim kapasitesi 8.8 ton genleşmiş perlittir. 

   Proses verimliliği ve ürün kalitesi genellikle perlit genleştirme sırasında ısıtma ünitesindeki (fırın) koşullara 

bağlıdır. Konvansiyonel fırınlar, akış alanına çok sınırlı erişilebilirlik sunmakta ve böylece deneysel ölçümleri 

engellemektedir. Ayrıca, yüksek termal enerji alevi ve sıcak atık gaz buharı hava hızı ve sıcaklık alanlarında yoğun 

dalgalanmalara yol açan türbülanslı bir akış alanı yaratmakta bu ise perlit tanelerinin yörüngelerini sürekli olarak 

etkilemekte ve sonuç olarak yüksek frekanslı dalgalanmalara yol açmaktadır. Yine, konvansiyonel fırınlarda 

yüksek enerji tüketimine sebep olan yüksek ısı kayıpları yaşanmakta ve mekanik özellikleri yetersiz ve perlit 

uygulamalarının kalitesini olumsuz etkileyen şiddeti iyi kontrol edilemeyen bir ısıtma gerçekleşmektedir. Yeni tip 

bir dikey elektrikli perlit genleşme prototipi Şekil 3’te verilmektedir. Burada, bir hava kompresörü ile atmosferik 

hava sisteme sokularak ve hacimsel akış hızı ölçülmekte ve akış ölçer-valf sistemleri ile sürekli kontrol 

edilmektedir. Hava bir ön-ısıtıcı ile ısıtılarak, fırının üstünden hava delikleri ile enjekte edilmektedir. İstenilen 

perlit besleme hızı rotari hava besleyici ile sağlanmaktadır. Silindirik şekilli fırın alaşımdan imal edilmektedir. 
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Fırının içi düşey yönde yerleştirilen elektrik rezistansları ile ısıtılmaktadır. Bu bölgelerdeki sıcaklık ölçümleri 

fırınla temas halindeki seramik termokupl ile yapılmaktadır. 

 

 
(a)                     (b) 

Şekil 2. İki farklı perlit genleşme fırınının şematik görünümü  (a) yeni (b) eski [5-7]  

 

 

 
Şekil 3. Dikey elektrikli perlit genleşme prototipi a) elektrik fırını kesit görüntüsü b) 6 ısıtma bölgesi c) fırın 

girişi [4]  

 

   Şekil 4’te konvansiyonel fırın ve yeni dikey elektrikli fırında genleşmiş perlit SEM görüntüleri verilmektedir. 

Konvansiyonel fırında düzensiz şekilli taneler üretilirken, yeni tip (elektrikli dikey) fırınlarda düzgün yüzeyli ve 

küresel şekilli taneler elde edilebilmektedir. 
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                                                       (a)                                 (b)  

Şekil 4. Konvansiyonel fırın genleşmiş perlit SEM görüntüsü (a) yeni dikey elektrikli fırın elde genleşmiş perlit 

SEM görüntüsü (b) [4] 

 

 

3. İŞLEM PARAMETRELERİ  
 

   Perlit genleştirmede optimum işletme parametreleri şu şekildedir [4]: 

 

3.1.Tane boyutu ve dağılımı 
 

   Tane boyut dağılımı (D,p,i) ideal olarak dar ve monodispers olmalıdır. İnce taneler fırın içerisinde iri tanelerden 

daha yavaş hareket eder, iri taneler ise fırın içerisinde daha kısa sürede kalır. Bu durumda taneler yeterince ısınmaz 

ve genleşme işlemi başlamayabilir. 

 

3.2.Efektif su içeriği  
 

   Düşük su içerikli (WH2O, eff) perlit genleştirme fırınına beslendiğinde; hava hızı düşürülerek ve/veya fırın duvar 

sıcaklığı ve ısı yoğunluğu arttırılarak fırında daha uzun süre kalması sağlanabilir. Yeterince yüksek efektif su 

içeriğinde (WH2O,eff >2%) elde edilen maksimum genleşme oranı tane boyutundan bağımsızdır ve Emax=7 yi aşmaz. 

 

3.3.Hava hızı 
 

   Hava hızı (Qair,in) hem tane momentumu hem de havanın ısı dengesi bakımından yüksek bir etkiye ve kontrol 

potansiyeline sahiptir. Daha ince (D,p,i <250 µm) besleme boyutundaki malzeme, hava hızından bağımsız olarak 

–fırın çeper sıcaklığı 1100 oC’yi aştığı sürece- yeteri kadar genleşir, burada hava enjeksiyonu gerekmez ancak 

kullanıldığında aşırı ısınmayı ve tanelerin aşırı parçalanmasını engeller. Daha iri beslemede (D,p,i >350 µm) 

tanelerin ivmelenmesi ve genleşmesi için düşük hava akışı sağlanır. Burada hava enjeksiyonu gereklidir. Optimum 

kalma süresini sağlamak için hava hızı ayarlanmalı ancak fırın hava sıcaklığı düşürülmeden bu 

gerçekleştirilmelidir. 

 

3.4.Ön ısıtılmış hava enjeksiyonu 
 

   Perlitin yeteri kadar ısıtılması ve ticari olarak kabul edilebilir genleşme elde edilmesi için -özellikle iri besleme 

malında- ön ısıtılmış hava çok önemlidir. Hava besleme sıcaklığı; fırın sıcaklık profilini ve tane sıcaklığını etkiler. 

Ortalama tane boyutu iri (D,p,i >400 µm) ve/veya polidispers cevher beslendiğinde, fırın çeper sıcaklığı da 1000 
oC yi aşmadığında, ortam havası kullanmak iyi bir seçenek değildir. Aksi halde taneler çok yüksek efektif su 

içeriğine sahip olsalar bile ya genleşme olmaz ya da çok düşük ürün kalitesi ile sonuçlanır. 
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3.5.Fırın çeper sıcaklığı 
 

   Düşük fırın çeper sıcaklığında (Tw=900 oC) çalıştırılırsa genleşme gerçekleşmez. Özellikle 1100-1200oC’de 

genleşme oranı üzerine fırın çeper sıcaklığının etkisi belirgindir.  Yüksek güç girişlerinde proses verimliliği 

artmakta, bazı perlitler için fırın çeper sıcaklığındaki 100oC’lik bir artış, genleşmede 5 kat artış sağlayabilmektedir. 

 

3.6.Fırın yüksekliği 
 

   Tanenin ısınması yetersiz olduğunda, artan fırın yüksekliği kalma süresini ve çıkış sıcaklığını artırır. Artan fırın 

yüksekliği daha iri tanelerin (D,p,i >450 µm) dahi yeterince ısınmasını ve genleşmesini sağlar.  

 

 

4. PROSES VERİMLİLİĞİ VE OPTİMİZASYON 
 

   Yukarıda belirtilen problemlerin üstesinden gelmek için perlit genleşme prosesinin optimizasyonu 

gerekmektedir. Dikey elektrikli perlit genişleme fırını, hava ön ısıtıcısı ve hava akış kontrol sistemi, perlit besleme 

sistemi, ısıtma odası ve fırın sıcaklık kontrol sisteminden oluşmaktadır. Ham perlitin termo-fiziksel özellikleri 

genleşme verimini önemli derecede etkilemektedir. Genleşme oranı başlangıç tane boyutuna, perlitin orijinine ve 

kimyasal bileşimine bağlıdır. Öte yandan, tanelerin fiziksel özellikleri yüksek sıcaklık prosesleri üzerinde güçlü 

bir etkiye sahiptir ve dolayısıyla genişletme sürecini ve nihai ürün çapını etkiler. Farklı bir kimyasal bileşim çok 

farklı bir erime viskozitesi ile karakterize edilir ve bu nedenle çok farklı bir genleşme potansiyeline sahiptir. Yine, 

efektif su içeriği de perlitin genleşmesini ve nihai ürün tane boyutunu etkileyen fiziksel özelliklerden birisidir. 

Daha fazla su içeren taneler düşük fırın sıcaklıklarında bile daha yüksek oranlarda genleşmeye meyillidir. Düşük 

su içerikli ham perlit daha uzun kalma süreleri gerektirir [8]. Dikey elektrik fırında genleştirme fırın geometrisi, 

işletme prensipleri ve etki eden kuvvetler Şekil 5a’da hava, perlit sıcaklığı ve hız hesaplamalarını içeren makro 

ölçekli model şematik gösterimi Şekil 5b’de verilmektedir. Gerek pilot ölçekli test çalışmalarında gerekse daha 

sonraki üretim ölçekli proseslerin optimizasyonunda işletme parametrelerinin etkilerinin ortaya konulması ve 

prosesin termal davranışlarının araştırılması önemli olmaktadır. 

 

    
 

                                                               (a)                           (b) 

   Şekil 5. Dikey elektrik fırında genleştirme fırın geometrisi, işletme prensipleri ve etki eden kuvvetler (a) hava, 

perlit sıcaklığı ve hız hesaplamalarını içeren makro ölçekli model şematik gösterimi (b) [4]  

 

   Genleşmiş perlitin en önemli kalite parametreleri şu şekildedir: 1-Yığın yoğunluğu 2-Sıkıştırma gerilmesi 3-İç 

ve yüzey gözenek dağılımı. Bu parametreleri etkileyen işletme parametreleri ise sıcaklık ve fırında kalma süresi 

süresidir. Bu iki parametredeki çok hafif değişimler bile ürün kalite ve performansında büyük etkiler yaratır. Yine, 
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aşırı ısıtma da (optimum süreyi aşan kalma sürelerinde) üründe gözle görülür bir küçülmeye sebep olur. Nihai 

genleşme oranı ise ham perlitin kökenine (kimyasal bileşim) ve boyut dağılımına bağlıdır. 

 

 

5.SONUÇLAR 
 

   Klasik genleşme fırınları yüksek enerji tüketimine sebep olan yüksek ısı kayıpları ile mekanik özellikleri yetersiz 

ve perlit uygulamalarının kalitesini olumsuz etkileyen şiddeti iyi kontrol edilemeyen ısıtma gibi bazı teknik 

problemlere yol açmaktadır. Yeni tip fırınlarda bu olumsuzluklara çözüm aranmakta ve son yıllarda optimizasyon 

ve modelleme çalışmaları yoğunlaşmaktadır. Aşağıda bazı sonuçlar özetlenmektedir: 

• Tanelerin fiziksel özellikleri yüksek sıcaklık prosesleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir ve dolayısıyla 

genleşme sürecini ve nihai ürün çapını etkiler. 

• Ham perlitin tane boyut dağılımı genleştirmede son derece önemlidir ve ideal olarak dar ve monodispers 

olmalıdır. 

• Efektif su içeriği de perlitin genleşmesini ve nihai ürün tane boyutunu etkileyen fiziksel özelliklerden 

birisidir. Daha fazla su içeren taneler düşük fırın sıcaklıklarında bile daha yüksek oranlarda genleşme 

eğilimindedir. Düşük su içerikli ham perlit daha uzun kalma süresi gerektirir. 

• Elde edilen genleşmiş perlitin en önemli kalite parametreleri, yığın yoğunluğu, sıkıştırma gerilmesi, iç ve 

yüzey gözenek dağılımıdır. 

• Konvansiyonel fırında düzensiz şekilli taneler üretilirken, yeni tip (elektrikli dikey) fırınlarda düzgün 

yüzeyli ve küresel şekilli taneler elde edilebilmektedir. 

• Özellikle inovatif uygulamalar için teknik hedefleri karşılamak üzere mekanik ve yüzey özellikleri 

açısından nitelikli genleştirilmiş perlite ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda optimizasyon çalışmaları 

son derece önemli olmaktadır. 
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ÖZ 
 

   Cevher hazırlama tesislerinde iri malzemeyi ayırarak kırmak, ince malzemeyi ayırmak suretiyle gereksiz yere 

ufalanmayı ve enerji sarfiyatını önlemek, cevheri tüketim yerinin teknolojik ihtiyacı olan boyut gruplarına ayırarak 

tüketimi kolaylaştırmak veya mümkün kılmak, ayırma işlemlerinde bir kademe oluşturarak ayırmayı sağlamak vb. 

sebeplerle endüstriyel eleme yapılmaktadır. Eleme işleminin verimli olması için özellikle çeşitli 

kontaminantlardan elekleri temizlemek üzere elek topları kullanılmaktadır. Elek temizleme toplarında malzemenin 

performansını belirlemek için başta sertlik olmak üzere, yağ direnci, aşınma direnci, elastisite ve çalışma sıcaklığı 

aralıkları önemli olmaktadır. Bu çalışmada; elek temizleme topları hakında bilgi verilerek ülkemizdeki çeşitli 

firmalardan temin edilen farklı elek toplarının sertlik değerleri Shore A yöntemi (ölçüm ile), Shore D ve IRHD 

yöntemleri (hesaplama yolu ile) ile mukayese edilmiştir. 

 

   Anahtar kelimeler: Mineral endüstrisi, eleme, elek temizleme topu, kauçuk top, sertlik, performans özellikleri 

 

SIEVE CLEANER BALLS AND PERFORMANCE CHARACTERISTICS 

 

ABSTRACT 
 

   In ore preparation plants, it is necessary to separate and break the large material, to prevent unnecessary 

crumbling and energy consumption by separating the fine material, to facilitate or enable consumption by dividing 

the ore consumption into size groups which are technological needs, industrial elimination is occasionally made. 

In order to make the screening process more efficient, sifters are used to clean the screens especially from various 

contaminants. Especially in hardness, oil resistance, abrasion resistance, elasticity and working temperature ranges 

are important to determine the performance of the material in sieve cleaners. In this study; the hardness values of 

different sieve balls obtained from various companies in our country are compared with Shore A method (by 

measurement), Shore D and IRHD methods (by calculation) by giving information about sieve cleaning balls. 

 

   Keywords: Mineral industry, screening, sieve cleaner ball, rubber ball, hardness, performance characteristics 

 

 

1. GİRİŞ 
 

   Cevher hazırlamada elemenin ana amacı; iri malzemeyi ayırarak kırmak, ince malzemeyi ayırarak gereksiz yere 

ufalanmayı ve enerji sarfiyatını önlemek, cevheri tüketim yerinin teknolojik ihtiyacı olan boyut gruplarına ayırarak 

tüketimi kolaylaştırmak veya mümkün kılmak, ayırma işlemlerinde bir kademe oluşturarak ayırmayı mümkün 

kılmaktır. Eleme işleminin başarılabilmesi için; 1.Tanelerin birbirlerinden serbest halde olmaları, 2.Sarsıntı, 

sallantı veya dönme gibi hareketler sonucu birleşerek topaklanmamaları, 3.Her bir tanenin deliklerle temas etmesi 

ve burada bir bakıma bir kontrole tabi tutularak elek altına geçmesi veya elek üzerinde kalması, 4.Elek altına 

geçenlerin bir ürün, elek üstünde kalanların ayrı bir ürün olarak alınabilmesi gerekir. 

 

   Endüstriyel elekler, elemenin yapıldığı yüzeyin sabit veya hareketli oluşuna göre; 

• Sabit elekler 

• Hareketli elekler 

olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Ayrıca, hareketli elekler, yapı ve hareket özelliklerine göre; 

• Hareketli ızgaralar 

• Dönen elekler (Tromel elekler) 
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• Sarsıntılı elekler 

• Vibrör (titreşimli) elekler 

şeklinde sınıflandırılırlar [1]. 

 

   Bu çalışmanın amacı; mikronize öğütme tesislerinde eleme proseslerinde kullanılmak üzere ülkemizdeki çeşitli 

firmalardan temin edilen elek toplarının sertlik değerlerini Shore A, Shore D ve IRHD yöntemleri ile 

performanslarını mukayese etmektir. 

 

 

2.ELEK TEMİZLEME TOPLARI 
 

   Elek toplarının ana kullanım amacı elek prosesinde biriken kontaminantları elekten temizlemektir [2]. Genellikle 

kauçuktan imal edilen elek topları (18 mm-380 mm çap aralıklarında) (Şekil 1) farklı yoğunluk, renk ve sertlikte 

(yumuşak, orta sert ve sert olmak üzere) üretilmekte olup, kauçuk (NR), silikon (MQ), nitril (BR), EPDM ve 

styrene-butadiene rubber (SBR) vb. malzemelerden yapılmaktadır.  

 

 
 

Şekil 1. Çeşitli elek topları [3]   

 

   Shore sertlik skalası Şekil 2’de verilmiştir. Buna göre; Shore A skalası “yumuşaktan serte” (10-100), Shore D 

skalası ise “orta sertten çok serte” (0-100) kadar uzanmaktadır. Örneğin silgi orta yumuşakken, alışveriş 

arabasındaki plastik sert, baret ise çok sert sınıfında yer almaktadır. Bazı elek temizleme toplarına ait performans 

özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre; poliüretan toplar kauçuktan imal edilenlere göre bir miktar daha sert 

ve aşınma dirençleri daha yüksek olmaktadır. 

 

 
 

Şekil 2. Shore sertlik skalası [4]  
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Tablo 1. Bazı elek temizleme toplarına ait performans özellikleri [5]  

İndeks Malzeme 

NB (Kauçuk) Silikon Poliüretan (PU) 

Sertlik (Shore A) 55-85 55-85 70-85 

Çalışma sıcaklığı (oC) -25+100 0+220 -40+120 

Yağ direnci Orta Orta İyi 

Elastisite İyi Orta Orta 

Aşınma direnci Orta İyi İyi 

 

Tablo 2’de ülkemizde elek temizleme topu imal eden firmalar gösterilmektedir.  

 

Tablo 2. Ülkemizde elek temizleme topu imal eden bazı firmalar 

 Üretici Firma Ürünler ve Özellikleri Yer 

1 Ada Elek ve Metal San.A.Ş. 

Karadirek Makina Ltd.Şti. 

Elek tıkanmasına karşı kauçuk elek topları, Doğal 

Kauçuk, NBR, SPR, EPDM, Silikon, Poliüretan, 

Aşınmaya karşı yüksek dayanım, 80-180ºC arası ısıya 

dayanımlı, 10 – 60 mm arası çaplı 

Aydın 

2 Plassan Değirmen Plastik ve Fırça 

San. 

Çeşitli boylarda elek topu İstanbul 

3 Aspar Kauçuk Plastik Makina Temizleme topu Ankara 

 

 

3. PLASTİK MALZEMELERDE SERTLİK TESTLERİ 
 

   Bir malzemenin sert bir ucun dalmasına karşı gösterdiği direnç veya malzemenin deformasyona karşı gösterdiği 

direnç olarak tanımlanan sertlik, direkt bir büyüklük olmayıp daha yüksek dayanımda bir malzemenin kendisinden 

daha düşük dayanımda diğer bir malzeme üzerinde yapmış olduğu deformasyon üzerinden hesaplanmaktadır. 

Plastik malzemelerde çoğunlukla malzeme üzerinde kalıcı bir deformasyon olmadığı sebebiyle yük uygulanmaya 

devam ederken, ucun malzemeye batma miktarı üzerinden hesaplanan Shore ve IRHD yöntemleri; çok sert 

plastiklerde ise bazen Rockwell yöntemi kullanılabilmektedir. 

 

3.1.Shore Sertliği 

 

   Bu uygulamada, sertlik ucunun malzemeye ne kadar nüfuz ettiği ölçülmektedir. Dalma ucu, uluslararası 

normlarca belirlenmiş özelliklere sahip yaylı bir sistem tarafından hareket ettirilmektedir (Şekil 3). Malzemenin 

sertlik değeri ne kadar büyükse, dalma derinliği o kadar az; fakat uygulanan kuvvet de bir o kadar yüksek olacaktır. 

Farklı formlardaki sertlik (dalma) uçları ve yay karakterizasyonları; farklı skalalardaki Shore sertliklerine uygun 

tasarlanmaktadır. En çok bilinen Shore Sertlik Skalaları Shore A ve D'dir. Shore Skalası sertlik testlerinin 

uygulama alanı yumuşak elastomer (Shore A) malzemelerden başlamakta ve rijit termoplastik malzemelere (Shore 

D) kadar geniş bir alanı kapsamaktadır [9]. Ölçüm genel olarak ASTM D2240 [7] standardına göre yapılmaktadır. 

Genel olarak ürünün sertlik değerine 15 sn boyunca, düz zemine, ~3mm kalınlığında, numunenin zemini sert bir 

yüzeye yapışıkken  uygulandıktan sonra ucu derinliğine bağlıdır. Shore'un birimi yoktur, boyutsuzdur [8]. 
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Şekil 3. Shore sertlik cihazı [6]  

3.2. IRHD Yöntemi  

 

   0.5 mm kalınlıktan itibaren ince plastik, kauçuk türü malzemeler üzerinde çeşitli çaplarda uçlar kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir [8]. Şekil 4’te Shore A - Shore D - IRHD Dönüşüm Diyagramı verilmektedir. 

 

 
Şekil 4. Shore A - Shore D - IRHD Dönüşüm Diyagramı [8]   

 

3.3. Bilyalı Dalma Sertliği 

 

   Rijit malzemelerin sertlik ölçümleri için ISO 2039-1 [9] normuna göre ''Ball Indentation'' olarak da bilinen bilyalı 

dalma sertlik testleri uygulanmaktadır. Bu testte; bilya biçimindeki bir sertlik ucu sabit bit test kuvvetinde numune 



 

65 
 

Uluslararası katılımlı  

Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu 

24-26 Ekim 2018, Niğde 

Internationally participated  

Cappadocia Geosciences Symposium 

 24-26 October 2018, Niğde, Turkey 

üzerine bastırılmaktadır (Şekil 5). Sertlik ucunun malzemeye dalma derinliği, malzemenin sertlik değerini 

vermektedir.  

 

 
 

Şekil 5. Bilyalı dalma sertliği ölçme aleti [6] 

 

3.4.Rockwell Sertlik Testleri 

 

   TS 9406 EN ISO 2039-2 [10] ve ASTM D 785 [11] normlarında Plastik malzemeler için farklı Rockwell sertlik 

skalaları belirlenmiştir. Bu standart, Rockwell M, Rockwell L ve Rockwell R sertlik skalaları kullanılarak, 

Rockwell sertlik cihazı ile plastiklerin batma sertliğinin tayininde uygulanan bir metodu kapsar. Sabit bir kuvvet 

altında sertlik ucunun dalma derinliğinden hesaplanan bilyalı dalma (Ball Indentation) sertlik testlerinin aksine 

Rockwell sertlik testlerinde dalma derinliği önceden belirlenmiş bir ön yükte elde edilmektedir. Farklı Rockwell 

skalalarına uygun farklı özelliklere sahip sertlik uçları edinilebilmektedir (Şekil 6). 

 

 
 

Şekil 6. Rockwell sertlik cihazı [6]  
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4.MALZEME VE METOT 
 

   Bu çalışmada 5 farklı firmadan elek topu temin edilmiştir. Ayrıca Şekil 4’teki dönüşüm diyagramı kullanılarak 

hesap yolu ile Shore D ve IRHD değerleri belirtilmiştir. Şekil 7’de elek toplarından çeşitli görüntüler verilmiştir. 

Toplamda 11 adet top üzerinde sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. A1 2 adet, A2 2 adet, A3 3 adet, A4 2 adet 

ve A5 2 adet şeklindedir. Elek toplarının çapları yaklaşık 30-40-60 mm aralığında değişmektedir. 

 

 
Şekil 7. Çeşitli elek topları 

 

   Testlerde kullanılan sertlik ölçüm cihazının özellikleri şu şekildedir: 

• Shore A sertlik ölçme cihazı Mitutoyo olup model no:811-333’tür.  

• ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, DIN 53 505 , JIS K 6253 ve JIS K 7215  uluslararası standartlarına 

uygundur.  

• Ölçüm aralığı 0-100 shore A dir. 

 

 

5.BULGULAR 
 

   Shore sertlik test sonuçları (Shore A) Tablo 3’te verilmiştir. Şekil 7’den de görüldüğü üzere, A1 ve A2 kendi 

içerisinde aynı özellikteki toplardır ve sertlik değerleri yakındır. A1 “orta sert” ve A2 (mavi) ise “yumuşak” 

sınıfındadır. A3 ise 3 farklı top görünümündedir ve bu yüzden sertlik değerleri bir miktar değişmektedir ancak 

hepsi “sert” sınıfındadır. Yine A4’te sertlik farkı bulunmakta ve “orta sert” sınıfında yer almakta iken, A5 ise 

(siyah ve beyaz) oldukça farklı sertlik özelliğine sahip elek topları olarak firma tarfından üretilmiştir ve “orta 

yumuşak-orta sert” sınıfında yer almıştır. 

 

Tablo 3. Elek topu sertlik değerleri (Shore A, Shore D ve IRHD) 

Elek topu Sertlik değeri Sertlik  

skalası (Shore A) 

(Ölçülen) 

(Shore D) 

(Hesaplanan) 

(IRHD) 

(Hesaplanan) 

A1 52-53 13-14 53-54 Orta sert 

A2 34-35 2-3 35-36 Yumuşak 

A3 79-86 28-29 78-85 Sert 

A4 70-75 20-25 71-76 Orta sert 

A5 44-80 4-27 45-81 Orta yumuşak-Orta sert 

 

 

6.SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

   Genel kullanım amacı eleklerde biriken kontaminantları elekten temizlemek olan elek topları farklı yoğunluk, 

renk ve sertlikte (yumuşak, orta sert ve sert olmak üzere) üretilmekte, kauçuk, silikon, nitril, EPDM, SBR vb. 

malzemelerden yapılmaktadır. Bu çalışmada; 5 farklı firmadan temin edilen elek topları ile Shore A serlik değerleri 

ölçülmüş ayrıca dönüşüm diyagramı kullanılarak hesap yolu ile Shore D ve IRHD değerleri belirtilmiştir. Buna 

göre elde edilen sonuçlar şu şekildedir: 

✓ A1 ve A2 kendi içerisinde aynı özellikteki toplardır ve sertlik değerleri birbirine yakındır. A1 “orta sert” 

ve A2 (mavi) ise “yumuşak” sınıfındadır.  
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✓ A3 ise 3 farklı top görünümündedir ve bu yüzden sertlik değerleri bir miktar değişmektedir ancak hepsi 

“sert” sınıfındadır.  

✓ Yine A4’te sertlik farkı bulunmakta ve “orta sert” sınıfında yer almakta iken, A5 ise (siyah ve beyaz) 

oldukça farklı sertlik özelliğine sahip elek topları olarak firma tarafından üretilmiştir ve “orta yumuşak-

orta sert” sınıfında yer almıştır. 

   Elek temizleme toplarında malzemenin performansını belirlemek üzere sertlik dışında yağ direnci, aşınma 

direnci, elastisite ve çalışma sıcaklığı aralıkları da önemli olmaktadır. Konuyla ilgili bu tür performans testlerini 

de içeren ayrıntılı çalışmalar yapılarak söz konusu elek toplarının performans özellikleri ortaya konulabilir. 

Özellikle madencilikte mikronize öğütme tesislerinde yoğun olarak kullanılan eleme süreçleri bu şekilde daha 

verimli bir şekilde ve daha az işletme giderleri ile yürütülebilir. 
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ÖZ 
 

   Kesici uç tüketim miktarının önceden tahmin edilmesi proje maliyetinin önceden doğru şekilde analizi için 

oldukça önemlidir. Kesici uç tüketimi farklı parametrelere bağlı olmakla birlikte kayaç özellikleri en önemli 

parametrelerden biridir. Kayaçların aşındırıcılık özelliklerinin belirlenmesi kesici uç tüketim miktarının tahmin 

edilmesi ve uygun kesici uç seçimi için gereklidir. Bu çalışmada Kapadokya bölgesinde bulunan ignimbiritlerin 

dokusal özelliklerinin kayaçların aşındırıcılığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bölgede bulunan ignimbritler 

içerinde genel olarak soğuk hava deposu veya otel olarak kullanılan birçok kayadan oyma yapı bulunmaktadır. 

Kayadan oyma yapıların kazısında kollu galeri açma makineleri kullanılmakta ve kesici uç tüketimi çok büyük 

maliyetler oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında Kapadokya bölgesindeki ignimritlerin bazı dokusal özellikleri ile 

aşındırıcı minerallerin şekil özellikleri belirlenmiştir. Cerchar aşınma testleri yapılarak kayaçların aşındırıcılığı 

belirlenmiştir. Elde edilen Cerchar değerleri ile kayacın dokusal ve minerallerin şekilsel özellikleri arasındaki 

ilişkiler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 

 

   Anahtar kelimeler: Kapadokya ignimbritleri, kayaç dokusu, kesici aşınması. 

 

 

INVESTIGATION OF THE TEXTURAL PROPERTIES OF CAPPADOCIA 

IGNIMBRITIES ON THE CUTTER WEAR 

 

ABSTRACT 
 

   Prediction of the cutter consumption rate is very important for an accurate cost analysis. Although the 

consumption rate of cutters depends on different parameters, the rock properties are one of the most important 

parameters. Determination of abrasive properties of rocks is necessary for estimating the cutter consumption rate 

and for selecting the proper cutters. In this study, the effects of the textural properties of ignimbrites in Cappadocia 

region on the rock abrasivity was investigated. In ignimbrites located in this region, there are many rock-cut 

structures that designed as cold storage or hotel in general. Roadheaders are used for excavation of the rock-cut 

structures and cost of the cutter consumption is very costly. In this study, the textural properties of Cappadocia 

ignimbrites and shape properties of abrasive minerals were determined. Cerchar abrasion tests were carried out to 

determine the abrasivity of the rocks. The relationships between the Cerchar values and the texture properties of 

the rock and the shape properties of the minerals were statistically analyzed. 

 

   Keywords: Cappadocia ignimbrites, Rock texture, cutter wear. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

   Keski aşınması, kazı esnasında keski ile kayaç arasında meydana gelen sürtünmenin sonucudur. Çalışma prensibi 

keskilerle kayacı kesme prensibine dayanan kazı makinalarında keski tüketimi toplam maliyet içerisinde önemli 

bir yer tutmaktadır. Bu yüzden, kazılacak kayaç özelliklerine bağlı olarak doğru keskinin seçilmesi oldukça 

önemlidir [1]. Keski aşınmasının bağlı olduğu birçok farklı parametre bulunmaktadır. Bu parametreler genel olarak 

kayaç, keski ve kazıcı özellikleri olarak belirtilebilir [1,2].  

   Keskiler aşındıkları zaman keşke kuvvetlerinin artmasıyla harcanan enerji artmakta ve bu durum kazı verimini 

azaltarak keski sarfiyatını artırmaktadır [2]. Keskilerde sürtünme, sıcaklık, darbe ve titreşim aşınmaları gibi farklı 

aşınma mekanizmaları görülebilmekle birlikte, en çok görülen sürtünme aşınmalarıdır [3]. 
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   Kayaçların mühendislik özelliklerinin, bileşimsel özelliklerinden de etkilendiği bilinmekle birlikte, bu alanda 

dokusal kayaç özelliklerinin, bileşimsel özelliklerden daha etkin olduğu ifade edilmektedir [4,5]. Bu özelliklerin 

kesici uç tüketimine etkisi kaçınılmazdır. 

   Kesici uç tüketiminin tahmininde en yaygın kullanılan deney yöntemlerinden birisi Cerchar aşınma indeks 

deneyi olup bu deney yöntemi kullanılarak kayaç dokusunun kesici uç aşınmasına etkileri araştırılmıştır [6-8]. Bu 

çalışmalar genel olarak kuvars içeriği ile kayaçların aşındırıcılığı arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir, 

ancak bunların bir kısmı kayadaki kuvars içeriğinin kayaç aşındırıcılığının tanımlanmasında tek başına uygun 

olmadığını bildirmiştir. Kayaç içerisindeki diğer aşındırıcı minerallerin yüzdesi ve bunların şekilsel özellikleri ile 

kayacın dokusu da kesici uç aşınması üzerinde etkilidir. Yapılan bu çalışma kapsamında Kapadokya bölgesinde 

bulunan kayadan oyma yapıların kazısında kullanılan kollu galeri açma makinelerinin kesici uçlarının 

tüketimlerine kayaç ve mineral özeliklerinin etkileri incelenmiştir. 

 

 

2. ÇALIŞMA SAHASI 
 

   Yürütülen arazi çalışmaları Şekil 2’ de belirtildiği gibi Kapadokya Bölgesinde yapılmıştır. Nevşehir ili 

çevresinde olan proje sahaları şehir merkezine yakın konumlarda bulunmaktadır. Bunun yanında Niğde’ye 10 km 

uzaklıkta bulunan Aktaş kasabasındaki proje sahaları da incelenmiştir. Bu projeler Höyük İnşaat firması tarafından 

soğuk hava deposu olarak tasarlanmış ve kazılarında kollu galeri açma makineleri kullanılmıştır (Şekil 1). 

 

    

Şekil 1. Çalışma kapsamında arazi faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerin gösterimi. 

 

 

3. MATERYAL VE METOT 
 

   Yapılan bu çalışma kapsamında Kapadokya bölgesinde bulunan ignimbritleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

Niğde ve Nevşehir illeri sınırları içerisinde kalan bölgelerden farklı dokusal özelliklere sahip ve içerisinde kayadan 

oyma yapıların kazısının yapıldığı proje sahalarından kayaç numuneler alınmıştır. 

 

3.1. Laboratuvar Çalışmaları 
 

   Laboratuvar çalışmaları kapsamında kayaçların yoğunluk, tek eksenli basınç dayanımı ve aşındırıcılık 

özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Kayaçların aşındırıcığı belirlenirken Cerchar aşınma 

indeks deneyleri yapılmıştır. Numunelerin yoğunluk (birim hacim ağırlık) ve tek eksenli basınç dayanımı 

belirlenmesi için karot numuneler kullanılmış olup deneyler ISRM standartlarına göre yapılmıştır [9].  
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  Cerchar aşındırıcılık indeks değerleri belirlenirken Cerchar aşındırıcılık deney aleti kullanılmıştır. Bu deneyde 

yeni kırılmış taze kayaç yüzeyi, ucu 90o konik, çekme dayanımı 2000 N/mm2 olan deney uçları ve 70 N’ luk baskı 

kuvvetiyle 10 mm çizilmiştir [10]. Deneyler sonunda elde edilen ortalama değerler Tablo 1’ de verilmiştir. 

 

3.2. Kayaçların Dokusal Özelliklerinin Belirlenmesi 
 
   Kayaçların dokusal özellikleri incelenirken alınan ince kesit görüntüleri kullanılmıştır. İnce kesit örneklerinden 

mikroskop altında görüntüler alınmış ve Image Pro-Plus programı yardımıyla görüntüler analiz edilmiştir (Şekil 

2). Görüntü analizi yapılırken minerallerin alan, çevre uzunluğu ve feret uzunlukları gibi özellikleri belirlenmiştir. 

Bunun yanında incelenen görüntüde toplam mineral alanının toplam kesit alanına oranı değeri (AW) de elde 

edilmiştir. Kayacın dokusal ve minerallerin şekilsel özellikleri belirlenirken her bir kayaç numunesi için en az 4 

farklı görüntü üzerinde hesaplama yapılmış olup elde edilen değerlerin ortalaması alınarak istenilen değerler elde 

edilmiştir. Elde edilen ortalama değerler Tablo 2’ de verilmiştir.  

 

 

Şekil 2. İnce kesit görüntüsü üzerinde Image Pro-Plus programında yardımıyla mineral tane özelliklerinin 

belirlenmesi. 

Tablo 2. Görüntü analizi programı yardımıyla elde edilen kayaç dokusuna ait özellikler. 

Proje adı 

Laboratuvar deney Sonuçları Kayaç Doku özellikleri 

γ 

(gr/cm3) 

UCS 

(MPa) 
CAI AW OTA 

Aspect 

Oranı 

Güvenal 1.36 7.22 1.66 0.62 1.65 1.62 

Kayhan 1.46 3.87 1.19 0.52 1.46 1.67 

Sulusaray - 1 1.32 4.65 0.85 0.43 1.09 1.25 

Sulusaray- 2 1.43 8.89 1.12 0.49 1.13 1.19 

Aktaş -1 1.39 12.67 1.78 0.55 2.05 1.81 

Aktaş- 2 1.33 10.25 1.36 0.48 1.63 1.43 

Nevşehir 1.49 14.02 1.91 0.71 1.78 1.68 

 

γ: Yoğunluk, UCS: Tek eksenli basınç dayanımı, CAI: Cerchar aşınma indeks değeri, AW: Toplam mineral 

alanının referans alana oranı, OTA: Ortalama tane alanı, CAI: Maksimum feret uzunluğunun minimum feret 

uzunluğuna oranı. 



 

71 
 

Uluslararası katılımlı  

Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu 

24-26 Ekim 2018, Niğde 

Internationally participated  

Cappadocia Geosciences Symposium 

 24-26 October 2018, Niğde, Turkey 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

  Kapadokya bölgesinde Niğde ve Nevşehir illerine yakın bölgelerde ignimbirit formasyonları içerisinde kazısı 

yapılan 7 farklı soğuk hava deposu projesinden kayaç numuneleri alınmıştır. Kayaçların aşındırıcılık özellikleri 

ile bazı dokusal özellikleri belirlenmiştir. Cerchar aşınma indeks değerleri ile belirlenen dokusal özellikler 

arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 

   Kayaçların dokusal özelliklerinden, toplam mineral alanının referans alana oranı (AW), ortalama mineral tane 

alanı (OTA) ve aspect oranı değerleri ile kayaçların Cerchar aşınma indeks değerleri arasındaki ilişkiler ayrı ayrı 

analiz edilmiştir. Buna göre elde edilen ilişkiler Şekil 3 – 5’ de verilmiştir.  

 

 

Şekil 3. Cerchar aşınma indeks değeri ile AW değeri arasındaki ilişki. 

 

 

Şekil 4. Cerchar aşınma indeks değeri ile ortalama tane boyutu arasındaki ilişki. 

 

Şekil 5. Cerchar aşınma indeks değeri ile aspect oranı arasındaki ilişki. 

y = 3.563x - 0.5242

R² = 0.76

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

C
A

I

AW

y = 1.0074x - 0.1429

R² = 0.81

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2

C
A

I

Ort. Tane Alanı (mm2)

y = 1.297x - 0.5632

R² = 0.62

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

C
A

I

Aspect Oranı



 

72 
 

Uluslararası katılımlı  

Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu 

24-26 Ekim 2018, Niğde 

Internationally participated  

Cappadocia Geosciences Symposium 

 24-26 October 2018, Niğde, Turkey 

   Elde edilen sonuçlara bakıldığında kayaçların dokusal özellikleri ile aşındırıcılıkları arasında anlamlı doğrusal 

ilişkilerin olduğu görülmektedir. Değerlendirilen Kapadokya bölgesi ignimbritleri için aşındırıcı mineral 

yüzdesinin artmasıyla Cerchar değerinin ve dolayısıyla kayaçların aşındırıcılık özelliklerinin de arttığı 

görülmektedir (Şekil 3). Benzer durum ortalama tane boyutu değerinin artması ile de görülmektedir (Şekil 4). Bu 

da kayaç içerisindeki minerallerin daha çok aşındırıcı minerallerden oluşmasından kaynaklanmaktadır. Mineral 

alanının genişlemesi keskiye temas eden aşındırıcı yüzeyinin artması ve daha fazla aşınmaya sebep olması 

anlamına gelmektedir. Elde edilen bu sonuçlar daha önce farklı kayaçlar üzerinde yapılan çalışmalarla benzerlik 

göstermektedir. Bununla birlikte daha önceki çalışmalarda farklı jeolojik kökene sahip kayaçlar kullanıldığı için 

elde edilen ilişkiler daha düşük korelasyon katsayısı değeri vermiştir.  

   Maksimum feret uzunluğunun minimum feret uzunluğuna oranı olarak tarif edilen aspect oranını ile Cerchar 

aşınma değeri arasındaki ilişki Şekil 5’ te görülmektedir. İlgili grafiğe bakıldığında elde edilen ilişkinin daha düşük 

korelasyon katsayısı değerine sahip olduğu görülmektedir. Bu durum deney esnasında bazen üzerinde Cerchar 

aşınma deneyinin yapıldığı mineralin kenar uzunluklarıyla alakalıdır. Yine de elde edilen sonucun anlamlı bir ilişki 

ortaya koyduğu söylenebilir.   

 

 

4. SONUÇLAR 
 
   Kayaçların dokusal özellikleri onların dayanım, delinebilirlik ve kazılabilirlik gibi farklı özellikleri üzerinde 

oldukça etkilidir. Kayaçların mekanize kazıcılar tarafından kazılması esnasında kullanılan kesici uçlar doğrudan 

kayaya temas etmekte ve dolayısıyla kayacın fiziksel ve mekanik özellikleri bu keskilerin aşınması üzerinde etkili 

olmaktadır. Yapılan önceki çalışmalarda kesici uç tüketimi ile kayaç özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

daha çok tünel ve madencilik sektörleri için yapılmıştır. Kayadan oyma yapıların kazısı ise tünel ve madencilik 

faaliyetlerinden farklılıklar göstermektedir. Bu kapsamda bu çalışmada kayadan oyma yapıların kazıldığı 

Kapadokya bölgesinde yer alan ignimbritlerin dokusal özelliklerinin kesici uç tüketimine etkileri araştırılmıştır. 

Sonuç olarak kayaçların aşındırıcılık özellikleri ile kayaç dokusal özellikleri arasında anlamlı ilişkiler elde 

edilmiştir. 
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ÖZ 
 

   Niğde Ulukışla Bolkardağ Au/Ag cevheri oksitli polimetalik bir maden olup, cevher içeriğinde limonit, götit, 

lepidokrosit, smitsonit, serüzit/plumbojarosit gibi pek çok karbonat, oksi hidroksit mineralleri ve kalsit-kuvars gibi 

gang mineralleri bulunmaktadır. 176 g/t Ag ve 8,6 g/t Au içeriği bulunan cevhere yapılmış direkt siyanürleme 

testlerinde (24 saat, oda sıcaklığında, 1,5 g/L NaCN konsantrasyonunda), yaklaşık %20-30 Ag ve % 50-60 Au 

kazanım verimleri elde edilmiştir. Mineralojik incelemelerde, altın demir oksihidroksitler içerisinde kapanım 

halinde bulunurken, gümüş jarositik yapılarla beraber bulunmaktadır. Bu çalışma da, kireçle alkali ön işlem 

testlerinde öğütmenin etkinliği üzerinde durulmuştur. Alkali ön işlem şartları; % 10 katı oranı, 8 saat, 40 kg/t CaO, 

80 °C ardından gerçekleştirilen siyanürleme işlemi ise, aynı katı oranında, 1,5 g/L NaCN konsantrasyonunda, 60 

°C sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, Au verimleri % 74-88 arasına ve Ag verimleri de % 65-80 arasına 

yükselmiştir. Bu durum, refrakter yapılı cevherlerde alkali ön işlemin ve kısmen de öğütmenin etkin olduğunu 

göstermektedir.  

 

   Anahtar kelimeler: Refrakter Au/Ag, Siyanürleme prosesi, Alkali ön işlem, Sıcak kireç prosesi, Öğütme  

 

 

THE EFFECT OF GRINDING TO CYANIDATION PROCESS AFTER HOT LIME 

IN REFRACTORY Au/Ag ORE 
 

ABSTRACT 
 

   Niğde Ulukışla Bolkardağ Au/Ag ore is an oxidized polymetallic ore and contains various carbonate, 

oxyhydroxide minerals such as limonite, goethite, lepidocrocite, smitsonite, cerrussite/plumbojarosite and gangue 

minerals such as calcite-quartz. 20-30% Ag and 50-60% Au recovery efficiencies in direct cyanide tests (24 hours, 

at room temperature, 1.5 g/L NaCN concentration) with 176 g/t Ag and 8.6 g/t Au contents. In mineralogical 

studies, gold is present in iron oxyhydroxides, while silver is found together with jarosite structures. In this study, 

the effectiveness of grinding in alkali pretreatment tests with lime is emphasized. Alkali pretreatment conditions; 

10% solids, 8 hours, 40 kg / t CaO, 80°C followed by cyanidation was carried out at the same solid ratio, 1.5 g/L 

NaCN concentration, 60°C temperature. As a result, the Au yields increased to 74-88% and the Ag yields rose to 

65-80%. This suggests that alkali pre-treatment and partly grinding are effective in refractory ores.  

 

   Keywords: Refractory Au/Ag, Cyanidation process, Alkali pretreatment, Hot lime process, Grinding 

 

 

1. GİRİŞ 
 

   Altın ve gümüş metalürjik açıdan serbest ve refrakter cevherler olarak ayrılmakta olup, % 80’inin 75µm altı 

olduğu cevherlerde 24 saatlik klasik siyanür liçi işlemiyle % 90’ın altında % kazanım verimi ile elde edilen 

cevherlere refrakter cevherler, % 90 ve üzeri verimlerin kolaylıkla elde edildiği cevherlere de serbest cevherler adı 

verilmektedir [1, 2]. Refrakterlik özelliği cevher içeriğindeki Au/Ag’ün durumuna (mineraller içerisinde kapanım, 

kafes yapılar içerisinde bulunma, çözünmesi güç alaşım ve mineraller olarak bulunmaları) ve cevherde bulunan 
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minerallere (oksit ve siyanür reaktifini fazlaca tüketen minerallerin varlığı, değerli metalleri adsorblayıcı 

minerallerin bulunması ve tanenin yüzeyinde gerçekleşen film tabakası nedeniyle oluşan yüzey pasivasyonu gibi) 

göre belirlenmektedir [3-7]. 

   Cevherin refrakterlik özelliklerine karşılık, siyanür liçi öncesi ön işlem uygulamaları yapılarak, cevherin ve 

içeriğindeki altın/gümüşün siyanürlemeyle kazanılabilecek şartlara hazır hale getirilmesi sağlanmaktadır [1]. Bu 

ön işlemlerde fiziksel ön işlemlerde cevherin ince boyuta öğütülmesi, termal ön işlemler ile sülfür yapılı cevher 

yapısında kavurma [8, 9] gibi işlemler ile cevher yapısının oksijen varlığında sülfür yapısına dönüştürülmesi 

hedeflenmektedir. Basınçlı [8-10], kimyasal [10-12] ve biyolojik [13] ön işlemlerde de sırasıyla; sülfür matrisinin 

asit bazla kırılması, metal sülfürlerin oksitlenerek sülfata dönüştürülmesi ve bakterilerle sülfür minerallerinin 

oksidasyon hızlarının arttırılarak kafes yapılarının parçalanması ve dolayısıyla tüm bu ön işlemler sonucu açığa 

çıkan değerli metaller olan altın ve gümüş yüzeylerinin siyanürleme işlemine hazır hale getirilmesi sağlanmaktadır 

[1, 10, 14].  

   İspanya-Rio Tinto’da bulunan maden doğal jarositlerin bulunduğu Gossan cevherlerinden oluşmakta olup, bu 

cevher içeriğinde yoğun miktarda gümüş içermektedir [15]. Bu cevherlerin siyanür işlemiyle doğrudan 

kazanılması güç olduğundan alkali işlem sonrası siyanürleme işlemi tercih edilmektedir. Bu işlemin avantajı 

jarositlerde bulunan sülfatın kafes yapısından kimyasal işlemlerle uzaklaştırılarak Fe-Ag hidroksitlerin açığa 

çıkarılmasıdır. Böylece siyanür ile kazanımın gerçekleştirilemediği değerli metalin siyanürleme işlemine hazır 

hale getirilmesidir [15-19].  

   Niğde Ulukışla Bolkardağ polimetalik Au/Ag madeni sahası sülfürlü ve oksitli oluşumlara sahip olup, yoğun bir 

oksidasyon zonu bulunmaktadır. Cevherin oksitlenmesi galenin kurşun-jarosite ve jarositin de, anglezit ve limonite 

ayrışması şeklindedir. Gümüşün arjantit elektrum ve jarosit yapıları şeklinde olduğu belirlenmiştir [20]. Tüm bu 

oluşumlar sülfürlü cevherlerin ayrışma zonlarını ve cevherin özellikle mikroskop çalışmaları ile de belirlenmiş 

olan altının limonit-götit lepidokrosit yapılarında belirlenmiş olması, cevherin oksihidroksit yapıları ve jarosit 

içermesi Gossan yapısı ile uyum göstermektedir [21-22]. 

   Daha önceki liç çalışmalarda, cevher hakkında yoğun mineralojik incelemeleri yapmış ve gümüşçe (1,1 g/t Au 

ve 380 g/t Ag) ve altın gümüşçe (14,5 g/t Au ve 415 g/t Ag) zengin cevher olmak üzere iki farklı özellikte cevheri 

incelemiştir [23]. Altın ve gümüşçe zengin cevher üzerine uygulanan çalışmada, cevher sınıflandırma işlemine 

tabi tutularak, boyuta göre zenginleştirme sarsıntılı masalar ile gerçekleştirilmiştir. Bu cevherin kurşun 

konsantresinden; % 36,67 Pb, % 44,08 Au ve % 23,27 Ag kazanmıştır. Atığına uygulanan siyanürlemede ise, % 

47,10 Au ve % 69,53 Ag elde etmişlerdir [24-26]. Cevherin direk siyanürleme testlerinde % 52 Au ve % 28 Ag 

elde edilirken, ince öğütme çalışmalarında %76-87 Au ve % 22-43 Ag elde edilirken, alkali ön işlem 

uygulamalarında ise; % 75-90 Ag ve % 80-95 Au verimlerine ulaşılmıştır [27-31]. 

   Yapılan bu çalışmada, Gossan cevher yapısı ile uyumlu Niğde Ulukışla altın/gümüş cevherlerinin alkali işlem 

sonrası siyanürleme işleminde, siyanürleme performansının etkisi incelenmiştir. 

 

 

2. MATERYAL VE METOT 
 

2.1. Materyal 
 

   Çalışmalar, Niğde Ulukışla Madenköy sahasında bulunan Gümüştaş Madencilik ve Tic. A.Ş.’den alınmış 

Bolkardağ madenidir. Deneyde numuneleri, yaklaşık 150 kg numunenin deney öncesi kırma sınıflandırma 

işlemleri yapılması sonrası elde edilmiştir.  

 

2.2. Metot 
 

   Katı analizleri ACME (Kanada) Laboratuvarlarında, mineralojik analizler Nikon Polarizan Mikroskobunda 

gerçekleştirilmiştir. Tane boyut dağılımı Malvern Mastersizer 2000 MU cihazı ile lazer kırınım yöntemine göre 

tayin edilmiştir.  

   Cevher tesisten getirildikten ve çeneli kırıcı ile -1 mm boyutuna kırılıp harmanlandıktan sonra 1 kg’lık 

numuneler haline getirilmiştir. Bu testlerde kullanılmak üzere bu birer kiloluk numuneler çubuklu değirmende % 

50 şarj oranında beslenerek 1-3-5-7-10 ve 30 dakikalık sulu öğütme işlemlerinden geçirilmiştir.  

   Alkali liç deneyleri çoklu ısıtmalı manyetik karıştırıcılarda kontrollü olarak ve ardından gerçekleştirilen 

siyanürleme deneyleri de aynı cihazlar üzerinde siyanür kontrollü olarak (pH 11’de) yapılmıştır. Kireç şartları; 
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%10 katı oranında, 40kg/t CaO konsantrasyonunda, 8 saat, 80 ºC sıcaklıkta uygulanırken, siyanür şartları, aynı 

katı oranında, 1,5 g/L NaCN konsantrasyonunda, 24 saat, 60 ºC sıcaklıkta uygulanmıştır. 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

   Cevherin kimyasal analizleri, Au 8,6 g/t, Ag 176 g/t, Zn % 4,78 ve Pb % 2,59 olarak belirlenmiştir. Cevherin en 

yoğun olduğu bileşikleri ise; Fe2O3 (% 34,77) SiO2 (% 22,80) ve CaO (% 5,79) ve Al2O3 (% 4,07)’tir. Altının 

cevher mikroskobisinde pek çok farklı taneciklerle bulunmakta olduğu tespit edilmiş olup, tanelerin hematit, götit, 

lepidokrosit gibi demir oksitlerle beraber, hematit-limonit çatlaklarında, kalsit kristali içerisinde, gang mineralleri 

olan kuvarsla bulunabildiği tespit edilmiştir [27-31]. Farklı tane boyutlarında öğütülmüş cevherin (1-3-5-7-10-30 

dakika) ve kırılmış fakat öğütülme işlemi görmemiş numunenin (0 dakika) d90 değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğütülen cevherin % 90'lık kısmının tane boyutu (µm) 

Öğütme süresi (dk) 
d90 

(µm) 

30 26,3 

10 27,77 

7 60,82 

5 64,43 

3 91,82 

1 177,29 

0 326,51 

 

   Cevherin direk siyanürleme test sonuçlarında (Şekil 1-2), % 33 katı oranında, 1,5 g/L NaCN konsantrasyonunda, 

oda sıcaklığında, 24 saatlik deneylerde (NaOH ile pH 11) metal kazanımların % 28 Ag ve % 52 Au olarak kaldığı 

gözlenmektedir. Cevher üzerine % 10 katı oranının denendiği ve diğer süre ve şartların aynı kaldığı ve 10 kg/t 

CaO konsantrasyonlarında (pH 11) direkt siyanürleme testlerinde, % 44 Ag ve % 82 Au elde edilebilmiştir. Cevher 

üzerine yapılmış öğütme sonuçlarından yapılmış alkali ön işlemin ardından yapılan siyanürleme testlerinde ise; 

altın kazanımları yaklaşık % 74-88 ve gümüş kazanımları ise % 65-80 arasında elde edilmiştir. Bu verim artışları 

için 30 dakikalık öğütme için özellikle gümüş verimlerinde en yüksek verimlerde elde edilmişken, öğütülmemiş 

ya da 1 dakikalık öğütme sonrası olan deneylerde en düşük verimler elde edilmektedir. Altın kazanımında da aynı 

öğütme sürelerinde verimleri gümüş gibi yüksek veya düşük olabilmelerinin yanında, 7 ve 10 dakikalık öğütme 

sonucunda altın için verim daha yüksek olabilmektedir. 

 

 
 

Şekil 1. d90 boyutuna göre %Au/Ag kazanım verimlerinin değişimi: Au/Ag: % 10 katı oranı, 8 saat, 

40 kg/t CaO, 80°C (alkali şartları), 24 saat,1,5g/L NaCN, 60°C (siyanürleme şartları); Au/Ag-D1-

% 33 katı oranında, 24 saat, 1,5g/L NaCN, oda sıcaklığında; Au/Ag-D2-% 10 katı oranında, 24 saat, 

1,5g/L NaCN, oda sıcaklığında 
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4. SONUÇLAR 
 
   Bolkardağ (Niğde) Au/Ag cevheri, bünyesinde pek çok metali bulunduran oksitlenme geçirmiş bir cevherdir. 

Özellikle cevherde oksit/oksihidroksitlerin bulunduğu ve altın gümüşünde bu minerallerle beraber bulunduğu 

görülmektedir. 

   Öncelikli olarak gerçekleştirilen doğrudan siyanürleme testlerinde düşük altın ve gümüş verimleri elde 

edilmiştir. Çalışmada iki farklı siyanürleme uygulaması yapılmış ve farklı verimler elde edilmiştir. Bu verim 

değişikliklerinin sebebi % katı oranından kaynaklanmakta olup, verimlerin özellikle de gümüş açısından verimin 

düşük olma sebebi ise cevherin refrakter karaktere sahip bir cevher olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple 

cevherin kazanılabilmesi amacıyla alkali kireç liçi ve ardından siyanürleme işlemleri araştırılmış ve verimlerde 

artışlar olduğu gözlenmiştir. 

   Cevher tesisten getirildikten sonra – 1 mm altında sınıflandırılacak şekilde boyut ufalama işlemlerinden 

geçirilmiş ve bu çalışmada da öğütme etkinliği araştırılmıştır. Buna göre belirlenen yedi farklı numune üzerinde 

alkali kireç liçleri ve deneylerin devamında da siyanürleme işlemi uygulanarak öğütme süreleri çalışılmıştır.  

   Sonuç olarak, altın ve gümüş kazanımları sırasıyla % 88 ve % 80’e kadar artmıştır. Bu artışlar altın için 10-30 

ve gümüş için ise 3 ve 30 dakikalık öğütmelerde en yüksek verimlere ulaşmıştır. Bu sebeple alkali ön işlemin 

siyanür liçlerinde öğütmenin etkin bir rol aldığı gözlenmektedir. 
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ABSTRACT 
   This work presents a summary of the documentation collected by the Centro Studi Sotterranei starting from 1991 

about the site of Göreme, in the heart of Cappadocia (central Turkey). After the explorations conducted in an area 

of just 0.15 square kilometres, it emerges that, in addition to an extraordinary concentration of rock-cut churches, 

studied by specialists since 1907, there is an unexpected and complex defensive organization, previously unknown. 

Partly located in the high tuffaceous faces of a gorge, these structures are complemented by water works dug into 

the riverbed. The identification of seven underground shelters and the observation of countless rooms cut by 

erosion, distributed along a front of 400 m, allows us to hypothesize the presence of an ancient defensive system, 

interconnected on three-dimensional axes. We can conclude that, originally, there was a sort of "linear" invisible 

fortification, which we have named Kiliçlar Kalesi (Fortress of the Swords), serving the most evident rock-cut 

settlement for religious/funeral purposes, located on the opposite side of the valley. 

  

   Keywords: Cappadocia, Göreme, hypogeal shelters, underground hydrology 

 

 

1. INTRODUCTION 
 

   The whole territory of the historical Cappadocia, in the middle of Anatolia, is characterized by a close 

relationship between geology and ancient anthropic works carved into the rock. This sort of symbiosis is 

particularly tangible in the area of Göreme, the heart of the region, where the erosive morphologies in which the 

volcanic tuff deposits have evolved are heavily marked, and the presence of Roman, proto-Christian and Byzantine 

rock-cut works (churches, refectories, tombs, pigeon houses, apiaries) is more concentrated than elsewhere. 

   During the investigations conducted in the nineties of the last century, and more recently between 2012 and 2014 

by Centro Studi Sotterranei (see in Acknowledgements) [1], several underground hydric facilities and fourteen 

rock-cut shelters, previously completely unknown, were geolocated with the GPS system in an area of about 4 sq. 

km. They have been documented with topographic survey, both expeditious and with scanner-laser system, 

complementing the only three defensive structures identified by De Jerphanion in 1911 [2]. These are works, 

excavated in the rocky formations, intended to protect residents from incursions and raids that historically have 

invested this region over the centuries. 
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Figure 1. Aerial view, from the north to the south of the area of Göreme and Kılıçlar Vadisi in 1993. Numbers in 

the flags: shelters described in the text (GPS positions). White circles: underground water works. Black circles: 

main rock-cut churches closer to shelters. (photo 1993, R. Bixio). 
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Figure 2. Cross-section of the valleys of Göreme and Kılıçlar, view toward the north (drawing R. Bixio). 

 

   In the present work we will consider a part of these shelters, in a smaller area of only 0,15 sq. km, whose 

entrances are hidden along a linear front of about 400 m on the right slope of the Göreme valley, in which the 

Tokalı Kilise, located approximately in the middle, is the most important of about fifty churches [3] and more than 

thirty refectories carved into the rock [4]. Realistically, we believe that such shelters, not easy to be identified 

among other religious and residential structures on the Göreme side, were interconnected by internal tunnels with 

openings on the opposite side, exploiting the morphology of a deep and narrow canyon, the Kılıçlar Vadisi (Valley 

of Swords), located eastward and parallel to the main rock-cut settlement, and almost invisible (Figs 1, 2). 

   Moreover, considering De Jerphanion's early twentieth century report, and interpreting the remains still visible, 

despite the disappearance of large portions of rock mainly produced by erosion on the high vertical walls, it is 

believed that, originally, the shelters were also communicating with the bottom of the valley. So, in addition to an 

escape route, the residents would have had access to water reserves consisting of "tunnel-cisterns", fed by peculiar 

"loose stone trenches", realized according to the specific morphological characteristics of the gorge. A sector of 

the stream is also controlled by an underground drainage works so to obtain cultivated plots (Fig. 3). We believe 

the whole of these hypogeal works could be defined as an "integrated triaxial defensive system", which we have 

named “Kılıçlar Kalesi”, that is "Fortress of the Swords". 

 

 

2. THE KILICLAR VADİSİ AND ITS WATER WORKS 

 
   The Kılıçlar Vadisi, as we have anticipated above, has a contiguous and almost parallel watercourse with the 

Göreme Vadisi, cutting its right orographic side. The two valleys are separated by a very narrow, in some parts 

almost non-existent watershed line, consisting of walls falling vertical from one side and with a shallowest slope 

on the other, littered with pinnacles, remains of the erosive action (fig. 2). The whole hydraulic rod, oriented from 

southeast to northwest, is 1850 m long with a difference in height of 150 m between the head (1220 m), to the 

south, and the confluence, to the north, with the Zemi Vadisi (1070 m). 

   In the middle part the valley becomes progressively narrower and deeper until it turns into a real gorge. From 

the aerial photo (fig. 1) the path appears as a thin, dark and irregular incision, which crosses the bank of white tuff. 

The formation of the gorge, of course, originates from the flow of torrential waters that has caused, over the 

centuries, a deepening and gradual retreat towards the head of the stream and the erosion of the edges. 

   The track is characterized by frequent and brief changes of direction that form eight meanders, delimited by high 

rock walls looming on the river bed (cliffs and transversal gullies), berween 15 and 40 m high, drawing closer and 

closer. The edges are distant from each other, in some places, five/six meters on the top and less than 2 m on the 

bottom. However, the riverbed is easy to walk, despite the presence of sudden jumps and boulders, because, at 

least during the summer, it is completely dry. This alternative route, which can be crossed in both directions, allows 

people to reach the other contiguous valleys, or, more simply, to bypass the entire site of the rock-cut churches, 

reaching both ends of the Göreme slope. The narrow gorge, almost invisible until you look out on the edge, can 

make you think to a "secret passage", defiladed and a bit creepy! As we will see, this suggestion could actually 

correspond to an ancient function of the canyon which, however, also in the past was entirely practicable and used, 

at least, to excavate numerous cavities in the high walls, many of which were certainly employed as pigeon house, 

but not only. 
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Figure 3. Scheme of the morphologic evolution of the gorge consequently to the ancient anthropic impact. Phase 

1: before any human intervention the stream bottom, subject to sudden flooding, is unusable. Phase 2: man digs 

drainage and catchment tunnels and starts cultivating the terraces and dwelling the rock. Phase 3: over the 

centuries the collector widens and deepens. The erosion produces collapses and abandon. 

 

   The upstream section of the gorge, averagely slightly larger (about 20 m), was formerly controlled by an 

ingenious drainage system, still working today. It consists of a subterranean collector, easily walkable, made up 

of interconnected tunnels, dug under the level of the riverbed, on the right bank, with the technique of the "opposite 

fronts". The main duct (fig 1: from white circle 45 to 45b) is interspersed with several lateral drainage points 

(dissipating ducts or shafts). Their purpose is to reduce and distribute the water amount generated by the rainfalls, 

and to stem the ruinous torrential floods by channelling underground, so that on this stretch of the valley the 

riverbed can be terraced and cultivated (fig. 3) [5] [6]. 

    In addition, upstream and downstream of the gorge we have documented (in some cases with the aid of diving 

suits - see fig. 8/left) devices excavated to capture and store water so to have hydric availability for both agricultural 

and domestic uses (white circles 5, 8, 13, 41, 48). These works consist of independent tunnels, also dug with the 

opposite fronts technique and, in some cases, with the technique of "pilot holes". Their main function was the 

accumulation of water reserves for seasonal needs, transforming the narrow tunnels into long and capacious "linear 

cisterns". At least one of them crosses the watershed and supplies water from one valley to another (from white 

circle 51 to 4 and 37). Particularly original was the catchment system, in some cases still working, consisting of 

"loose stone trenches", i.e. trenches (or shafts) full of bulk stones through which the water flows (fig. 4): these 

devices, excavated in strategic points of the surface, channelled rainwater and above all, probably, the melting 

snow inside the tunnel-cisterns. [7]  
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Figure 4. Scheme of the excavation phases to create a tunnel-cistern (drawing R. Bixio). 

 

 
 

Figure 5. St. Eustachius shelters and water installations: openings on the Kılıçlar Vadisi (photo. A. Maifredi). 

 

 

3. THE UNDERGROUND SHELTERS ALONG THE KILICLAR VADİSİ 
 

   The high vertical walls that delimit the sides of the Kılıçlar gorge and its downstream continuation from the last 

northernmost meander, are characterized by innumerable openings, distributed along both sides. 

   They correspond to cavities excavated by man at different altitudes, sometimes on overlapping levels that, in 

most cases, are today unattainable from below. Some of these openings correspond to rooms of which it was 

possible to identify the corresponding entrances located on the opposite side of Göreme; for others it was necessary 
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to find suitable anchorages in order to be able to descend, by means of ropes and related equipment, on the vertical 

of the openings (see figs 9 and 13). Not all the cavities, whose presence is perceived along the entire extension of 

the cliff on the left bank, have been reached, while on the right bank, even more difficult to go, the research has 

yet to be started. However, this first documentation already provides sufficient data to frame the role of hypogean 

anthropic interventions, described below. 

 

   3.1 The St. Eustachius Shelter System 

 

   In the area surrounding the rock-cut church of St. Eustachius (black circle 3), located on the slope of Göreme, 

70 m east from the entrance of the Tokalı Kilise (black circle 1), four underground structures with a clear defensive 

vocation have been identified [1]. They consist of rooms connected by tunnels that, starting from residential rooms 

dug near the surface, go inside the rocky mass to the northeast, for about twenty meters each. In this way they 

cross the rock mass from side to side, passing under the line of watershed, reaching the wall on the left orographic 

bank of the Kılıçlar Vadisi. The natural regression of the side of the canyon has produced the partial collapse of 

the terminal rooms that have been gutted and suspended at a height of about 10/15 meters from the valley bottom 

(numbers in boxes 1 to 5 in figs 5, 6). They appear on the vertical faces with large horizontal openings, contiguous, 

shielded by bushes grown on mounds of soil on the edge (fig. 13).  

   The topographical surveys, partly carried out in collaboration with the University of Florence-DIDA team, led 

by Carmela Crescenzi [8], allow a precise morphological evaluation thanks to the development of plans and sections 

at different scales (see for example figs 6, 7). The four shelters are very close, about 10 meters from each other. 

The first three develop along parallel axes, starting from adjacent intercommunicating rooms, carved at the base 

of the pinnacle in which the church of St. Eustachius is located (flags 2a, 2b, 3).  

 

 
 

Figure 6. The St. Eustachius shelter system, on the upper part of the rock face, and the water installations, 

excavated under the riverbed level  (drawing R. Bixio). 
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Figure 7. Longitudinal section of the St. Eustachius shelter 1 (flag 3), passing under the watershed between the 

valleys of Göreme and Kılıçlar (drawing R. Bixio). 

 

   They are protected by closing devices (millstone-doors) placed in special maneuvering chambers, or “operations 

room”, (fig. 8/right) that defended one or more final rooms (redoubts) where small groups of people could find 

temporary shelter. 

   The fourth refuge (flag 9) has access to the side of the Kılıçlar Vadisi, from where it can be reached by a steep 

path. In the first room there is a large millstone-door, partially rough-cut and still attached to the rock wall on one 

side of the entrance. Once finished, it would perhaps have had the purpose of defending against possible 

aggressions coming from that side. The room was protected by a second millstone-door, housed in its maneuvering 

chamber, and integrated by a lateral loophole: both devices defended the redoubt in the opposite direction to the 

previous one, i.e. aggressions coming from the valley of Göreme, through two tunnels currently occluded by earth 

fills. It is therefore evident that this shelter, originally, had further access from a room, today collapsed or buried 

by sediments, probably next to the other three near the church of St. Eustachius.  

 

 
 

Figure 8. Left: tunnel-cistern “Traforo”, between white circles 4-51 (photo A. De Pascale). Right: Mill-stone 

door in the shelter 1 (flag 3) of St. Eustachius (photo A. Bixio). 
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Figure 9. Left: descent of the meander 3 of Kılıçlar Vadisi (photo A. De Pascale). Right: openings of the Shelter 

of the Meander 4 that overlook the gorge at half height (photo A. De Pascale). 

 

   It is possible that it was also in communication with another unit, not yet identified, presumably dug in the nearby 

rocky spur between the Belvedere and the parking 2, where, in the external slope, the fragment of a millstone-door 

appears.  

   On the other hand, it is considered highly probable that the other three shelters also had a second entrance, 

accessible from the Kılıçlar Vadisi side, or even directly communicating with each other by underground routes 

on this side, which have now disappeared due to erosion. It could therefore be an integrated system that allowed 

the different groups of refugees to bring mutual assistance in case of aggression and, at the same time, to reach the 

bottom of the valley (as we will see in the description of the Refuge of Meryem Ana) to receive help from other 

shelters, for take the enemy from behind, or to escape elsewhere. Moreover it would have been possible to easily 

reach the water reserve present in the underlying tunnel-cistern (white circles 5-5b). 

 

3.2 The Shelter of the Meander 4 
 

   This shelter is located about 150 m (100 m as the crow flies) downstream from the St. Eustachius system, at 

meander 4 (flag 53 in Fig. 1 and Fig. 9/right). The current entrance (flag 53a), very exposed, corresponds to one 

of the openings that overlook both sides of the rocky spur (flags 53c and 53d). They are located at half height of 

the almost vertical and very friable face of the gorge, left side, here about 25 m deep. The entrance can be reached, 

with extreme caution, only by descending with ropes anchored on the narrow ridge above. At a lower altitude than 

the shelter, we can see traces of a longitudinal tunnel, parallel to the canyon wall. This tunnel, not explored, may 

have been in communication with another passage, now buried, coming from the rooms above, or 

 

 
 

Figure 10. The Shelter of the Meander 4: the room in the level [C], collapsed on the side of the Kılıçlar gorge, 

where the millstone-door Md1, now broken and overturned, originally defended the adjacent tunnel 3 from attacks 

coming from the side of Göreme (photo M. Traverso). 
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Figure 11. Left: plan of the Shelter of the Meander 4 (flag 53) (survey Bixio A., Traverso M. - Drawing Bixio R.). 

Right: plan and sections of the Shelter of Meryem Ana (flag 27) (survey: Bixio A., Bixio R., De Pascale A., 

Mordeglia S. - Drawing Bixio R.). 

 
with other cavities, partly explored, located upstream, between the meander 3 and meander 2 (fig. 9/left). The 

interior, excavated on at least two levels, has a still-in-place millstone-door (Md1 in fig. 10), broken and no more 

standing, with “one pillar and one groove operations chamber” type [9]. The stone defended, together with a lateral 

loophole in a niche, a passage (tunnel 3, now buried) coming from the side of Göreme (fig. 11/left). As for the St. 

Eustachius shelters, the structure had to serve as a redoubt (last defense) to a rock-cut complex located on the 

opposite side. On this slope there are only a few rooms partly collapsed and partly blocked by fills. In one of the 

rooms, cited as a possible "funeral hall" [3], some geometric paintings are preserved. It is possible that the structure 

was somehow connected to the nearby carved Church of the Eroded Column (black circle 29 in figs 1, 9), which 

we used as anchorage for the ropes. It should be noted that in the immediate vicinity there are two points of possible 

water supply (white circle 4 and 37 in fig. 1), however fed by a tunnel-cistern coming from the bottom of the gorge 

and crossing the watershed (white circle 51). 

 

3.3 The Shelter Of Meryem Ana Kilisesi 

 

   Even between the Shelter of Meander 4 and the Meryem Ana Kilisesi rock tower (black circle 10), along the 

cliff front of about 100 m, there are numerous openings and relicts of rooms and tunnels that would seem to confirm 

the hypothesis already advanced for the shelters of St. Eustachius, i.e. the ancient existence of an interconnected 

underground system designed to optimize the mutual defense of residents in case of raids. 

   From this point of view, it seems to us of particular interest to have identified traces of the terminal part of an 

escape way, accessible from the Göreme side (flag 27 in figs 1, 11/right). The passage consists of a descending 

tunnel, almost completely buried, dug in the rocky mass above the Meryem Ana rock-cut church, clearly cut by 

the withdrawal of the front of the dizzying rocky tower that overlooks the left bank of the Valley of the Swords, 
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at an altitude of about 30 m from the valley bottom (Fig. 12). The tunnel was defended by a millstone-door, now 

disappeared, of which the relative operations room remains, perhaps protected by a vertical loophole and, probably, 

also by a shield-door [9] (Fig. 11/right). 

   It is therefore likely that the passage was in communication with the underlying rooms of the ecclesial complex, 

distributed on different levels, perhaps even pre-existing to the church itself [4]. In this case we know for sure that 

the settlement was in communication with the valley bottom from where, in 1911, Guillaume De Jerphanion [2] 

went up, climbing a series of ascending passages, through pigeon houses, easily guessed by the picture in fig. 12 

("shafts, low rooms, corridors and winding stairs ... between dust and guano" according to his own account), that 

led him to discover the church, at the summit of the complex called by him Qouchlouq de Qeledjlar (i.e. Dovecote 

of Swords). Today the church can be reached directly from above by means of a short tunnel (black circle 10) and 

a horizontal ledge, only a few meters below the level of the shelter (flag 27). 

 

3.4 The Church of Four Devils complex 

 

   In the context of the conjectures so far elaborated, a brief mention deserves the rock-cut complex in which is 

included the Church of the Four Devils (black circle 14 in fig. 12), which is by now out of the narrowest part of 

the valley (gorge), 100 m south of the tower of the Meryem Ana Kilisesi, and object of just a brief inspection. 

 

 
 

Figure 12. The high rock amphitheater between the rock tower of the Shelter of Meryem Ana (flag 27) and the 

Church of Four Devils complex (flag and blak circle 14) (photo A. Bixio). 

 

   From the observation of this stretch of wall, which forms a sort of high amphitheatre, we note that numerous 

cavities are distributed in rows along the whole extension at a height from the riverbed between 20 and 30 m. 

Some of these are certainly identified as pigeon houses. Others have wide openings camouflaged by shrubs, quite 

similar, in sight, to those corresponding to the St. Eustachius underground shelters (compare Fig. 12 with figs 5 

and 13). It can not therefore be ruled out that there are other defensive structures whose access has not yet been 

identified. We can also suppose that there exists, or existed a continuity of connections, through internal ways, 

from the side of Göreme to that of Kılıçlar, or through ledges, now disappeared due to the receding of the 

amphitheatre wall, similar to the one mentioned above that still leads to the Meryem Ana Kilisesi. 
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   On the other hand, the settlement of the Four Devils itself (flag 14), on which a joint team of the Tuscia and 

Florence Universities [10] has more deeply investigated, was defended, in the inner part, by at least two millstone-

doors, while, on the side of Göreme, it seems to be recognized a closing device, even if heavily remodelled with 

the removal of rock masses and the excavation of a bypass. 

 

3.5 The Concentric Shelter Of Kılıçlar Kilisesi 
 

   For the sake of completeness, we also provide a brief mention of the Kılıçlar Kilisesi site, located on the right 

bank, almost opposite the Four Devils complex (Fig. 1). 

   Obviously, it has no direct relationship with the systems on the left bank, but still responds to a general plan that 

reiterates the attention to the defensive aspect of the entire settlement of rhe ancient Korama. In fact, the rock-cut 

complex, consisting of a church (black circle 12), some chapels and a residential structure with the typical "inverted 

T" plan, has also a shelter (flag 42), defended by traps and two millstone-doors, excavated on superimposed levels 

around a central axis inside a single pinnacle. Because of this particular shape it has been defined as a "concentric" 

refuge. [11] 

   We note that in a lateral valley, more or less equidistant from the last three shelters mentioned (flags 14, 27, 42), 

at least three water storage facilities are located (white circles 13, 41, 48), that could provide water to settlements 

and related crops. One of these is still active today. 

 

 

Figure 13. Openings of the shelters of St. Eustachius (photo A. De Pascale). 

 

 

4. CONCLUSIONS: THE “FORTRESS OF THE SWORDS” 

 
   In conclusion, as already argued in the annotations of each structures described above, and in consideration of 

the evidence of the remains of tunnels and room openings not yet explored, but clearly visible and contiguous 

along the wall on the left orographic bank of the Valley of the Swords, we consider plausible that, originally, an 

interconnected underground system could exist that would increase the effectiveness of the defensive organization 

of the whole settlement. It is considered likely that at least some of the cavities located on the right bank, were 

somehow part of the same system, then separated from the deepening of the gorge. 

   The various units would have been connected by a three-dimensional hypogeal network, consisting of transversal 

axes (communication between the two sides of Göreme and Kılıçlar), longitudinal axes (communication between 

the cavities distributed along the ridge), and vertical axes (communication between the top and the bottom of the 

gorge, with a difference in height between 10 and 40 m). Each of the paths, which can be isolated by sectors, would 

have allowed a mutual and progressive defense, with multiple alternative escape routes, precluded from view and 

difficult to be found and evaluete in their actual organization by potential attackers. 

   This hypothetical system is configured as a "linear" fortification which, originally, extended at least between the 

St. Eustachius shelters and the Four Devils complex, on a single and continuous front of 400 m. We note that this 

extension would not be surprising if we consider that some shelters (documented in the nineties of the last century 

to the northwest of Nevşehir) have developments for over the kilometre. [12] 
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   As a whole, we could then identify this integrated defensive system with the evocative name of Kılıçlar Kalesi, 

i.e. Fortress (or Bastion) of the Swords. 
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ÖZ 
 

   Bu çalışmada Ordu iline bağlı Perşembe yaylasında, 1500 m yükseklikte gelişmiş mendereslerin oluşum 

mekanizması ve jeomorfosit özellikleri değerlendirilmiştir. Perşembe Yaylası,  Aybastı ilçe merkezine 17, Akkuş 

ilçe merkezine ise 12 km mesafededir. Çalışmada arazi gözlemleri, 1/25000 ölçekli topoğrafya haritaları, 10 metre 

yersel çözünürlüğe sahip DEM görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yazılımları ile literatür 

verilerinden yararlanılmıştır. Sahaya yönelik jeomorfolojik birimlerin morfometrik analizleri yapılmış, blok 

diyagramları çıkarılmış, morfolojik şekillerin oluşum mekanizması açıklanmıştır. 

   Aybastı Yaylası ve yakın çevresinde Orta-Üst Eosen volkano-sedimanterleri ve Pliyosen dönemine ait bazaltlar 

yüzeylenmektedir. Araştırma sahası Canik silsilesinin doğu kesimine karşılık gelmekte ve genel olarak yüksek bir 

plato görünümü taşımaktadır. Yöre, Pliyosen dönemindeki bazalt çıkışından sonra Pleyistosen’den beri flüviyal 

aşınıma maruz kalmış, yüksek bir aşınım yüzeyi görünümü kazanmıştır. Aşınım yüzeyinin üzerinde yer yer 

aşınımdan arda kalan 200-300 m yüksekliğinde tepeler (monadnock) oluşmuştur. Bu tepelerden aşınım yüzeyinin 

orta kesimine doğru akan dereler çevreden merkeze doğru toplanmış ve aşınım yüzeyinin ortasında birleşerek tipik 

bir sentripetal akarsu ağı oluşturmuştur. Aşınım yüzeyinin (Perşembe Yaylası) orta kesiminde eğim değerleri % 

2’nin altındadır. Buna bağlı olarak merkezde toplanan akarsular getirdikleri alüvyonları biriktirmiş ve menderesler 

oluşturmuştur. Sahada birçok jeomorfolojik şeklin varlığı, yöreyi flüvyal jeomorfoloji açısından açık hava 

dersliğine dönüştürmüştür. Sahada kopmuş, serbest ve kısmen de gömük menderes oluşumları, menderes kuşağı 

depoları, terkedilmiş akarsu yatakları, boyun kopması, tıkaçlar, menderes kuşağı, akarsu leveleri ve küçük nal 

gölleri bir arada gözlenmektedir.  

 

   Anahtar Kelimeler: Perşembe Yaylası, Menderes, Şelale, Doğal Miras, Ordu. 

 

GEOMORHOSITES IN PERŞEMBE PLATEU (ORDU) AND TOURISM 

INTENDED USE OF THEM 
 

ABSTRACT 
 

    In this study the formation mechanism and geomorphosite characteristics of advanced meanders, on an 

altitude of 1500 meters in Perşembe Plateu located in the city of Ordu, have been analysed. Perşembe Plateu is 17 

kilometers to Aybastı town center and 12 kilometers to Akkuş town center. In the study field observations, 1/25000 

scaled topography maps, DEM images with 10 meters pixel resolution, geographical information systems, remote 

sensing software and literature data have been made use of. Morphometric analyses of field-oriented 

geomorphological units have been made, their block diagrams have been laid out, the formation mechanism of 

morphological forms has been explained. 

   In Aybastı Plateu and in its vicinity Middle-Upper Eocene volcano-sedimentaries and basalts from the Pliocene 

epoch have been exhumating. Research field corresponds to the eastern part of Canik range and generally appears 

to be a high plateu. The area has been exposed to fluvial erosion after basalt emergence in the Pliocene Epoch, 

thus attained the appearance of a high-erosion surface. On top of the erosion surface, here and there, hills 

(monadnock) with an altitude of 200 - 300 meters that remain from the erosion have formed. Rivers that flow from 

these hills to middle part of the erosion surface have gathered towards the center and have formed a typical 

centripetal river network by merging in the center of the erosion surface. In the middle part of the erosion surface 

(Perşembe Plateu) gradient values are below % 2. Due to these rivers that gathered in the middle have accumulated 

the alluvions that they have brought and have formed meanders. The presence of a great many geomorphological 

forms has transformed the area into an open-air classroom. In the field severed, loose, and partly buried meander 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/pixel%20resolution
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formations, meander belt depots, abandoned riverbeds, pass breakage, stoppers, meander zone, stream levee and 

oxbow lake are observed all together.  

 

   Keywords: Perşembe Plateu, Meander, Waterfall, Natural Inheritance, Ordu. 
 

1. GİRİŞ 

   Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal şekillerin turizm amaçlı kullanımına yönelik 

çalışmalar önem kazanmıştır. Turizm algısı merak üzerine gelişmiş ve asıl hedef yeni yerleri keşfetmek olmuştur. 

Bu anlamda doğal miras niteliğinde olan jeosit ve jeomorfositler turistlerin ilgi odağı olmuş, geniş jeosit ve 

jeomorfosit alanları jeopark alanlarına dönüştürülmeye başlanmıştır. Bu nedenle jeositler ve jeomorfositler de 

doğa bilimciler tarafından incelenen önemli konular içerisine girmiştir. Bu konuda farklı çalışmaların olduğu ve 

turizme kazandırma yönünde eğilimlerin ön plana çıktığı bir dönemi yaşıyoruz.  

   Ülkemizde yasal bir yönetiminin olmadığı halde jeopark potansiyeli olan ve statüsü kazanmış önemli sahalarımız 

bulunmaktadır. Kula jeopark alanı bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Özellikle Levent kanyonu, Narman 

peribacaları, Bitlis-Nemrut sahası, Kızılcahamam, Çamlıdere gibi daha birçok sahamız bu potansiyele sahiptir [1]. 

Ayrıca jeosit ve jeomorfositlerin bir arada bulunduğu yerler olarak ele alınan jeoparklar alanları jeoturizm, 

jeomiras ve jeokoruma gibi farklı kavramların da ele alınması ile daha algılanabilir ve dikkat çekici hale gelmiştir 

[2]. Jeosit ise belirli bir alanda doğal miras niteliği taşıyan jeolojik oluşumlardır [3’den atfen 2]. Ayrıca belirli bir 

şeklin özgün karakterini taşıyan jeomorfolojik oluşumlar ise jeomorfosit niteliğindedir.  Bu şekiller karakteristik 

özellikleri ile doğal bir müzedir. Bu bağlamda Ürgüp-Göreme’de yer alan peribacaları eşsiz örneklerin olduğu 

önemli bir sahamızdır. Bu yöremiz yoğun bir turistik çekiciliğe sahip olup doğal miras alanlarımızdan sadece 

biridir.  

   Jeoturizm olgusu ise kırsal alanda yoğunluk gösteren jeolojik ve jeomorfolojik sitlerin görülmesine, gezilmesine 

dayalı doğa turizmi olarak ele alınabilir [4]. Bu konudaki önemli çalışmaları değerlendirdiğimizde genel olarak 

şekillerin tanımlanması, arazi çalışmaları, UNESCO kriterleri ve coğrafi bilgi sistemleri ile yapılan analizlerin bir 

bütün olarak ele alındığı görülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda turizme uygunluğu ve sürdürülebilir 

yararlanmaya yönelik yaklaşımlar ele alınmaktadır [1, 5-8, 9].  

   Bu çalışmada ülkemizin en önemli jeolojik ve jeomorfolojik miras alanlarından biri olan Aybastı (Perşembe) 

Yaylası’nın jeoturizm öğeleri ele alınmıştır. Aybastı Yaylası, Ordu ili sınırları içerisinde yer almakta ve ilin önemli 

turizm merkezlerinden birini oluşturmaktadır (Şekil 1). Yörede sadece yayla turizmi değil aynı zamanda flüvyal 

topoğrafyaya ait önemli jeomorfositlerin de varlığı dikkat çekicidir. Bu nedenle var olan bu jeomorfositlerin turizm 

potansiyelinin ortaya çıkarılması ve yöre için alternatif turizm türü oluşturması açısından önem taşımaktadır. Bu 

anlamda yörede yer alan şelale ve çağlayanların oluşumu ve turizmini konu alan çalışmasında (Bulut, 2010), 

yöredeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların ayrıntılı bir şekilde ele alınması ve turizme kazandırılması 

gerektiğine vurgu yapmıştır [10]. Böylece yöre turizmine katkı sağlayacağını düşündüğümüz jeolojik ve 

jeomorfolojik miras öğelerinin tanıtımının yapılması ihtiyacı ile bu çalışma hazırlanmıştır. 

 

 
Şekil 1. Lokasyon haritası. 

 

 

2. MATERYAL VE METOT 
 

   Bu tür çalışmaların en önemli veri kaynağını arazi çalışmaları ile elde edilen bulgular oluşturmaktadır. Gezi 

gözlem tekniği ile sahada fotoğraf çekimleri yapılmış, şekillerin metrik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

veriler daha sonra UNESCO’nun jeopark belirleme kriterleri, jeosit ölçütleri ve alansal değerlendirme kriterleri 

uyarlanmıştır [1]. Sahadaki şekillerin, doğal varlıkların ve alansal olarak sahanın bir jeoturizm alanı olup 
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olamayacağı incelenmiştir. Bu tür alanların gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmesi sadece belirli şekillerle değil, 

bütüncül bir yaklaşımla sürdürülebilir bir şekilde ele alınması gerekmektedir.  

   Sahaya farklı yıllarda ve farklı dönemlerde arazi çalışması yapılmış, literatürde yer alan bilgilerle birlikte 

değerlendirmeler yapılmıştır. Araziye ait bilgiler ve çeşitli kurumların veri tabanı kullanılarak harita çizimleri 

yapılmıştır. Sahanın jeoloji haritası MTA çalışanları tarafından haritalanmış TOKAT G38 nolu paftadan yeniden 

sayısallaştırılarak üretilmiştir. Aynı paftaya ait 1/100000 ve 1/25000 ölçekli topoğrafya haritaları ile yörenin 3d 

görünümlü DEM’li verisi üretilmiştir. Böylece oluşan şekiller harita gösterilmiş ve yorumlanmıştır. 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

   Araştırma sahası Canik silsilesinin doğu kesimine karşılık gelmekte ve genel olarak yüksek bir plato görünümü 

taşımaktadır. Aybastı Yaylası ve yakın çevresinde Orta-Üst Eosen volkano-sedimanterleri ve Pliyosen dönemine 

ait bazaltlar yüzeylenmektedir (Şekil 2). Yöre, Pliyosen dönemindeki bazalt çıkışından sonra Pleyistosen’den beri 

flüviyal aşınıma maruz kalmış, yüksek bir aşınım yüzeyi görünümü kazanmıştır. Aşınım yüzeyinin üzerinde yer 

yer aşınımdan arda kalan 200-300 m yüksekliğinde tepeler (monadnock) oluşmuştur. Bu tepelerden aşınım 

yüzeyinin orta kesimine doğru akan dereler çevreden merkeze doğru toplanmış ve aşınım yüzeyinin ortasında 

birleşerek tipik bir sentripetal akarsu ağı oluşturmuştur. Aşınım yüzeyinin (Perşembe Yaylası) orta kesiminde eğim 

değerleri % 2’nin altındadır. Buna bağlı olarak merkezde toplanan akarsular getirdikleri alüvyonları biriktirmiş ve 

menderesler oluşturmuştur. Sahada birçok jeomorfolojik şeklin varlığı, yöreyi flüvyal jeomorfoloji açısından açık 

hava dersliğine dönüştürmüştür. Sahada kopmuş, serbest ve kısmen de gömük menderes oluşumları, menderes 

kuşağı depoları, terkedilmiş akarsu yatakları, boyun kopması, tıkaçlar, menderes kuşağı, akarsu leveleri ve küçük 

nal gölleri bir arada gözlenmektedir. Söz konusu bu şekillerin her birinin ayrı ayrı meraklılarına tanıtılması ve 

turizme kazandırılması önemlidir. 

 

 
 

Şekil 2. Jeoloji haritası (Tokat G38). 

 

   Flüvyal topoğrafyada menderesler bilindiği gibi eğim değerlerinin azaldığı, akış hızının düştüğü kesimlerde 

oluşurlar. Buna bağlı olarak farklı şekiller meydana gelir. Bu şekillerin bazıları bulundukları alana özgü özellikler 

taşır. Menderesli akış genel olarak taban seviyesine yakın kıyı kesimlerinde karşımıza çıkar. Aybastı yaylasında 
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oluşan menderesler aşınım yüzeyi üzerinde gelişmiş özelliği ile diğerlerinden farklılık gösterirler. İnceleme 

alanında mendereslerle ilgili önemli jeomorfolojik şekiller oluşmuştur. Menderesler eğimin azaldığı yerlerde 

oluşan akarsu şebekesidir. Aybastı yaylasında oluşan menderesler de eğimin az olduğu aşınım yüzeyi üzerinde 

gelişmiştir.  Menderesli akışta içbükey yamaç alttan oyulur ve bu kesim belirli bir süre sonra dikleşir. Bu alana 

çarpak, dış bükey yamaçta ise tam tersine birikme meydana gelir ki bu depoya burun deposu veya dolgusu denir. 

Bu depoların bir diğerini ise terkedilmiş yatak depoları oluşturur. Bu depoya kil tıkacı adı verilir. Bir diğer depo 

ise iki kenar boyunca uzanan sırtlar halindeki doğal set (leve) depolarıdır.  Oluşan bu leveler her taşkın ile birlikte 

yükselir ve levelerle sınırlandırılmış bu alana ise menderes kuşağı denilmektedir. Menderesli akışın olduğu 

yerlerde epirojenik yükselme ve ya taban seviyesi alçalmasına bağlı olarak akarsu olduğu gibi vadisine gömülür 

ki gömük menderesleri oluşturur.  Bazı durumlarda ise çarpak kısmı kopar ve akarsu menderes büklümünü terk 

ederek daha kısa mesafeden yoluna devam eder. Böyle durumlarda ise kopan kısım yağan yağmurlarla dolar ve 

küçük bir göle dönüşür. Oluşan bu göller genel olarak at nalına benzediği için nal gölü, yay gölü (oxbowlake) 
gibi isimler verilir [11]. Oluşan bu şekillerin bir arada görüldüğü Aybastı Yaylası doğal bir jeomorfoloji dersliği 

niteliğindedir (Şekil 3). 

 

 
 

Şekil 3. Yükseklik haritası (10 m. DEM) 

 

   Yörede oluşan birçok jeomorfolojik şeklin yanı sıra yamaçlardan inen kısa dereler aşınım yüzeyinin ortasında 

birleşerek batıya doğru yönelir ve aşınım yüzeyi basamağından aşağıya düşer. Kümbet Deresi’nin yayladan 

boşaldığı kesimde akarsu, Gökçebayır deresi adını almakta ve bu kesimde Çiseli Şelalesi’ni oluşturarak Hasan 

Uğurlu Baraj gölüne kadar devam etmektedir. Çiseli şelalesi sunmuş olduğu essiz manzarası ile yöre için önemli 

bir turistik çekiciliktir.  

   Şelalenin oluştuğu sahada ana kayayı bazaltlar oluşturmaktadır. Bu kesimde oluşan bazalt basamağından düşen 

sular yaklaşık 30 m’den zemine çarpmakta ve oluşturduğu dev kazanından sonra akışına devam etmektedir [10]. 

Akarsuyun debisi özellikle bahar mevsimlerinde gür olup şelale oldukça heybetli bir görünüm oluşturmaktadır. 

Bu özelliği ile gelen turistlerin uğrak yeri olmuştur (Foto 1D). Bununla birlikte şelaleye ulaşım yolunun stabilize 

olması ve şelalenin döküldüğü yere iniş yolunun olmaması büyük bir eksikliktir.  
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   Saha sahip olduğu eşsiz manzarası, jeomorfolojik şekilleri, temiz havası, zengin florası ve kolay ulaşımı ile son 

yıllarda hızla artan turist akınına uğramaktadır. Bu durum menderes oluşumları üzerinde (araba yarışları) baskı 

oluşturmakta ve mendereslerin doğal dokusu bozulmaktadır (Foto 1A-1B-1D). Yörenin bütüncül bir yaklaşımla 

turizme açılması hem sürdürülebilir kullanım hem de doğal mirasın korunmasını sağlayacaktır. Ulaşımın kolay 

olması yaylanın turizm potansiyelinin yüksek olmasını beraberinde getirmektedir. Yapılan yapay gölet ile yaylada 

ayrıca amatör balıkçılıkta yapılmaktadır (Foto 1C). Aynı zamanda günü birlik piknik ve kamp imkânların varlığı 

yöreye olan ilgiyi artırmaktadır. Ayrıca yaylada karavan turizmi de hızla artmaktadır (Foto 1E). Bir diğer önemli 

etkinlik ise yağlı güreşler olup, yağlı güreş törenlerinin düzenlendiği bir stadyum yapılmıştır (Foto1F). Bunlarla 

birlikte ulusal çapta marketler, ibadet haneler gelen turistler için iyi imkânlar sunmaktadır (Foto 1G-1H).  Bu 

olanakları ile yayla sahası her geçen yıl daha fazla turiste ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle artması yüksek 

olan turist sayısına göre yayla alanında sürdürülebilir bir turizm rotası oluşturulması, ender görülen bu tür yer 

şekillerinin yok edilmeden turizme kazandırılmasının yolları araştırılmalıdır. Yapılacak olan konaklama tesisleri 

ve diğer sosyal tesisler mendereslerin oluştuğu yüzeyde değil, aşınım sırtları üzerinde kurulmalı, böylece essiz 

manzarası ile doğa ile iç içe konaklama yapılması sağlanmalıdır. 
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4. SONUÇLAR 
 

   Çalışma sahası orta Karadeniz Bölümü’nün Ordu ili sınırları içerisinde yer almakta olup ulaşım bakımından 

elverişli imkânlara sahiptir. Bu nedenle turizm bakımından kolay ulaşılabilirliği söz konusudur. Bunun yanı sıra 

doğal çekiciliklerin varlığı yöreyi önemli kılmaktadır. Jeosit ve jeomorfositlerin yoğun olduğu yörede eşsiz doğa 

manzarası da ziyaretçilere doyumsuz anlar sunmaktadır. Bunun yanı sıra belediye tarafından yapılan yatırımlar ile 

yayla sahası önemli bir turizm yöresine dönüşmeye başlamıştır. Bu durum ileride mekânsal taşıma kapasitesinin 

aşılması ile sonuçlanmadan acil olarak sürdürülebilir turizm eylem planı hazırlanarak yürürlüğe konmalıdır. 

Yörede yer alan menderes şekilleri ender olup, relikt jeomorfolojik şekillerdir. Bu şekillerin seyir terasları ile 

turizme kazandırılması önem taşımaktadır. Çiseli şelalesine ulaşım yolu stabilize olup bozuktur. Ayrıca şelaleye 

ulaşmak çok sıkıntılıdır. Bu nedenle doğa ile iç içe şelale yürüyüş yolu yapılmalıdır. Yörede yaygın olan karavan 

turizmi, yaylı güreş festivallerinin ulusal çapta tanıtımı yapılmalıdır. Sonuç olarak yöre Ayder yaylasının yapmış 

olduğu yaygın etkiyi yakalayabilecek potansiyele sahiptir. Ancak doğa ile uygun, planlı, yönetilebilir bir turizm 

modeli ile sahanın turizmi geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır. 
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ÖZ 
 

   Yeraltı şehirleri her yıl önemi giderek artan bir jeomirastır. Çalışmadaki amaç, jeomirasın jeoturizm bağlamında 

önemini vurgulayarak özellikle önerilen Kapadokya Jeoparkı alanında yeraltı şehirleri üzerinden bu potansiyeli 

yerel kalkınma açısından önemseyen projelerle birlikte harekete geçirecek disiplinlerarası çalışmaların 

gerçekleştirilmesine zemin hazırlamaktır. Günümüzde doğal-jeolojik ve kültürel değerleri görmek üzere 

yüzbinlerce insan bu tür sahaları ziyaret etmektedir. Kültürel jeomiras olarak değer taşıyan bu tür varlıklar 

jeoturizme kazandırılabilir. Türkiye'de Kapadokya Bölgesi özellikle uygulama sahası olarak seçilen Kızılırmak 

kenarı olan Nevşehir-Avanos değer verilmesi gereken yerlerdendir. Doğa ve yer bilimleri ile tüm insanlığa ait olan 

bu hassas alanlardaki yeraltı şehirlerinin Kapadokya Jeoparkı önerisi ile bu sahalarda eğitim turizmi vd. aktiviteler 

ile turizme kazandırılması yerel kalkınma dinamiklerini de canlandırılacaktır. Ayrıca sahadan elde edilen veriler 

ile uygulamadan kaynaklanan birikimler de zamanla birleştirilerek değerlendirebilebilecektir. 

 

   Anahtar kelimeler: Jeopark-Jeosit-Jeomiras-Jeoturizm, Kentsel Coğrafya, Tarihi Çevre Koruma ve Yenileme, 

Şehir Tarihi, Şehircilik. 

 

HISTORICAL-NATURAL-ARCHEOLOGICAL-CULTURAL-GEOLOGICAL 

HERITAGE / BALANCING CONSERVATION WITH UTILIZATION: 

UNDERGROUND CITIES & GEOTOURISM (AVANOS) 
 

ABSTRACT 
 

   The underground cities are a geological heritage that is becoming increasingly important every year. The aim of 

this study is to lay the ground for the realization of interdisciplinary studies that will mobilize this potential with 

projects that care for local and regional development, especially through the underground cities of Cappadocia 

Geopark which advised, emphasizing the importance of geological heritage in the context of geotourism. Today, 

hundreds of thousands of people visit these sites to see natural-geological and cultural values. These kinds of 

geological assets, which are of value as cultural geological heritage, can add to geotourism of cultural. Avanos in 

Nevşehir chosen as the application area. Similiar areas can support local development through educational tourism. 

In addition, the data obtained from these fields and the accumulations related to the application can combine. 

 

   Keywords: Geopark-Geosite-Geological heritage-Geotourism, Conservation and Renewal, Participation and 

Governance, Urban Geography, Urban History. 

 

 

1. GİRİŞ 

 

   Çalışmadaki amaç, jeomirasın jeoturizm bağlamında önemini vurgulayarak özellikle önerilen Kapadokya 

Jeoparkı alanında yeraltı şehirleri üzerinden bu potansiyeli yerel ve bölgesel kalkınma için önemseyen projelerle 

harekete geçirecek çalışmaların gerçekleştirilmesine zemin hazırlamaktır. Böylece bölgede gerçekleştirilebilecek 

jeoturizm aktiviteleri sayesinde kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Günümüzde doğal ve kültürel değerleri 

görmek üzere pek çok insan bu tür sahaları ziyaret etmektedir. Çalışmada bu nedenle Anadolu’daki jeoturizm 
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potansiyeline dair mevcut örnekler incelenmiştir. Çalışmanın giriş kısmında kavramsal inceleme ve literatür 

araştırması yapılmıştır. Çalışmanın kuramsal yanı jeoloji alanının kronolojik açıdan ele alınan bu örnek bilimsel 

çalışmalarına dayanmaktadır. Korunması gerekli olan jeolojik alanların ve değerlerin önemi şehircilik alanı 

açısından koruma ve yenileme sorunları ile ilgili çözüm yaklaşımları ise materyal ve metot kısmında jeolojik 

açıdan önemli kavramların tanımlamaları sonrasında ayrıntıları ile birlikte değerlendirilmiştir.  

   Konuya jeoloji alanından gösterilen ilgi Türkiye Jeoloji Kurultaylarında olmuş ve konu periyodik olarak ele 

alınmıştır 1990’ların sonlarında ülkemizde hareket kazanan jeolojik miras olgusu, son yılların vazgeçilmez oturum 

konularından biri olmuştur. “Arkeojeoloji – Jeolojik Miras” ve ilerleyen yıllarda; Jeolojik Miras, JeoArkeoloji-

Jeolojik Miras, Kültürel Jeoloji, Jeolojik Miras ve Jeoturizm, Jeoparklar ve Jeoturizm, Jeomitoloji, Toplum için 

Jeoloji, Kültürel Miras başlıkları altında düzenlenen oturumlara ilgi de önemli artışlar gözlenmiştir [1]. Önemli 

kavramlar ve tanımlar da zamanla belirgin hale gelmiştir. 

   Jeosit ve onun daha özel hali olan Jeolojik Miras kayaç, fosil, mineral, istif, yapı vb. somut objeler olup, 

yerkürenin geçirdiği önemli olayların ürünleri veya belgeleridir. Jeositlerin temsil ettiği olayların ifadesi olan bir 

Çatı Liste, yer adı verilmeksizin yapılan bir belirleme işidir. Her ülke için bir tane Çatı Liste bulunur. Bir 

çalışmada; Türkiye için önerilen Çatı Liste on grup veya kategori içinde seksen beş (85) başlık (= çatı) 

kapsamaktadır. En çok çatı stratigrafi ile volkanik ve metamorfik olaylar kategorilerinde bulunmaktadır. 

JEMIRKO’ya önerilmiş ancak kesinleşmemiş jeosit sayısı ise 815’tir. Bunların çoğunluğu da stratigrafi ve 

volkanizma kategorilerindedir. (Önerilen Türkiye Jeositleri Çatı Listesi) [2]. Korunması gerekli olan bu jeolojik 

alanlar ve jeodeğerler, Anadolu fiziki ve beşeri coğrafyasında oldukça farklı niteliklere ve çeşitliliğe sahiptir. 

   Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan Tortum Gölü-Tortum Boğazı ve yakın çevresini 

ele alan bir çalışmada jeoçeşitlilik derecesine esas teşkil eden jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik ve edafik 74 

temel unsur tespit edilmiş ve diğer bileşenlerle (gerçek alan, engebelilik katsayısı) birlikte değerlendirmeye 

alınmıştır. Sonuçta saha milli park ya da jeopark şeklinde bir koruma statüsü almayı hak etmektedir. Nitekim saha 

jeoturizme kazandırıldığında hem doğal yapısı korunacak hem de yöresel kalkınmaya ciddi katkı sağlayacaktır [3].  

   Jeomorfositler son yıllarda giderek artan bir hızla turizme konu olmaktadır [4]. Halen dünya da kıyı kemeri, 

parmak kaya ve deniz mağarası gibi birçok kıyı şekli her yıl on binlerce turist tarafından ziyaret  edilmektedir [5]. 

Üç tarafı denzilerle çevrili olan Türkiye’nin palaeocoğrafi dönemlerden de kalma zengin jeolojik değerlere sahip 

olduğu düşünüldüğünde, jeoturizme yönelik olarak artan ilgiyi destekleyecek şekilde jeolojik kaynaklarının ve 

değerlerinin yeterince çok olduğu söylenilebilir. 

   Jeolojik çeşitlilik bir coğrafi alanın doğal yapısı, kimliği ve kültürü hakkında bilgi veren temel unsurlardandır. 

Jeolojik kaynakların bulunduğu alanlar ziyaretçiler için doğal açık hava müzesi formundadır. Bir başka çalışmada 

temel amaç, jeoturizm kavramının ortaya konulması ile jeolojik çeşitliliğe sahip Safranbolu destinasyonunun 

coğrafi kaynaklarının jeoturizm açısından değerlendirilmesi ve potansiyelinin belirlenmesi olmuştur. Bu bağlamda 

Safranbolu’da jeoturizm faaliyetleri için uygun dört kanyon, bir nehir vadisi, karstik şekillere sahip bir mağara, 

dağlık saha ve kayalıklardan teşekkül yer şekilleri tespit edilmiştir. Safranbolu sahasının hâlihazırda turizm 

altyapısının bulunması, bilinir olması, coğrafi konumunun merkezi olması, zengin kültürel mirasa ev sahipliği 

yapması gibi birçok güçlü yönünün yanında jeoturizm arzının bölge için yeni olması, rekabetin bulunmaması, bitki 

örtüsü bakımından sahip olduğu zenginlik gibi fırsatlara ev sahipliği yaptığı belirlenmiştir. Araştırma sonucuna 

göre Safranbolu arazisinin birçok açıdan jeoturizme uygun olduğu tespit edilmiştir [6]. Kapadokya Jeoparkı ise 

kıyı formundan uzak ancak volkanik karakteri ile çok daha geniş ve fazla özellikleri olan bir jeopark alanı olacaktır. 

 

 

2. MATERYAL VE METOT 
 

  Çalışmanın teorik kısmında, geçmişten bu yana ortaya konulan doğa ve yer bilimlerinin konuya yönelik 

çalışmaları incelenmiş ve özellikle konuyla ilgili kavramsal tanımlamalara aşağıdaki gibi yer verilmiştir (Jeolojik 

sıfat tamlaması taşıyan birleşik kavramların yerine ilgili terimler altta kısaca “jeo” ön eki ile birlikte anılmıştır): 

   Jeosit (geosit): Yer kabuğunun oluşumu veya evrimi sırasındaki bir olayı, bir süreci veya bir oluşumu ortaya 

koyan kayaç-mineral-fosil topluluğu, istif, yerşekli, jeolojik yapı, doku türünden, bilimsel belge niteliği, bazı 

durumlarda görsel güzelliği bulunan doğal varlıklardır [7, 8].  

   Jeolojik miras (jeomiras) (geoheritage): Yok olması durumunda bulunduğu bölgeye ait bilgi ve jeolojik bir 

belgenin kaybolacağı, nadir bulunan, yok olma tehdidi altındaki jeosittir [7,1,2]. 

   Jeoçeşitlilik (geodiversity): Jeoçeşitlilik derecesi bir sahanın sahip olduğu abiyotik değerlerin çok açık 

göstergesidir. Doğanın korunması ve doğru yönetilmesi için bu potansiyelin belli ölçütleri esas alan objektif bir 

yöntemle belirlenmesi gerekmektedir [3].  
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   Jeoturizm (geotourism): Jeoturizm, jeolojik kaynaklara sahip alanlara yönelik seyahatleri içeren bir turizm 

tipidir. Son yıllarda turizm talebi içerisindeki payı artmaktadır [6]. 

   Jeodeğerler: Jeolojik olarak önemli, bilimsel gözlem yerinin Türkiye Jeolojik Miras Envanteri’ne [9] dâhil olup 

olmadığına bakılmaksızın korunması gereken yeri tanımladığı anlaşılmalıdır (Bu terim, jeokoruma etkinliği ile 

birlikte anılmak üzere de kullanılabilir.) 

   Jeokoruma (geoconservation): “Jeolojik Koruma” yerkürenin organik ve inorganik ayrımı yapmadan 

korunması gerektiğini, jeolojik oluşumların dünyanın geçmişinin yanı sıra insanoğlunun tarihsel süreci hakkında 

da bilgi içerdiği [1] ve korunmasının gerekliliği genel anlamda kabul görmeye başlamıştır.  

   Jeopark (geopark): Aynı veya farklı türden jeositlerin topluca bulunduğu, yaya gezme mesafesinden küçük 

olmayan alandır [10]. Jeomiras niteliği taşıyan unsurlar ön planda tutularak, tüm doğal ve kültürel mirasın 

korunmaya alınarak, sosyoekonomik kalkınmanın planlandığı, sınırları belirlenmiş bir bölgedir. 

   Literatürde konuyla ilgili olarak farklı saha örneklerini de ele alan pek çok uygulamalı alan çalışmalası 

bulunmaktadır. Bunlardan bazılarında ilgili sahalara yönelik sorunların tespiti ve yapılması gerekenler konusunda 

bilgi de verilmektedir. Bu sorunlara ve konuya yönelik eylem planlarına altlık teşkil eden bu belirleyici hususlar 

da, araştırmada öncelikle seçilen temel metodu oluşturmuştur. Sorunlara yönelik olarak bu tespitlerin kronolojik 

sırada farklı karakterde olan bazıları, yapılması gereken önerilerle birlikte altta özetlenerek özellikle ele alınmıştır: 

   Anadolu’da tarih öncesi insan faaliyeti açısından (obsidiyen oluşumlar) 1.-3. dereceden arkeolojik sit alanı olarak 

korunmasına rağmen, yerleşim alanları yakınlarında giderek artan altyapı faaliyetleri sonucu bu tür jeositlerde 

tahribatın arttığı gerçeği ortadadır. Örneğin; Doğu Anadolu Bölgesi de volkanolojik-jeomorfolojik göstergeler 

açısından yine önemlidir [11]. 

   Fosil örnekler ve vadi boyunca yer alan ve bazılarında insan faaliyet izlerinin de bulunduğu karstik oluşumlu 

mağaraları olan Hasanağa vadisinin ise bir jeolojik rota olarak değerlendirilmesi önerilmektedir [12]. 

   Hasankeyf (Batman) Yerleşmesi jeolojik-jeomorfolojik yapılar, kültürel jeolojik açıdan farklı medeniyetleri 

barındıran bir yer olarak bilim ve kültür merkezi olması gerekirken sular altında bırakılmıştır. Koruma ve planlama 

bu konuda yine ihmal edilmiş ve yönetim alınan kararda daha etkili olmuştur [13]. 

   Diyarbakır Irmağı ile geçtiği ova ve vadiler de, jeomorfolojik açıdan zaman içindeki değişimlere yönelik ilginç 

işaretleri göstermesi nedeniyle son derece önemlidir. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan 

Diyarbakır Hevsel Bahçeleri de, hak ettiği bu önemi herkesçe kavranarak korunmalıdır [14]. 

   Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde doğal, kültürel ve bilimsel önemi ve potansiyeli olan jeodeğerler 

bulunmaktadır. Bu açıdan önemli çek- ayır (pull-apart) havzalarına güzel bir örnekte Niksar Havzası’dır [15]. 

   Çanakkale ili sınırları içinde yer alan, jeolojik olarak önemli ve toplumun ilgisini çekebilecek, birbirinden yapısal 

olarak farklı jeolojik oluşumların jeopark veya jeodeğer olarak değerlendirilebilmesi için yapılması gerekenler 

ilgili çalışmalarda özetlenmektedir [16].  

   Jeopark statüsüne uygun saha örneklerine de çalışmada özellikle koruma açısından önemli bir metot olarak altta 

yer verilmiştir. Sözkonusu hassas jeolojik sahalarda artan turist sayıları turizm baskısını da beraberinde 

getirebilmektedir. Bazen kapasite aşımı, kontrolsüz yapılaşma ve kirlenme gibi nedenlerle bu şekiller tahrip 

olmakta ya da çekicilikleri azalmaktadır. Sorunun giderek büyümesiyle ulusal ve uluslararası kuruluşlar devreye 

girmiş ve bazı koruma statüleri geliştirilmiştir. Bunlardan biri de Jeopark statüsüdür.  

   Nitekim jeoparkların kuruluş amaçları arasında, doğal ve kültürel miras alanlarını gelecek nesiller için korumak; 

yer bilimleri ve çevre konularında geniş halk kitlelerinin eğitim ve öğretimine katkı yapmak, yerbilimleri için 

araştırma olanakları sağlamak ve turizm yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak gibi seçilmiş öncelikler 

bulunmaktadır [17]. Jeoturizmin gerçekleştirileceği alanlarda kontrollü bir turizm yapılacağı için söz konusu 

kayıplar azalacaktır.  

   Jeopark statüsüne uygun saha örneklerinin Anadolu coğrafyasında artacağı söylenebilir. Bunlardan biri olarak 

konuya eğitimsel açıdan da yakın ilgili bir çalışmada önerilen Kandıra kıyılarının jeopark statüsüne kavuşturulması 

durumunda hem kıyının jeolojik ve jeomorfolojik miras özelliği taşıyan jeositlerinin daha iyi korunacağı, hem de 

yöre insanının turizm yoluyla bu zenginliklerden daha fazla yararlanacağı önerisinde bulunulmuştur [18]. 

   Sayılan bu birbirinden farklı jeodeğerler dışında ayrıca pek çoğu kırsalda olan söz konusu tarihi jeolojik 

yerleşmelerin üzerinde günümüzde yaşayan nüfusun ise büyük bir bölümünün geçimlerini yine kırsal 

kaynaklardan sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle kırsal turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi, bu illerin 

verdiği göçü de önleyebilir. Bu şekilde kalkınmaya yönelik yapılan tespitler ise öneriler kısmında özetlenmiştir. 

Çalışma, teorik ve sahada uygulama ağırlıklı örnekleri de içeren ön araştırma sonrasında, alttaki bölümde seçilen 

sahaya yönelik bulguları, gözlem ve görselleri tartışmaya açmaktadır. Türkiye'de Kapadokya Bölgesi özellikle İç 

Anadolu’daki Nevşehir, Niğde ve Kayseri illeri sınırları içinde yer alan yeraltı şehirleri de Kapadokya Jeoparkı 
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sahası içinde değer verilmesi gereken yerlerdendir. Bu alanlarda şehir planlama disiplini açısından koruma ve 

yenileme sorunları ile önerilen çözüm yaklaşımları ele alınarak tartışmaya açılmıştır.  

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA (AVANOS) 
 

   Kültürel jeomiras olarak değer taşıyan varlıklar ile doğal jeositler, vb. güzellikler her yıl artan bir şekilde turizme 

açılmaktadır. Söz konusu hassas doğal jeolojik alanları özellikle yeraltı şehirlerini korumaya yönelik olarak 

koruma sorunlarına bu bölümde sahadan bulgularla birlikte yer verilmiştir. Böylece seçilen yer altı şehir örnekleri 

üzerinden bu bulgular tartışılabilir. Özel saha çalışması kapsamında ise Kapadokya Jeoparkı önerisi önemsenerek, 

Avanos tarihi yerleşmeleri alan çalışması olarak ele alınmıştır. 

   Kızılırmak yatağına bakarak ardındaki tepelik alanın eteğinde yer alan tarihi kent yer altındaki katmansal 

alanlarıyla (Osmanlı, Selçuklu, Roma, Bizans, Hitit) birlikte son derece ilgi çekicidir. Bölgenin özellikle yeraltı 

alanlarıyla birlikte korunması son derece önemlidir. Ancak halen koruma amaçlı imar planı tamamlanamamıştır. 

Irmak yatağı ile birlikte ele alınması gereken tarihi yerleşmenin bu nedenle kapsamlı bir planı gecikilmeden 

yapılıp, onanmalıdır. Böylece şehircilik alanı ile koruma ve yenileme açısından bu zorunluluğun öncelikle yerine 

getirilmesi halen büyük önem taşımaktadır (Şekil 1).  

 

    
 

Şekil 1. a. Avanos ve Kızılırmak, b. Zelve Açık Hava Müzesi (ZAM), c. ZAM’nin Göreme Tarihi Milli Parkı 

içinde haritadaki yeri d. Paşabağları. 

 

   Irmak yatağı ve kenarı bir yerleşme olarak Avanos tarihte stratejik öneme sahiptir ve hatta yer altı geçiş 

potansiyeli de taşımaktadır. Arazinin görünümünden de anlaşılabileceği gibi bu potansiyel tarihsel geçiş noktaları 

ile birlikte disiplinlerl arası açıdan incelenmelidir. Avanos’un doğa ve yer bilimciler tarafından çok daha ayrıntılı 

bir şekilde araştırılması beklenilir. Ayrıca koruma amaçlı planı ile birlikte tescilli bina ve yer altı yapılarının da 

mutlaka koruma altında tutulması gerekmektedir.  Irmak yatağındaki binalar ise sel baskını riski altındadır. Irmağın 

koruma bandında da yoğunluk taşıyan otel binalarına hiç bir şekilde izin verilmemelidir. Avanos’un silueti 

bozulmadan korunmalıdır. Tarihi köprü ise trafikten ötürü aşırı yük altında kalmıştır. Avanos için alternatif toplu 

ulaşım çözümleri uygulamaya alınmalıdır. Kırsal karakter ve peyzaj bozulmadan kullanılmalı ve geliştirilmelidir. 

   Zelve, Göreme Milli Parkı içinde yer alan Avanos’a bağlı jeosit-jeoturizm özelliği yüksek bir açık hava 

müzesidir. Üç vadiden oluşan Zelve, özellikle 9. ve 13. yüzyıllarda önemli bir yerleşim yeri ve dini merkez 

olmuştur. Kiliseler en önemli eserlerdir (Şekil 1.b), (Şekil 1.c). Milli park alanı içinde yer alan bunların dışında 

birçok tarihsel ve kültürel değer taşıyan oluşum bulunmaktadır. Konuyla ilgili turizmde yerel katılım ve yönetişim 

esaslı çalışmalardan birinde Zelve ele alınmıştır [19]. Ayrıca ilçede Paşabağları gibi bir açık hava müzesi daha 

vardır (Şekil 1.d). Kısaca Avanos jeoturizm vb. nadir özellikleri ile jeokoruma ve pek çok kültürel açıdan çok daha 

detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bu incelemelerin en başında ise yine yeraltı yerleşmeleri ve geçişleri gelmelidir.  

 

 

4. SONUÇLAR 
 

   Türkiye oldukça zengin doğal ortamlara ve özellikle dağlık alanlarıyla ilginç jeolojik özelliklere sahiptir.  Mutlak 

korunması gerekli olan bu jeolojik alanların ve jeodeğerlerin önemi özetlenen koruma sorunları ile birlikte oldukça 

fazla ve aynı zamanda çeşitlilik arz etmektedir. Sahadaki bulgulara yönelik çıktılar ve korumaya yönelik çözüm 

önerilerinin yer aldığı bu Çalışmada ele alınan ve Kapadokya Jeoparkı önerisi içinde bulunan Avanos’ta yine bu 

şekilde ve daha hassas bir şekilde koruma altına alınıp değerlendirilebilecek önemi çoktan hak etmiş alanlardır. 

Niğde, Kayseri ve Aksaray’ın da Kapadokya Jeoparkına dahil edilebilecek alanları bulunmaktadır. Ancak 

bölgedeki plansız yerleşmeler, turist sayısında taşıma kapasitesinin üzerinde yoğunluk, çevresel ve sosyal 

sorunların gecikmeli olarak görünürlük kazanmasına sebep olmaktadır. Doğal kaynak kullanımının aşırı artması, 
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sosyo-kültürel çatışma, toplumsal değerlerin kaybolması vb. gibi beraberinde telafisi olmayan büyük sorunların 

ya da bölgeye yönelik tehditlerin, olumsuz çevresel etkileri de artan boyutlara taşıyabilmesi söz konusudur.  

 

 

ÖNERİLER 
 

   Jeolojik ve jeomorfolojik miras niteliğinde çok sayıda yapı ve formu bünyesinde barındıran kıyılardan volkanik 

arazilere ve mağaralara ve yer altı şehirlerine kadar pek çok alanda eğitim turizmi potansiyeli olduğu bir gerçektir. 

Bu hassas alanların sürdürülebilir kullanım ilkelerine bağlı kalınarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı 

sağlanmalıdır. Potansiyel jeoturizm sahalarında ve çevrelerinde kontrol sağlanmadığı taktirde çarpık yapılaşmada 

artacaktır. Bu durunun en baştan önüne geçilmesi gerekir. Korunan alanlara yakın yerleşmelerde dikkat çeken bu 

tür çarpık yapılaşmalara izin verilmemelidir (Örneğin; Ortahisar). Açık hava müzesi yaklaşımı da bölgede kültürel 

ve sosyo-ekonomik kalkınmayı pekiştirerek desteklemeye yönelik bir yöntem olarak düşünülebilir. Yaklaşım 

özellikle alanda yönetişimsel açıdan doğru uygulandığında halkın katılımını da sağlayacak şekilde ele alınabilir.  

   Esas olarak önerilen Kapadokya Jeoparkı, açık hava müzelerini içinde barındıran çeşitli dinamikler, tartışma 

alanları, halkın farkındalığını oluşturma ve halkın kendi alanlarında yaşamasına dayalı olarak kurulmuş ve zamanla 

tarihi kent ve kırsal yerleşmelerin cazibesini de arttıran kalıcı yaklaşımları kapsamaktadır. Ancak alanla ilgili tüm 

plan ve tasarılar, yerli halktan ve turistlerden katkı alacak şekilde destek bulmalıdır. Özellikle yerel halkın sosyo-

ekonomik açıdan kalkınmasına da yardımcı olacak şekilde çevre illerin kırsal turizminin geliştirilebilmesi 

amacıyla ileride ki çalışmalarda, bölge planlama konuları içinde teşvik ve desteklerle beraber geniş kapsamlı bir 

şekilde değerlendirilmesi gerekir. Yeraltı şehirlerine yönelik disiplinler arası çalışmalar ise arttırılmalıdır [20], bu 

çalışmaların hep birbirlerinin tamamlayıcısı olduğu unutulmamalıdır. 
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ÖZ 
 

   Bu çalışmanın temel amacı, Orta Toros Kuşağı'nda bulunan karbonatlı Pb-Zn yatakları üzerinde oluşan demir 

şapkaların mineralojisini ve jeokimyasını incelemektir. Hem birincil hem de ikincil cevherleri barındıran kayaçlar, 

Devoniyen'den Geç Kretase Aladağ grubuna kadar dolomitleşmiş karbonat platform kireçtaşı ve bitümlü 

kireçtaşından oluşmaktadır. Cevher kütleleri, hem ana kayaçları ornatma hem de fay ve karstlaşma boşluklarının 

doldurulmasıyla oluşmuştur. Primer sülfidler sfalerit, galen, pirit / markasit ve az miktarda arsenopirit içerir. 

Gossan profillerinde SEM-EDS ve XRD incelemelerine göre en yaygın nonsülfidic mineraller smithsonit, 

hidrozinkit, hemimorfit, cerussit, anglesit, jarosit ve plumbojarosit sayılabilir. Aynı zamanda limonit, goetit, 

hematit ve chalcophanite oksitler iken kalsit, opal-CT, gibbsit ve killer gang minerallerini oluşturur. Mineral 

parajenezine göre ikincil zenginleşme erozyondan sonra yeniden çökelme, düşük sıcaklıkta, alkali ve yüksek 

oksidan koşullarda gerçekleşmiş olmalıdır. Au ve Ag, bazı bazı yataklarda zenginleşme gösterirler. Profiller, 

tabandan tavana doğru birincil sülfür, ikincil sülfür, sülfat, karbonat ve çok az da fosfat mineralleri ile temsil 

edilirler. Bölgede olgun ve tam demir şapka profilinin bulunması oldukça zordur.  

 

   Anahtar kelimeler: Toroslar, nonsulfit yataklar, Pb-Zn, alterasyon Mineralojsi, demirşapka 

 

MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY OF GOSSANS DERIVED FROM Pb-Zn 

DEPOSITS OF THE CENTRAL TAURIDE BELT, TURKEY 
 

ABSTRACT 

 

   The main purpose of this study is to find out the mineralogy and geochemistry of gossans derived from carbonate 

hosted Pb-Zn deposits in the central Taurides. The rocks hosting both primary and secondary ores are composed 

of limestone and bituminous limestone, which are strongly dolomitized carbonate platform limestone of the 

Devonian to late Cretaceous Aladağ group. The ore bodies have been formed by both replacements of the host 

rocks and infillings of the fractures and karstification cavities. The primary sulfides consist of sphalerite, galena, 

pyrite/marcasite, and minor amount of arsenopyrite. According to SEM and XRD examination in the gossan 

profiles, smithsonite, hydrozincite, hemimorphite, cerussite, anglesite, jarosite and plumbojarosite occur as the 

most common non-sulfide secondary minerals. Simultaneously, limonite, goethite, hematite, and chalcophanite 

are oxides while calcite, opal-CT, gibbsite and clays represent gangue minerals. From the mineral paragenesis, re-

precipitation after erosion 2may take place in a low temperature, alkaline and high oxidant conditions. Au and Ag 

became rich in some capping zones in the gossan profile. The gossan profiles are characterized by the upward 

evolution from primary sulfides, secondary sulfides to secondary sulfates, carbonates and minor phosphates. 

However, it is quite difficult to find mature and complete gossan profile in the region. 

 

   Keywords: Taurides, Nonsulfidic deposits, Pb-Zn, Alteration Mineralogy, Gossan. 
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1. GİRİŞ 
 

   Toroslar, ülkemizin en önemli Zn ve Pb için ham madde üretimi yapılan ve dünyada karbonat yan kayaçlı maden 

yatakları olarak bilinen MVT tipte yatakların bol bulunduğu metalojenik kuşaklardan birisidir [1-5]. Bu tip 

yatakaların oluşumundan sonra meydana gelen orojenik ve epirojenik olaylar sonucu gerek mostra vermesi gerekse 

yan kayaçların deformasyonu sonucu yüzey koşullarına, oksidasyona maruz kalarak primer cevher, kolaylıkla 

okside olarak Demir Şapka ve bunların alt kesimlerinde non-sulfide yatakların oluşumunu sağlamaktadır [6] 

Primer koşullarda ekonomik olmayan benzer tektonik ortamdaki bazı yataklar, yukarda anlatılan olaylar sonucu 

daha ekonomik oksidasyon-semantasyon yataklarını oluşturabilmektedirler. Ayrıca oksidasyon zonlarında, 

özellikle demir şapkada, yüksek tenörlü Au ve Ag birikimleri de söz konusu olabilmektedir.  

   Toros dağ kuşağı içerisinde ekonomik ya da ekonomik olmayan önemli sayıda çoğunluğu damar-tipi olan ve 

yine çoğunlukla Zn-Pb ağırlıklı cevher oluşumları (yatak ve zuhur) bulunmaktadır [6, 7]. Bunlar genellikle farklı 

stratigrafik birliklerin değişik yaştaki karbonatlı kayaçların (kireçtaşları, dolomitler, mermerler) içerisinde, 

çoğunlukla epijenetik nitelikte ve yer yer onları ornatarak yataklanmış, fakat bazı araştırmacılar tarafından en 

azından bazılarının sinjenetik olduğu önerilen Pb-Zn cevher oluşumlarıdır [1, 5, 7]. Bu oluşumların önemlileri, 

batıdan doğuya doğru Tekneli (Çamardı-Niğde), Bolkardağ–Ulukışla–Çiftehan (Niğde), Yahyalı (Kayseri) 

yörelerindeki yatak ve zuhurlardır (Şekil 1a, b).  

 

 
 

Şekil 1. Doğu Toros (Aladağlar) basitleştirilmiş jeoloji haritası (a) [8], çalışma kapsamında örneklenen yatak ve 

zuhurların jeotektonik konumları (b) 

 

   Bu cevher oluşumlarının jeolojisi, mineralojisi ve jeokimyasal özellikleri birçok çalışmaya konu olmuştur. 

Ancak, bu yatakların mostra verdiği yerlerde oluşan demir şapkalar, daha alt kesimlerde karbonatlı oksitli zonlar 

mineralojik ve izotopik özellikleri açısından bölgesel ölçekte çok az çalışılmıştır. Bu cevher oluşumlarının bir 

kısmı eser miktarda endüstriyel öneme sahip elementleri de (altın, gümüş, germanyum, kadmiyum ve kobalt gibi) 

içermektedir. Bu çalışma, Siyah Aladağ ve Yahyalı Nap’larına (Şekil 1a, b) yerleşmiş yatak ve zuhurların üzerinde 

gelişen demir şapkaların metalojenik önemi, baz ve değerli-yarı değerli metal içerikleri, cevher mineral 

parajenezleri ve maden arama konularını kapsamaktadır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 
 

   Bu çalışmada; başta işletilmekte olan Ayraklı, Tekneli ve Delikkaya ve orta Toroslardaki kısmen işletilmiş 

Alagöl 1,2, Cennet maden, Ayşepınarı, Yarpızlı, Yıldız Tepe (Şekil 1b) gibi madenlerin ulaşılabilen demir şapka 

kesiminden alınan gossan (oksitli) ve primer cevher örnekleri başlıca materyali oluşturmaktadır. Araziden alınan 
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ve öğütülerek homojen hale getirilen örnekler ICP-MS yöntemi kullanılarak Acme Laboratuvarlarında (Kanada) 

analiz edilmiştir. Oksitli zonlardan alınan örneklerin mineralojik tayinleri SEM-EDS ve XRD yöntemleri 

kullanılarak mineralojileri ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

3.1. Maden Jeolojisi ve Mineraloji 
 

   Zamantı-Aladağ çinko-kurşun yatakları Aladağ ve Bolkar birliklerine ait naplarda yer almaktadır (Şekil 1a, b). 

Hem birincil hem de ikincil cevherleri barındıran yan kayaçlar, Devoniyen'den Geç Kretase yaş aralığında 

dolomitleşmiş karbonat platform kireçtaşı, bitümlü kireçtaşı, rekristalize kireçtaşları ve kalkşist gibi kayaçlardan 

oluşmaktadır. Cevher kütleleri, hem yan kayaçları ornatma hem de breşik fay ve karstik boşluklara (Şekil 2a,b, c) 

boşluk dolgusu şeklinde yerleşmiştir. Yataklar genel olarak primer sülfidlerden sfalerit, galen, pirit/markasit ve az 

miktarda arsenopirit içerirler.  

 

 
 

Şekil 2. Pb-Zn yataklarının ayrışması sonucu oluşan oksitli cevher yerleşimi ve alterasyon profili. (a) Fay zonu, 

gossan, (b) breş dolgusu, (c) karstik dolgu, (d) alterasyon profili, (e) smitzonit (karbonat zonu), (f) primer 

ceveher. 

 

   Yoğun tektonizmadan dolayı yükselen ve deforme olan ve Pb-Zn içeren yan kayaçların barındırdığı birincil 

sülfidler yoğun alterasyona uğramış, bunun sonucu olarak yataklarda tavandan tavana doğru kimyasal ve 

mineralojik olarak farklı zonların oluşmasını sağlamıştır (Şekil 2d). Yüzeyleyen bu zonlar demir Gossan 

profillerinde ikincil mineral olarak en yaygın nonsülfidic minerallerden smithsonit, hidrozinkit, hemimorfit, 

cerussit, anglesit, jarosit ve plumbojarosit sayılabilir. Aynı zamanda limonit, goetit, hematit ve chalcophanite 

oksitler iken; kalsit, opal-CT, gibbsit ve killer gang minerallerini oluşturur. Mineral parajenezine göre, erozyondan 

sonra yeniden çökelme, düşük sıcaklıkta, alkali ve yüksek oksidan koşullarda gerçekleşmiş olmalıdır. Orta 

Toroslar, muhtemelen Geç Kretase'den veya daha öncesinden beri var olmuştur. Geç Kretase'den Oligo-Miyosen'e 

kadar, Tauride'nin yükselmesi nedeniyle, bölgedeki Pb-Zn yatakları üzerinde olgunlaşmış demir şapka 

profillerinin oluşması için yeterli zaman ve doğru koşullara sahip olduğu söylenebir. Demir şapka profilleri, 

tabandan tavana doğru birincil sülfürlerden ikincil sülfürlere, sekonder sülfatlara, karbonatlara ve çok az fosfat 

mineralleri ile temsil edilirler (Şekil 2e). Profilin en üst kısmına doğru baskın olarak bokswork yapısına sahip Fe-

oksi-hidroksitlere dönüşmüştür (Şekil 2a). Bununla birlikte, Toros Kuşağı lokal olarak ağır erozyona maruz kalmış 

olduğundan, ayrışma profili çoğu yatak üzerinde eksiktir ve fosfat gibi birçok mineral ve özellikle karbonat 
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mineralleri (malakit) yüzeysel materyalde az bulunurlar. Yüzeyde aşınan malzeme aşağıya doğru taşınmış, yeraltı 

plaserleri olarak breşleşmiş fay zonları ve karst boşluklarında yeniden biriktirilmiştir (Şekil 2b, c). Bu nedenle 

bölgede olgun ve tam demir şapka profilinin bulunması oldukça zordur. Eksik zonlar olsa da, Ayraklı ve Delikkaya 

yatakları bölgede ayrışma profilinin en iyi gözlendiği ve yüksek oksitli cevherlere sahip yataklar olarak öne 

çıkmaktadır. 

 

3.2. Jeokimya 
 

   Demir şapkaların kimyasal bileşimi, yatakların ekonomik olabilecek hangi temel ve kıymetli metal içerdiklerini 

yansıtmaları açısından oldukça önemlidir. Yüzey ve yüzeye yakın demir şapkalardan (Şekil 2a) alınan örneklerin 

jeokimyasal analiz sonuçlarına bakıldığında baskın olarak Fe içeriklerinin %8-88 arasında değiştikleri, Ayraklı, 

Kargediği ve Gökgöl yataklarındaki demir şapkaların Si ve Al içeriklerinin kuvars ve kil birikimine bağlı olarak 

yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 3a). Silis ve Al gibi yataklardaki MnO içeriği de benzer bir dağılım 

göstermektedir. İncelenen demir şapkalarda Pb %0.2 -14.5 (ortalama %2.4) ve Zn içerikleri %0.15-14 (ortalama 

%3.5) oldukça düşüktür (Şekil 3b). Bu durum Pb ve Zn minerallerinin yüzey koşullarında ayrışarak daha derine 

doğru taşındığını ve ikincil oksit ve karbonat minerali olarak çökeldiğini göstermektedir.  

 

  

   
Şekil 3. İncelenen demir şapkaların ana oksit, iz ve değerli metal içerikleri. 

 

   Demir şapkaların içermiş olduğu oksi-hidroksitler  ve killer, alterasyon koşullarında mobil olan metalleri tutma 

(absorbsiyon) özelliği nedeniyle düşük tenörlü izelementleri zenginleştirme özelliğine sahiptirler. İncelenen demir 

şapkların yüksek oranda Cu (43-1643 ppm) içermelerine karşın bu elementin mineralleri demir şapka ve profili 

boyunca belirlenmemiştir (Şekil 3c). Cu sadece demir şapkada zenginleşmesi, primer ve oksitli cevher zonlarında 

mineralllerinin bulunmaması, Ni ve Co gibi Cu elementinin de kaynağının bölgedeki ofiyolitik kayaçların 

ayrışması sonucu demir şapkalarda zenginleşmiş olabileceğini düşündürmektedir.  

   Diğer yandan 21 demi şapka örneğinde kıymetli metallerden Ag ortalama 11.39 ppm civarında ve en yüksek 

değer (100 ppm) Celaldağ yatağında tespit edilmiştir. Au ise ortalama 14.48 ppb ile Aladağ birliği içindeki 

yataklarda oldukça düşük olduğu söylenebilir. Diğer yandan As, özellikle Çelaldağ, Narpızlı, Çömen ve Çadırkaya 

yataklarında oldukça yüksek (0.08ppm-%1) değerlere ulaşmaktadır. Au ile As elementlerinin pozitif korelasyonlu 

olması bu yatakların Au açısından da değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir (Şekil 3d). Ga elementinin ise 

özellikle Mezargediği, Narpızlı ve Minas yatakları üzerindeki demir şapkalarda oldukça yüksek konsantrasyonlara 
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(2-1000 ppm, Şekil 3d) ulaşması, bu yataklardaki özellikle Ga içeren sfaleritlerin [9] ayrışması sonucu demir 

şapkalarda zenginleştiğini göstermektedir.  

 

 

4. SONUÇLAR 
 
   Zamantı-Aladağ çinko-kurşun yatakları hem birincil hem de ikincil cevherleri barındıran yan kayaçları, 

Devoniyen'den Geç Kretase yaş aralığında dolomitleşmiş karbonat platform kireçtaşı, bitümlü kireçtaşı, 

rekristalize kireçtaşları ve kalkşist gibi kayaçlardan oluşmaktadır. Cevher kütleleri, hem yan kayaçları ornatma 

hem de breşik fay ve karstik boşluklara boşluk dolgusu şeklinde yerleşmiştir. Yataklar genel olarak primer 

sülfidlerden sfalerit, galen, pirit/markasit ve az miktarda arsenopirit içerirler. Primer sülfidler olarak sfalerit, galen, 

pirit / markasit ve az miktarda arsenopirit içerir. Gossan profillerinde ikincil mineral olarak en yaygın nonsülfidic 

mineraller smithsonit, hidrozinkit, hemimorfit, cerussit, anglesit, jarosit ve plumbojarosit sayılabilir. Aynı 

zamanda limonit, goetit, hematit, chalcophanite, kalsit, opal-CT, gibbsit ve killer gang minerallerini oluşturur. 

Mineral parajenezine göre, yatakların yükselmeye bağlı erozyondan sonra yeniden çökelme, düşük sıcaklıkta, 

alkali ve yüksek oksidan koşullarda gerçekleşmiş olmalıdır. Ga, Au ve Ag, demir şapka profilindeki bazı 

bölgelerde zenginleşme gösterirler. Demir şapka profilleri, tabandan tavana doğru birincil sülfürlerden ikincil 

sülfürlere, sekonder sülfatlara, karbonatlara ve çok az fosfat mineralleri ile temsil edilir ve mineralojik kimyasal 

zonlanma gösterirler. Bununla birlikte, Toros Kuşağı lokal olarak ağır erozyona maruz kalmıştır ve maden yatağı 

üzerinde ayrışma profili eksiktir ve fosfat gibi birçok mineral ve özellikle karbonat mineralleri (malakit) yüzeysel 

materyalde az bulunurlar. Yüzeyde aşınan malzeme aşağıya taşınmış ve yeraltı plaserleri olarak breşleşmiş fay 

zonları ve karst boşluklarında yeniden biriktirilmiştir. Bu nedenle bölgede olgun ve tam demirşapka profilinin 

bulunması oldukça zordur. 
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ABSTRACT 
 

   Metamorphic rocks in basic and ophiolitic melange units with tectonic contact on these rocks are located in and 

around Tavşantepe (Kargı-Çorum) in the Central Pontides. There are amphibolite dykes in metamorphic rocks. 

The amphibolites in the vicinity of Tavşantepe are cut by NE-SW trending faults. Ni anomalies are observed along 

with the magnetism feature in the rocks near the fault zone. Large alteration zones and decomposition by the 

mechanical effect of the fault is observed where NE-SW extending dip-slip faults are effective in the region. As a 

result of the analysis carried out along these lines, Ni reaches up to 2419 ppm. 

 

   Key Words: Amphibolite dykes, Ni anomalies, Central Pontides 

 

KARGI DOĞUSUNDAKİ (TAVŞANTEPE) METAMORFİK KAYAÇLARDA 

GÖZLENEN Ni ANOMALİSİNE AİT İLKSEL BULGULAR 

 

ÖZ 
 

   Orta Pontidlerde yer alan Tavşantepe (Kargı-Çorum) ve civarında temelde metamorfik kayaçlar ve bu kayaçlar 

üzerine tektonik dokanak ile gelen ofiyolitik melanja ait birimler yer almaktadır. Metamorfik kayaçlar içerisinde 

yer yer amfibolit daykları bulunmaktadır. Tavşantepe civarında yer alan amfibolitler NE-SW uzanımlı faylar ile 

kesilmektedir. Fay zonuna yakın alanlarda kayaçlarda manyetizma özelliği ile birlikte Ni anomalileri göze 

çarpmaktadır. NE-SW uzanımlı eğim atımlı fayların etkin olduğu bölgede geniş alterasyon zonları ve fayın 

mekanik etkisi ile ayrışmalar gözlenmektedir. Bu hatlar boyunca yapılan analizler sonucunda Ni 2419 ppme kadar 

ulaşmaktadır.  

 

   Keywords: Amfibolit daykı, Ni Anomalisi, Orta Pontidler 

 

 

1. INTRODUCTION 
 

   The investigated area is located to the eastern of the Kargı district of Çorum (Figure 1). This area contains 

different types of rock groups developed in the Paleozoic and Pliocene age range [1]. This area, which is defined 

as part of the Rhodope-Pontide plate by Şengör et al.,[2], emphasizes that the Paleotethys ophiolite depleted in the 

Lower Mesozoic and the Neotethys ophiolite begin to be consumed in Upper Mesozoic [3]. 
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Figure 1. Tectonic location of the study area (Changed from Şengör et al., [1]) 

 

 

2. MATERIAL AND METHODS 
 

   Lithologies related to the Domuzdağ Melange which outcropping to the eastern of the Kargı are interpreted as 

marginal basin complexes located along the southern edge of Eurasia before the Late Jurassic [4-6]. Yalçın [1] 

revealed that the stratiform Cu-Zn mineralization observed in metamorphic rocks at Kömürlükdere and Göçükdibi 

regions is in Besshi type class and the vein type hydrothermal Cu ± Zn mineralizations which observed along NE-

SW trending faults are structurally controlled eastern of Kargı. Kaya et al. [7] stated that the mineralizations 

observed within the Kargı Ophiolitic Melange characterize a vein type hydrothermal deposit associated with 

faulting.  Tavşantepe Ni anomalies are observed in and around of the stream in the west of Tavşantepe, Eastern 

Kargi. There are metabasites, quartzschists, quartzites, phyllites and clastic metamorphic rocks belong to the 

Bekirli formation in the region and ophiolitic melange units with tectonic contact (Saraycık formation; upper part 

of Kargı Ophiolitic Melange) on these rocks [1]. 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
 

   Tavşantepe Ni anomalies are observed in and around of the stream in the west of Tavşantepe, Eastern Kargi. 

There are metabasites, quartzschists, quartzites, phyllites and clastic metamorphic rocks belong to the Bekirli 

formation in the region (Fig. 2). Amphibolite dykes are occasionally observed in the metabasites. Ni anomaly is 

related to the amphibolite dykes in the metabasites. The anomaly zone is approximately 100 m long and 10-20 m 
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wide and follows a certain structural line. The NE-SW extended fault brought metabasites and clastic metamorphic 

rocks side by side in the unit (Fig. 2). 

   Large alteration zones developed along the anomaly zone. Alteration colour is easily recognized in the field with 

dark brown and orange color. Magnetism characteristics are observed partly in the anomaly zone and around it 

(Fig. 3). 

 

 
 

Figure 2. Geological map and cross section of Tavşantepe area. 
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Figure 3. General appearance of Tavşantepe Ni anomaly 

 

   The thin sections of the amphibolites observed along the ore zone appear to be of granular texture. The rock is 

mainly composed of actinolite, orthopyroxene, clinopyroxene and altered plagioclase (Figure 4a-b).  

   In the examination of the thin section of the metasandstones, mainly quartz, plagioclase and feldspar grains were 

observed (Figure 4c-d). The granules were middle-rounded, poorly sorted and ungraded. Quartz are found as 

monocrystalline. The kaolin is embedded in the matrix. 

 

 
 

Figure 4. Polarizing microscope images of the rocks around Tavşantepe, (a, b) altered amphibolite, (c, d) 

metasandstone, (act) actinolite, (altered-pl) altered plagioclase, (cpx) clinopyroxene, (fs) feldspar, potassium 

feldspar, (kln) kaolin, (opx) orthopyroxene 
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   N20W directional sampling was performed along the anomalous zone. XRF and ICP-MS analyzes of the samples 

were carried out in ITU JAL laboratory. Trace element (ppm) analyzes of the samples are given in Table 1. 

 

Table 1. Trace element (ppm) analysis of samples collected from Tavşantepe 
Rock Amphibolite Silicified Zone Amphibolite Amphibolite Amphibolite Amphibolite Amphibolite 

Sample  KGD 268 KGD 269 KGD 270 KGD 271 KGD 272 KGD 273 KGD 274 

Trace Elements 
       

Fe 113890,66 33382,18 128594,56 285160,30 834515,02 36505,78 112226,06 

Co 118,72 26,31 102,02 52,14 61,69 87,63 73,49 

Ni 2419,58 481,16 2160,68 1294,47 1633,18 1608,13 2339,73 

Cu 0,00 0,00 0,00 48,84 3,92 5,77 0,00 

Zn 0,00 0,00 43,44 120,11 0,00 45,74 12,02 

Ga 1,90 1,46 2,84 2,60 2,16 1,07 1,70 

As 113,76 166,69 334,98 330,16 149,10 86,05 119,21 

Sr 14,41 6,87 86,81 49,85 106,63 17,19 89,70 

Ag 0,40 0,51 0,50 0,71 0,36 1,87 0,18 

Cd 0,33 0,49 0,30 0,07 0,19 0,00 0,64 

Ba 16,77 8,91 40,16 47,57 31,10 12,85 22,66 

 

 

 

4. CONCLUSIONS 
 
   Ni values ranged from 481,16 ppm to 2419 ppm in samples collected along the direction of the N20W anomaly 

zone. According to the preliminary findings, the formation of Ni anomalies has occurred due to the mechanical 

effect of the fault and the effect of physico-chemical weathering in the region. 
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ÖZ 
 

   Keban ilçesi (Elazığ) yaklaşık 500 m batısında Fırat Nehri batı kıyısında, Erken Triyas yaşlı Nimri formasyonu 

Şeyhlikdere üyesi karbonat kayaçları içerisinde yaklaşık 100 m kalınlığa sahip jips ara tabakası belirlenmiştir. 

Jipsler üyedeki diğer litojilerin tabaka duruşlarıyla uyumlu, 15-50 cm arasında değişen tabaka kalınlıklarına sahip 

olup, hidrotermal etkileşim izleri taşımaktadır. Hidrotermal etkileşimin yoğun olduğu alt seviyelerde; jipsler gri-

siyah renkli dolomitik karbonat kayaç yamacıklarının masif beyaz renkli dolguları biçiminde gözlenmektedir. 

Hidrotermal faaliyetler jipslerin çözünüp yeniden kristallenmesinin yanı sıra, elementer sülfür ve ametist türü 

kuvars oluşumlarına da neden olmuştur. Petrografik incelemeler sedimanter jips oluşumları ile bunları kesen 

dolomitlerin de eşlik ettiği ikincil jipslerin varlığını ortaya koymuştur. İlksel jips kristalleri yaklaşık 4mm’ye 

ulaşan boyutlarda, yarı öz şekilli, yer yer öz şekilli, yassı prizmatik biçimli olup, genellikle dilinim düzlemleri 

boyunca çözünme-yeniden kristallenme izleri taşımaktadır. Hidrotermal etkileşimle ilişkili jips kristalleri ise daha 

küçük kristal boyutlu (<1 mm), temiz görünümlü yer yer öz şekilli prizmatik kristaller halinde gelişmiştir. Elde 

edilen bulgulara göre, bölgede ilk kez Triyas yaşlı jipslerin varlığı ve bunların olasılı Geç Kretase-Paleosen yaşlı 

magmatik sokulumlarla ilişkili hidrotermal etkileşime uğradığı belirlenmiştir.  

 

   Anahtar kelimeler: Keban Metamorfitleri, Triyas, jips, hidrotermal etkileşim 

 

THE PRESENCE OF GYPSUM STRATA IN TRIASSIC CARBONATES OF KEBAN 

METAMORPHITES AND THEIR HYDROTHERMAL INTERACTIONS 
 

ABSTRACT 
 

   A gypsum interlayer with  100 m thick was determined within the Şeyhlikdere member from Nimri formation 

at west cost of Fırat River,  500 m. west of the Keban district (Elazığ), . Gypsum layers have thickness of 15-50 

cm, and exhibit the same bedding positions with hosted lithologies, and have traces of hydrothermal interactions. 

Gypsum is observed in the form of massive white colored within the gray-black colored dolomitic carbonate rock 

breccias at lower levels where hydrothermal interaction was intense. Hydrothermal activities gave risen to the 

dissolution and recrystallization of gypsum, as well as the formation of elemental sulfur and amethyst quartz. 

Petrographic investigations show that the presence of the sedimentary gypsum occurrences that was cut by later 

gypsum crystals accompanied by dolomites. The prismatic gypsum crystals have a sub-euhedral, partly euhedral, 

and platy prismatic shape with dimensions of about 4 mm and have fingerprints of dissolution-recrystallization 

along the plane of the cleavages. The gypsum crystals associated with the hydrothermal interaction evolved into 

smaller crystal-size (<1 mm), clean-aspect, euhedral crystals, in place. According to the obtained data, the presence 

of Triassic gypsum in the region at the first time, and hydrothermal interaction was determined associated with 

probable Late Cretaceous-Paleocene magmatic intrusions. 

    

   Keywords: Keban Metamorphites, Triassic, gypsum, hydrothermal interaction 
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1. GİRİŞ 
 

   Güneydoğu Anadolu Otoktonu ve Toros Kuşağı birliklerinde Triyas yaşlı jipslerinin varlığı bilinmekle birlikte 

[1-4], Keban (Elazığ) ilçesi ve çevresinde yüzeylenen Keban Metamorfitlerinin Triyas yaşlı birimleri içerisinde 

bahsedilmemiştir. Bunun ana nedeni bölgenin yoğun naplı yapı sunması nedeniyle, olasılı jipsli seviyelerin fay 

veya bindirme zonları altında kalarak yüzlek vermemesinden kaynaklanabilir.  Diğer taraftan, bu çalışmanın da 

konusunu oluşturan ve Keban ilçesinin yaklaşık 500 m batısında dar bir alanda yüzeylenen jipsli seviyenin 

hidrotermal alterasyonla ilişkili oluşum olarak değerlendirilmesine neden olmuştur [5]. Keban Metamorfitlerinin 

Geç Paleozoyik istiflerine ait fosil yaş bulgularının [6,7] birkaç yıl öncesine kadar olmaması da, Triyas yaşlı 

birimlerin dağılımlarının belirlenememesine ve dolayısıyla jips oluşumlarının gözden kaçmasına neden olmuş 

gözükmektedir. 

   Bu çalışmada, bölgede ilk kez bu çalışmada varlığı ortaya konulan Triyas yaşlı evaporitik ortamı temsil eden 

tabakalı sedimanter jips oluşumlarının mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve Geç 

Kretase-Paleosen yaşlı magmatik sokulumlarla ilişkili hidrotermal faaliyetlerle etkileşimlerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  Bu kapsamda, jips ve jipslere eşlik eden kayaçlar üzerinde ayrıntılı mineralojik ve jeokimyasal 

çalışmalar yapılarak, ilksel sedimanter jipsler ile bunları etkileyen hidrotermal sürecin doğası hakkında bilgiler 

ortaya konulmuş olacaktır. 

 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

   Jipsli seviye ve yan kayaçları oluşturan karbonat kayaçlardan toplam 18 adet sistematik örnek alınmıştır. 

Örnekler üzerinde optik mikroskop (OM), X-ışınları kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskop (SEM) ve buna 

bağlı enerji yayılım spektrometresi (EDS) ve X-ışınları Flüoresans (XRF) incelemeleri gerçekleştirilmiştir. 

   OM incelemeleri ile kayacı oluşturan bileşenler ve dokusal özellikleri tanımlanarak adlandırılmalarının yanı sıra; 

sedimanter ve hidrotermal bozuşma ürünü jips ve karbonat oluşumları aydınlatılmaya çalışılmıştır.  

   XRD yöntemi, kayaçların mineralojik bileşimlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. XRD çözümlemeleri 

Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde GNR APD 2000 PRO marka X-ışınları 

difraktometresinde (Anot = Cu, (CuKα = 1.541871Å), Filtre = Ni, gerilim = 40 kV, akım = 30 mA, gonyometre 

hızı = 2º / dak, çekim aralığı: 2θ = 5-45º) yapılmıştır. d-mesafelerinin ölçülmesinde kuvars iç standart olarak 

kullanılmıştır. Minerallerin yarı nicel yüzdeleri dış standart yöntemi [8, 9] esas alınarak hesaplanmıştır. 

      XRF incelemeleri İstanbul Teknik Üniversitesi Jeokimya Araştırma Laboratuvarında BRUKER marka S8 

Tiger model dalga boyu dağılımlı (WDS) cihaz ile gerçekleştirilmiştir. Ana element oksit değerleri %, iz element 

değerleri ppm mertebesinde verilmiştir.  

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

3.1. Jeolojik Konum ve Litoloji 
 

   Bölgedeki başlıca jeolojik birimleri Toros Kuşağının doğu kesiminde yer alan metamorfik masiflerden Keban 

Metamorfitleri, bunları kesen magmatik kayaçlar (Keban Magmatitleri) ile örtü kayaçları temsil etmektedir.   Jips 

oluşumları yeni fosil yaş bulgularına göre Orta Devoniyen-Erken Kretase yaş aralığına sahip olduğu ortaya 

konulan [6,7] Keban metamorfitlerinin Erken Triyas yaşlı kırıntılı-karbonatlı istifi içerisinde kesiminde yer 

almaktadır (Şekil 1). Nimri formasyonu olarak bilinen bu birim tabanda kalksleyt/kalkfillit ve kalkşist (Şeyhlikdere 

üyesi), orta seviyelerde dolomitik kristalize karbonat kayaçları (Gogodere üyesi), üst seviyelerde ise masif 

dolomitik kristalize karbonat kayaçlardan (Akbabatepe üyesi) oluşmaktadır [6,7]. Jipslerin gözlendiği bu 

lokasyonda, Erken Triyas-Erken Kretase yaşlı birimler kesiksiz istif sergilemekte olup, Orta Devoniyen’den Erken 

Kretase’ye kadar, bölgede şiddetli yatay sıkışma gerilmelerinin olmadığı anlamını taşımaktadır.  

   Bölgedeki Alpin orojenik hareketlerle ilişkili ilk etkili yatay sıkışmalar Geç Kretase’den itibaren Neotetis 

okyanusunun güney kolunun kapanması [10] sonucu başlamıştır. Bu dönemde Geç Kretase – Erken Paleosen yaşlı 

Keban magmatik kayaçları sokulum yapmış, Keban metamorfitleri Geç Kretase (Senomaniyen) yaşlı Elazığ 

magmatitleri üzerine itilmiş, bölgenin sıkışıp yükselmesi ile de Erken Paleosen yaşlı kırmızı konglomeralardan 

oluşan Kuşçu formasyonu gelişmiştir. Bölge, Güneydoğu Anadolu orojenik kuşağındaki naplaşma hareketlerinin 
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gelişimine de sebep olan Geç Oligosen, Orta Eosen sonu, Erken Eosen sonu ve Miyosen sonundaki tektonik 

fazlardan [11,12] kısmen de olsa etkilenmiştir. İnceleme alanı ve güneyinde Erken Kretase ve öncesi kayaçların 

Geç Oligosen ve Erken Miyosen yaşlı birimler üzerine bindirmesi; Geç Kretase’deki etkili sıkıştırma 

deformasyonundan sonra bölgenin Geç Oligosen sonrası ve Erken Miyosen sonrası sıkıştırma gerilmelerine de 

maruz kaldığına işaret etmektedir. 

 

 
 

Şekil 1. Keban bölgesinin jeoloji haritası ve jips oluşumlarının konumu (Jeolojik harita [6]’dan düzenlenmiştir). 

 

   Triyas yaşlı birimlerde jipslerin varlığı Güneydoğu Anadolu Otoktonundaki Cudi Grubu içerisinde yer alan Orta-

Geç Triyas yaşlı birimler [2,4] ile Toros Kuşağının Teke Torosları kesiminde (Batı Toroslar) yer alan Antalya 
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Birliğinin Erken-Orta Triyas yaşlı birimlerde [1,3] bahsedilmiştir. Ancak, Doğu Toroslar bölgesini temsil eden 

inceleme alanı ve çevresinde Triyas yaşlı jipslerin varlığına ilişkin herhangi bir çalışma yer almamaktadır. 

   İncelemenin konusunu oluşturan jipsli seviye, Elazığ ili Keban ilçesinin yaklaşık 500 m batısında Fırat Nehri 

batı kıyısında yüzeylenmektedir (Şekil 1 ve 2a). Jipsli seviyeler Erken Triyas yaşlı Şeyhlikdere üyesinin 

kalksleyt/kalkfillit ve kristalize kireçtaşı litolojileri içerisinde yaklaşık 100 m kalınlığa sahip ara tabaka şeklinde 

gözlenmektedir. Jipsli seviyelerin altında gözenekli kireçtaşları yer almaktadır (Şekil 2b). Permiyen yaşlı karbonat 

kayaçların Geç Kretase-Paleosen yaşlı magmatik sokulumlarla ilişkili hidrotermal alterasyon nedeniyle çözünme-

yeniden kristallenmesi sonucu oluşan bu kayaçlar, jipsli seviyenin doğusunda sülfür cevherleşmeleri içeren K-G 

doğrultulu birkaç km’lik hat boyunca uzanmaktadır. Yer yer traverten görünümlü sarımsı-kahve ve krem renkli 

bu kayaçların çözünme boşluklarında beyaz renkli karbonat mineralleri gelişmiştir. Jipsli seviyenin hemen 

batısındaki hidrotermal faaliyetlerle ilişkili mangan oluşumları jipslerin hidrotermal alterasyonla ilişkili olduğu 

izlenimi vermektedir. 

   Jipsli seviyelerin arazi gözlemleri; bunların meta karbonatlı kayaçlar arasında alttaki ve üstteki litolojilerin 

tabaka duruşlarıyla uyumlu ince-orta tabakalı bir yapıya sahip olduklarını, diğer bir ifadeyle sedimanter kökenli 

olduklarını göstermiştir (Şekil 2c). Jipsli seviyeler yakından incelendiğinde yer yer mesoskopik kıvrımlara sahip 

oldukları gözlenmiştir (Şekil 2d). Tabakalı jipslerin hidrotermal etkileşime maruz kaldığı taban kesimlerinde; 

siyah renkli dolomitik karbonat yamacıkları içerdikleri ve bu yamacıklar arasında beyaz renkli jips dolguları 

biçiminde gözlendikleri belirlenmiştir (Şekil 2e). Hidrotermal etkileşimin yoğun olduğu alt seviyelerde; jipsler 

gri-siyah renkli dolomitik karbonat kayaç (dolomit) yamacıklarının masif beyaz renkli dolguları biçiminde 

gözlenmektedir. Matriksi oluşturan jipsler içinde cm-mm boyutunda yamacıklar oluşturacak biçimde koyu renkli 

karbonat (dolomit) oluşumları da göze çarpmaktadır. Hidrotermal jipsler içerisindeki dolomitik oluşumlara 

boyutları 1-2 cm ye ulaşan sarı renkli elementer kükürt ve pembemsi-mor renkli kuvars (ametist) oluşumları da 

eşlik etmektedir (Şekil 2f). Dolomitli jips ve jipsli dolomit tabakaları biçimindeki bu oluşumlara ait arazi 

gözlemleri, bunların jipslerin çökelimleriyle eş zamanlı dolomit oluşumları olduklarını düşündürmektedir. 

Tektonizmayla eşzamanlı veya hemen sonrasında gelişen hidrotermal faaliyetler çözünme-yeniden kristallenme 

süreçlerinin gelişimine ve dolomitli jips veya jipsli dolomit tabakalarının kırık ve çatlakları içerisine kükürt ve 

ametist içeren beyaz renkli jips oluşumlarına neden olmuştur. Jipsli seviye Triyas yaşlı karbonatlı kayaçlar 

tarafından uyumlu biçimde üzerlenmektedir (Şekil 2g). 

 

3.2. Petrografi 
 

   Jipsli seviye ve altındaki gözenkeli kireçtaşlarından alınan örneklerin optik mikroskop görünümleri Şekil 3’de 

verilmiştir. Gözenekli kireçtaşlarına ait örneğin (J-2) ince-kesit görünümü, ana kayacın mikritik kireçtaşı 

olduğunu, yeniden kristallenme sonucu iri kristalli (0.5 mm) özşekilli-yarı özşekilli karbonat (dolomit) 

minerallerinin geliştiğini göstermiştir (Şekil 3a-b). Bu veriler kireçtaşlarının hidrotermal alterasyonla ilişkili olarak 

çözünme-yeniden kristallenme süreçlerine maruz kaldığına işaret etmektedir. İnceleme alanının yaklaşık 5 km 

kuzeyinde yüzeylenen Geç Permiyen yaşlı Arapgir Kristalize Kireçtaşı (Pak) biriminden alınan örneğin bütünüyle 

mikritik dokulu ve kalsitlerden oluşması, gözenekli kireçtaşlarının bu birime ait olduğuna işaret eden mikroskopik 

veri olarak değerlendirilebilir. 

   Jipsli dolomit örneğinde (J-12) jips oluşumları dolomitlerin arasını doldurur biçimde gözlenmektedir (Şekil 3c-

d). Jipslerin çökelimi ile eşzamanlı veya hemen öncesinde çökelen allokem içermeyen, bütünüyle mikrokristalin 

kalsit çamurundan (mikrit) oluşan dolomitlerin arasını dolduran jipsler, belirgin biçimde çözünme-yeniden 

kristallenme izleri taşımaktadır (Şekil 3e-f). Jipslerin dilinimleri ve kenarları boyunca daha sonra gelişmiş (ikincil) 

oluşumların yanı sıra, çatlak dolgusu biçiminde sarı renkli sülfürler (elementer kükürt) de gözlenmiştir (Şekil g-

h). Bütünüyle jipslerden oluşan örnekte (J-8) 0.5-1 mm boyutlarındaki iri jips kristallerinin (sedimanter: Gp-I) 

arasını doldurur biçimde daha ince taneli jips (hidrotermal: Gp-II) oluşumları göze çarpmaktadır (Şekil 3i-j). İri-

taneli jipslerle daha sonra gelişen ince-taneli jipslerin sınır ilişkileri yakından incelendiğinde; ikincil süreçte 

gelişen jipslerin (Gp-II), birincil jipsleri (Gp-I) kemirdiği ve bazı kesimlerde büyük ölçüde ornattığı açıkça 

gözlenmektedir (Şekil 3k-l). 

 

3.3. Mineraloji 
 

   Keban Metamorfitleri Triyas karbonatlı kayaçları içerisindeki jipsli seviye ve altındaki gözenekli 

kireçtaşlarından alınan örneklere ait XRD inceleme sonuçları Tablo 1 ve Şekil 4’de verilmiştir. Hidrotermal 

alterasyon ürünü gözenekli karbonat kayaçları başlıca kalsit ve dolomit, daha az miktarda kuvars, feldispat ve mika 
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mineralleri (muskovit) içermektedir (Şekil 4a). Tabakalı yapıya sahip sedimanter jips örnekleri jips minerallerinin 

yanı sıra, az miktarda kuvars, kalsit, mika ve hidroklorborit (Ca2B4O4(OH)7Cl.7H2O) içermektedir (Tablo 1, Şekil 

4b). Hidroklorborit mevsimsel bir evaporit minerali olup, yüzey veya yüzeye yakın (playa) ortamlarda kurak 

mevsimlerde kristalleşmektedir [13-15]. Sedimanter jips örneklerinde az miktarda gözlenen karbonat minerallerini 

bütünüyle dolomitler temsil etmektedir.  

     

 
 

Şekil 2. Keban Metamorfitleri Triyas yaşlı karbonatlı kayaçları içerisindeki jipsli seviye ve buna eşlik eden çevre 

kayaçlarının arazi görünümleri. (a) Jipsli seviyenin genel konumu ve örnekleme yerleri, (b) Jipsli seviyenin alt 

kesimlerindeki Permiyen yaşlı rekristalize gözenekli kireçtaşları, (c) belirgin tabakalanma sunan sedimanter 

jipsler, (d) sedimanter jips tabakalarında mezoskopik kıvrımlar, (e) dolomit yamacıkları içeren sedimanter jipsler 

ve hidrotermal jips gelişimleri, (f) hidrotermal jipslerde beyaz renkli jipslere eşlik eden sarı renkli nabit kükürt 

ve pembemsi-mor amestistler, (g) tabakalı jips seviyesini üzerleyen ve jipslerle benzer tabaka duruşlu kırıntılı ve 

karbonatlı kayaçlar. 

 
   Hidrotermal jipslere ait örnekten (KMJ-10) ayırt edilen beyaz ve sarı renkli minerallerin XRD desenleri bunların 

saf jips ve nabit kükürt olduklarını göstermiştir (Şekil 4c, d). Hidrotermal jipslerin sedimanter jipslere özgü 

hidroklorborit minerali içermedikleri belirlenmiştir. Sarı renkli kükürt oluşumlarının XRD deseni tümüyle alfa 

a 

b c d 

e f g 
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sülfür pikleri sergilemektedir. Jipsli seviye içerisinden alınan dolomit örneği dolomit minerali dışında, az miktarda 

kalsit, jips, kuvars ve muskovit içermektedir. Kalkfillitler kalsit, dolomit, kuvars, feldispat ve muskovitin yanı sıra 

eser miktarda jips içermektedir. Jips minerallerinin karbonatlı yan kayaçlarda gözlenmesi, çözünme-yeniden 

kristallenme süreçleri sırasında çevre kayaçlar içerisine nüfuz etmeleri biçiminde yorumlanabilir. Hidrotermal 

jipsler dışında her tüm litolojilerde belirlenen muskovitler ile bazı örneklerde bulunan feldispatlar detritik 

bileşenleri temsil etmektedir.  

 

 
 

Şekil 3. Keban Metamorfitleri gözenekli kireçtaşı ve jipsli seviyelerden alınan örneklerin optik mikroskop 

görünümleri. (a-b) Permiyen yaşlı gözenekli kireçtaşı örneğinde mikritik dokulu kireçtaşı ve çözünme-yeniden 

kristallenme ürünü dolomitler (a-çift nikol, b-tek nikol), (c-d) Jipsli dolomit örneğinde mikritik dokulu 

dolomitler ve dolomitlerin arasını dolduran jips kristalleri (c-çift nikol, d-tek nikol), (e-f) Dolomit içerisinde 

arasında 2 mm kalınlığa sahip jipsli seviyedeki farklı boyutlu jips kirstalleri (e-çift nikol, f-tek nikol), (g-h) 

Çözünme-yeniden kristallenme gösteren jipsler arasındaki boşluklarda kükürt oluşumları (g-çift nikol, h-tek 

nikol), (i-j) Birincil/sedimanter (Gp-I) jipsleri kemirmiş biçimde gelişen daha küçük boyutlu ikincil/hidrotermal 

(Gp-II) jipsler (i-çift nikol, j-tek nikol), (k-l) Birincil ve ikincil jipslerin sınır ilişkileri (k-çift nikol, l-tek nikol). 

 

3.4. Jeokimya 
 

   Jips ve jipslere eşlik eden karbonatlı kayaçların ana element oksit ve bazı iz element bileşimleri Tablo 2’de 

verilmiştir. Gözenekli kireçtaşları kalsit ve dolomit içerikleriyle doğru orantılı biçimde değişen CaO ve MgO 

içeriklerine sahiptir. Hidrotermal alterasyonla ilişkili dolomit miktarının artmasıyla birlikte, CaO hariç diğer 

element oksit miktarları da artış göstermektedir. Jipslerin CaO ve SO3 içerikleri ideal bileşimlerine yakındır. Jips 

örneklerinde % 0.77-0.88 arasında değişen NaO ve 107-146 ppm arasında değişen Cl içerikleri az miktarda halit 

(NaCl) içerdiğine işaret etmektedir. Dolomit, jipsli dolomit ve dolomitli jips örneklerinde artan MgO miktarına 

bağlı olarak Fe2O3 ve Al2O3 miktarları da artmaktadır. Kalkfillitler diğer litolojilere göre yüksek SiO2, Al2O3, 

Fe2O3 ve K2O içermektedir. 

   Jips ve karbonatlı kayaçların bazı ana element oksit ve iz element kimyası verileri çeşitli diyagramlarda 

değerlendirilmiştir (Şekil 5). MgO ve CaO içeriklerine göre, gözenekli kireçtaşları kalsit ve dolomit içeriklerindeki 

değişimle paralel biçimde doğrusal-düzenli bir dağılım sunmakta, buna karşın jipsler ve jipsli dolomit ve dolomitli 

jips örneklerinde MgO içeriği CaO içeriğinden bağımsız olarak değişim sunmaktadır (Şekil 5a). Na ve Cl 
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içeriklerinin karşılaştırıldığı diyagramda gerek gözenekli kireçtaşları ve gerekse jipsler pozitif ilişki sunmakta 

olup, dolomitleşme ve jips oluşumuyla ilişkili halit oluşumlarını işaret etmektedir (Şekil 5b).  Jips ve jipslere eşlik 

eden karbonatlı litolojilerin Sr ile Cl ve Mg içeriklerinin dağılımları litolojilere göre farklılık sunmaktadır (Şekil 

5c-d). Gözenekli kireçtaşlarında Sr ile Cl ve Mg arasında, jipslerde ise Sr ve Cl arasında pozitif ilişki gözlenirken, 

dolomitli jips, jipsli dolomit ve dolomit örneklerinde Sr ile Mg arasında düzgün-doğrusal bir negatif bir dağılım 

söz konusudur. 

 

Tablo 1. Jips ve karbonatlı kayaçların XRD mineralojik bileşimleri (HCB: Hidroklorborit). 
Örnek Litoloji Kalsit Dolomit Jips Kuvars Feldispat Muskovit HCB 

J-1 Gözenekli kireçtaşı 79 12 - 4 - 5 - 

J-2 Gözenekli kireçtaşı 88 5 - 2 - 5 - 

J-3 Gözenekli dolomitik kireçtaşı 42 42 - 4 3 9 - 

J-4 Gözenekli dolomit 9 74 - 6 3 9 - 

J-5 Jips - - 94 2 - 2 2 

J-6 Jips - 1 92 4 - 2 2 

J-7 Jips - 2 87 4 - 5 2 

J-8 Jips - 1 85 4 - 8 2 

J-10 Jips - 7 88 1 - 2 2 

J-11 Jips - 8 87 1 - 2 2 

J-9A Dolomitli jips 2 12 74 2 - 8 2 

J-12 Jipsli dolomit - 70 20 3 2 5 - 

J-14A Jipsli dolomit 3 76 17 4 - 4 - 

J-9B Dolomit 4 82 3 4 - 7 - 

J-13 Kalkfillit 65 10 2 4 - 11 - 

J-15 Kalkfillit 50 3 2 18 7 20 - 

 

 

 

 
 

Şekil 4. Kışladağ altın yatağı alterasyon zonlarına ait örneklerin XRD tüm kayaç ve kil boyu desenleri. 
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Tablo 2. Gözenekli kireçtaşı (GKçt), jips, kalkfillit (KFlt), dolomitli jips (DJp), Jipsli dolomit (JpD) ve 

dolomitlerin (Dol) element oksit ve iz element kimyasal analiz sonuçları. 
Litoloji GKçt GKçt GKçt GKçt Jips Jips Jips Jips Jips Jips Jips KFlt KFlt DJp JpD JpD Dol 

 % J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 J-7 J-8 J-10 J-11 J14B J-13 J-15 J9A J-12 J14A J9B 

SiO2 0.99 0.53 3.19 3.45 0.87 1.75 1.58 1.38 0.58 0.71 0.84 7.35 17.35 0.19 1.81 1.46 3.28 

TiO2 0.01 0.00 0.05 0.07 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.20 0.42 0.01 0.03 0.01 0.06 

Al2O3 0.25 0.12 1.31 1.11 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 5.04 8.26 0.004 0.75 0.008 1.35 

Fe2O3 0.22 0.03 0.40 0.41 0.06 0.13 0.08 0.10 0.03 0.08 0.12 1.56 3.71 0.05 0.28 0.09 0.44 

MnO 0.09 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 0.00 0.03 0.09 0.01 0.01 0.07 0.02 

MgO 1.83 1.15 8.58 12.48 0.003 0.49 0.71 0.25 0.003 1.39 0.003 2.52 2.63 3.90 14.11 9.70 17.34 

CaO 52.01 53.25 42.02 33.59 32.46 31.13 31.04 31.46 32.22 31.81 31.32 44.77 31.53 31.74 29.51 29.20 30.21 

Na2O 0.25 0.24 0.37 0.36 0.88 0.86 0.83 0.82 0.81 0.79 0.77 0.27 0.28 0.81 0.48 0.54 0.44 

K2O 0.16 0.12 0.44 0.44 0.12 0.26 0.24 0.21 0.06 0.12 0.13 0.94 1.83 0.09 0.33 0.10 0.48 

P2O5 0.07 0.06 0.07 0.06 0.35 0.34 0.34 0.28 0.31 0.25 0.32 0.05 0.17 0.22 0.11 0.16 0.06 

SO3 0.13 0.13 0.11 0.10 41.87 41.07 40.18 42.29 42.51 37.07 40.70 0.02 0.02 30.17 6.17 14.88 0.67 

Toplam 56.02 55.64 56.54 52.11 76.62 76.06 75.03 76.81 76.53 72.24 74.22 62.77 66.31 67.18 53.59 56.20 54.34 

Ppm                  

Cr 2.3 3.8 9.8 9.4 1.3 1.4 2.2 5.5 <0.6 3.0 0.7 22.2 33.4 2.6 11.4 22.4 15.5 

Ni <0.5 <0.5 <0.5 1.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <1.2 3.2 12.6 <1.2 <1.0 <0.5 1.2 

V 12.8 6.3 22.9 19.9 1.5 <1.0 4.5 3.8 1.6 2.8 2.5 38.0 45.3 4.2 19.2 15.1 12.9 

Cu 3.5 1.3 7.3 <0.5 1.7 <0.5 2.4 <0.5 1.7 <0.5 2.6 <0.5 2.9 <0.5 1.9 2.1 1.7 

Pb 36.8 4.8 5.7 4.3 2.6 2.2 1.9 2.9 2.1 1.3 5.9 9.0 1.8 4.2 3.4 23.8 5.4 

Zn 77.1 23.7 32.5 12.6 5.6 2.8 2.4 8.2 2.4 3.8 10.4 16.3 9.1 9.7 22.0 47.6 29.0 

Sn 11.7 11.3 13.6 13.5 12.7 9.0 15.2 12.2 10.5 11.0 13.7 12.8 13.6 12.6 13.3 12.7 17.5 

W 12.2 5.2 11.4 10.9 <1.0 3.7 1.7 <1.0 <1.0 2.0 1.9 17.3 27.9 4.9 1.5 7.7 8.8 

Rb 5.0 3.2 11.7 9.7 2.7 8.7 5.5 4.7 2.2 3.0 3.6 31.9 50.4 3.6 7.5 4.5 13.2 

Ba 43.6 133.2 <2.0 39.8 14.1 7.8 13.7 <2.0 <2.0 13.4 6.5 52.9 153.6 <2.0 <2.0 <2.0 31.2 

Sr 159 172 217 213 2285 2382 2030 2337 1664 1728 2047 2204 376 2060 639 1266 363 

Pr 25.6 16.6 32.7 23.3 16.5 22.6 11.9 21.1 12.8 22.7 13.0 24.9 <2.0 20.4 22.5 23.0 23.9 

Nd 48.1 42.5 47.6 44.7 32.5 23.7 29.4 32.2 28.0 30.8 30.0 56.2 71.5 36.4 42.6 35.5 37.6 

Cl 35.9 24.7 58.2 65.9 112.2 145.9 117.3 135.2 107.3 119.8 120.4 35.0 58.8 107.6 148.7 118.7 119.4 

 

 
 

Şekil 5. Jips, gözenekli kireçtaşı ve metakarbonat (kalkfillit) örneklerinin kimyasal bileşimlerinin (a) CaO –  

Na2O,  (b) Na – Cl,  (c) Sr – Cl ve (d) Sr – Mg diyagramlarındaki dağılımı. 
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4. SONUÇLAR 
 

   Bu çalışma kapsamında, Keban ilçesi (Elazığ) yaklaşık 500m batısında Fırat Nehri batı kıyısında, Erken Triyas 

yaşlı Şeyhlikdere üyesi içerisinde yaklaşık 100 m kalınlığa sahip sedimanter jips ara tabakasının varlığı ilk kez 

belirlenmiştir. Jipsler üyedeki diğer litojilerin tabaka duruşlarıyla uyumlu, 15-50 cm arasında değişen tabaka 

kalınlıklarına sahip olup, Geç Kretase-Erken Paleosen yaşlı Keban magmatitlerinin sokulumuyla ilişkili olarak 

hidrotermal etkileşime uğramıştır. Hidrotermal etkileşim jipsli seviyenin taban kesimlerinde, jipslerle eş zamanlı 

veya hemen öncesinde oluşan dolomit yamacıklarının boşluklarının jipslerle dolmasına neden olmuştur. Özellikle 

hidrotermal etkileşimin yoğun olduğu alt seviyelerde; jipsler gri-siyah renkli dolomitik karbonat kayaç mercek 

veya yamacıklarının masif beyaz renkli dolguları biçiminde gözlenmektedir. Hidrotermal faaliyetler jipslerin 

çözünüp yeniden kristallenmesinin yanı sıra elementer sülfür ve ametist türü kuvars oluşumlarına da neden 

olmuştur. Petrografik incelemeler ilksel sedimanter jips kristallerinin yanı sıra bunları kesen dolomitlerin de eşlik 

ettiği daha sonra gelişen jipslerin varlığını ortaya koymuştur. İlksel jips kristalleri yaklaşık 4mm’ye ulaşan 

boyutlarda, yarı öz şekilli, yer yer öz şekilli, yassı prizmatik biçimli olup, genellikle dilinim düzlemleri boyunca 

ipliksi pertitleşme benzeri görünüme sahip çözünme-yeniden kristallenme izleri taşımaktadır. Hidrotermal 

etkileşimle ilişkili jips kristalleri ise daha küçük kristal boyutlu (<1 mm), temiz görünümlü yer yer öz şekilli 

prizmatik kristaller halinde gelişmiştir. Mineralojik verilere göre, tabakalı jipsler mevsimsel kurak iklimleri işaret 

eden tipik evaporit minerali olan klorhidroborit içermektedir. Hidrotermal jipsler, dolomitlerin yanı sıra, nabit 

sülfür ve ametist mineralleri de içermeleriyle sedimanter jipslerden ayrılmaktadır. Mineralojik ve kimyasal 

incelemeler hem gözenekli kireçtaşlarının yeniden kristallenmesine hem de hidrotermal jips oluşumlarına başlıca 

dolomitlerin eşlik ettiğini göstermiştir. Elde edilen bulgular, bölgede ilk kez Triyas yaşlı jipslerin varlığını ortaya 

koymuş ve bunların olasılı Geç Kretase-Paleosen yaşlı magmatik sokulumlarla ilişkili hidrotermal alterasyona 

uğradığını göstermiştir. Jipslere eşlik eden yan kayaçların yüksek diyajenetik/düşük dereceli metamorfik karakter 

sergilemesi, jipslerin diyajenez/metamorfizma sırasında anhidrite dönüşmüş olmaları beklenmelidir. Geç Kretase-

Paleosen yaşlı magmatik sokulum sonrası yeniden jipslere dönüştüğü düşünülebilir. Jipslerde yapılacak duraylı 

izotop jeokimyası çalışmalarıyla suyun kökeninin belirlenmesi ile jipslerin dönüşümünü sağların suların kökeni 

hakkında yorum yapılabilecektir.  
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ÖZ 
 

   Kışladağ altın yatağı, Batı Anadolu’da gerilmeli tektonik rejim sonucu gelişen Miyosen yaşlı intrüzif ve sub-

volkanik kayaçlarla ilişkili porfiri tip bir yataktır. Yatağın ana kayaçlarını kuvars-trakit ile kuvars-latit bileşimli 

volkanitler ve volkanoklastik kayaçlar ile bunları kesen subvolkanik porfiritik kayaçlar oluşturmaktadır. Bu 

çalışmada, cevherleşmenin neden olduğu killi alterasyon zonları ile epitermal alterasyon etkisinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Yaş, mineralizasyon ve alterasyon durumlarına göre ayırtlanan üç intrüzyon fazından (IN-1: en 

yaşlı intrüzyon, yaygın potasik alterasyon, IN-2/2A: yaygın kil-kuvars alterasyonu, IN-3 (en genç intrüzyon, zayıf 

alterasyon) örnekler alınmış ve optik ve elektron mikroskop, X-ışınları kırınımı ve jeokimyasal incelemeler 

gerçekleştirilmiştir. IN-1 kuvars, illit ve kaolinit, IN-2A ise kuvars, adularya, illit, kaolinit ve simektit 

içermektedir. Alünit, jarosit ve turmalin IN-1 ve IN-2; biyotit ve illitler sırasıyla IN1 ve IN-2A zonunda 

artmaktadır. Volkanoklastik kayaçlar ileri arjilik alterasyonu yansıtan kuvars, alünit ve kaolinit/halloysit 

içermektedir. Mikroskopik veriler IN-1 ve IN-2A zonlarında potasik ve fillik alterasyonu doğrulamakla birlikte, 

mineralojik-jeokimyasal veriler bu alterasyonların geç evre epitermal alterasyon tarafından üzerlendiğini 

göstermektedir. 

 

   Anahtar kelimeler: Porfiri Au yatağı, arjilik alterasyon, kil/fillosilikat, mineraloji, jeokimya 

 

EPITHERMAL ALTERATION IN KIŞLADAĞ GOLD DEPOSIT (UŞAK, 

WESTERN ANATOLIA) 
 

ABSTRACT 
 

   The Kışladağ gold deposit is a porphyry type deposit which is related to Miocene aged intrusive and sub-volcanic 

rocks that resulted from an extensional tectonic regime in western Anatolia. The main lithologies of the deposit 

are quartz-trachytes to quartz-latites and volcanoclastic rocks intruded by sub-volcanic porphyritic rocks. In this 

study, it is aimed to investigate clayey alteration zones and subsequent epithermal alteration effect that caused 

from mineralization. Optical and electron microscopy, X-ray diffraction and geochemical investigations were 

made on the samples taken from three different intrusive phases which have been identified from their age, 

alteration grade and mineralization (IN-1: the oldest intrusion, intense potassic alteration, IN-2/2A: intense clay-

quartz alteration, IN-3: the youngest intrusion, weak alteration). IN-1 contains quartz, illite and kaolinite, IN-2A 

has quartz, adularia, illite, kaolinite and smectite. Alunite, jarosite and tourmaline increase in IN-1 and IN-2A; 

whereas biotites and illites increase in IN-1 and IN-2A, respectively. The volcanoclastic rocks are composed of 

quartz, alunite and kaolinite/halloysite indicating advanced argillic alteration. Although the microscopic data 

confirms potassic and phyllic alterations in IN-1 and IN-2A, clay mineralogical/geochemical data show that these 

alteration phases were overprinted by late stage epithermal alteration. 

 

   Keywords: Porphyry Au deposit, argillic alteration, clay/phyllosilicate, mineralogy, geochemistry 
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1. GİRİŞ 
 

   Kışladağ porfiri altın yatağı Batı Anadolu’da Uşak ilinin yaklaşık 55 km güneybatısında yer almakta olup, 

Türkiye’de ilk kez belirlenen ve Avrupa’nın bilinen en büyük altın yatağı konumundadır. Kışladağ altın yatağının 

da yer aldığı Uşak bölgesinde, Eosen-Miyosen döneminde çarpışma sonrası açılmalı/genişlemeli tektonik rejim 

sonucu gelişmiş volkanik kayaçlar yüzeylenmektedir (Şekil 1). KD-GB doğrultulu yayılım sunan ve Elmadağ, 

İteciktepe ve Beydağı stratovolkanları olarak adlandırılan [1] bu kayaçlar için 17.29-12.15 My yaş aralığı 

belirlenmiştir [2-3]. Kışladağ porfiri-altın yatağındaki cevherleşme, Beydağı volkanik kompleksinin intrüzif ve 

sub-volkanik kayaçlarıyla ilişkili olup, volkanik kompleks andezit, latit, trakit, dasit, metamorfik temel riyodasit 

ve ender bazalt içeren dom ve intrüzif kütlelerle temsil olunmaktadır [1]. Metamorfik temel ve Miyosen 

magmatizmasıyla eş zamanlı piroklastik kayaçlar içerisine başlıca monzonit bileşimli porfirik kayaçların sokulum 

yapması porfiri tip cevherleşmeye ve çeşitli alterasyon zonlarının (potasik, fillik/serizitik ve arjilik) gelişimine 

neden olmuştur [4,5].  

   Tetis metalojenik kuşağı içerisinde yer alan inceleme alanındaki volkanik ve sedimanter kayaçları konu alan çok 

sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir [1-3,6-10]. Bu çalışmayı doğrudan ilgilendiren, cevherleşme ve ilişkili 

alterasyonları konu alan çalışmalar [4-5,11-12] cevherleşmeyle ilgili mineralojik-petrografik, jeokimyasal (duraylı 

ve radyojenik izotop jeokimyası) ve sıvı kapanım incelemelerini kapsamakta olup, yataktaki her bir alterasyon 

zonunun kil mineralojisini konu alan bir çalışma bulunmamaktadır. 

   Çalışmanın konusunu oluşturan epitermal alterasyonlar yüksek asidik çözeltilerle karakteristik olup, 

mineralizasyonlar için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Alüminyum silikatların bozuşması, silis zenginleşmesine 

ve silisçe-zengin arjilik alterasyon zonlarının gelişimine neden olmaktadır. Arjilik alterasyon 100-300 °C 

arasındaki sıcaklık koşullarında, yüksek H+ metasomatizması ve asidik ortamı temsil eden kil/fillosilikat 

minerallerinin (halloysit, kaolinit, dikit, pirofillit) oluşumuyla karakteristiktir [13]. Bu tür ortamlarda kil/fillosilikat 

minerallerinin yanı sıra silis (opal, opal-CT, kristobalit, tridimit, kuvars) ve sülfat (alünit) minerallerinin 

oluşumuna da neden olmaktadır. Arjilik alterasyon zonu, aşırı asidik (düşük pH) koşullardan nötral (düşük-ortaç 

pH) koşullara doğru sırasıyla silika, alünit, alünit-kaolin ve kaolin grubu şeklinde alt mineral birlikteliklerine 

ayrılmaktadır [14]. 

   Bu çalışmada, hidrotermal sistemin geç evresindeki düşük sıcaklıkla ilişkili gelişen ve daha önceki araştırıcılarca 

belirtilen [4-5,12] arjilik alterasyon zonlarından farklı olarak, potasik ve serizitik/fillik alterasyonları üzerleyen 

epitermal alterasyon izlerinin belirlenmesi ve mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ayrıntılı kil mineralojisi ve jeokimyası çalışmaları yapılarak, epitermal 

alterasyon ile ilişkili koşullar ve cevher/mineral-oluşturucu çözeltilerin kökeni hakkında bilgiler sunulacaktır. 

 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

   Kışladağ altın yatağında yan kayaç ve kilce-zengin alterasyon zonlarından itibaren toplam 30 adet sistematik 

örnek alınmıştır. Örnekler saf suyla yıkanarak yüzeysel tozlardan arındırıldıktan sonra optik mikroskop (OM), X-

ışınları kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskop (SEM) ve buna bağlı enerji yayılım spektrometresi (EDS) 

incelemeleri gerçekleştirilmiştir. 

   OM incelemeleri ile kayacı oluşturan bileşenler ve bunların dokusal özellikleri tanımlanarak kayaçların 

adlandırılmalarının yanı sıra; bozuşma ve bozunma ürünleri aydınlatılmaya çalışılmıştır.  

   XRD yöntemi, alterasyon ürünü kayaçların tüm kayaç ve kil boyu bileşenlerinin mineralojik bileşimlerinin 

belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. XRD çözümlemeleri Pamukkale ve İstanbul Üniversitesi Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarındaki GNR APD 2000 PRO marka X-ışınları difraktometresinde (Anot = Cu, 

(CuKα = 1.541871Å), Filtre = Ni, gerilim = 40 kV, akım = 30 mA, gonyometre hızı = 2º / dak, çekim aralığı: 2θ 

= 5-45º) yapılmıştır. d-mesafelerinin ölçülmesinde kuvars iç standart olarak kullanılmıştır. Kil minerallerinin 

tanımlanması (001) bazal yansımalarına göre yapılmıştır [15]. Kil boyu XRD çekimlerinde gonyometre hızı 

1°/dak. ve kayıt aralığı 2=2-30 olarak ayarlanmıştır. Kil fraksiyonundan itibaren illit “kristalinite” ölçümü için 

10-Å illit pikinin yarı yüksekliğindeki genişliği  (Kübler indeksi – KI, [16]) kullanılmıştır. Pamukkale 

Üniversitesi’nde (PAU) ölçülen KI değerleri CIS standartlarına [17] göre kalibre edilmiştir (KICIS=1.2438 x 

FWHMPAU + 0.0548, r2=0.99). 

   SEM incelemeleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkezi Uygulama ve Araştırma Laboratuvarlarında JEOL 

marka JSM-7600F model elektron mikroskobunda gerçekleştirilmiştir. Elektron mikroskop incelemesi yapılacak 

örnekler 5 mm’lik parçalara ayrılıp tozlardan arındırıldıktan sonra altın veya paladyum kaplanarak ikincil 
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elektronlar (secondary electrons; SEM-SE) yardımıyla üç boyutlu görüntüler alınmıştır. Mineral kimyası analizleri 

SEM üzerine monte edilmiş Oxford INCA sistemine sahip EDS sistemi yardımıyla belirlenmiştir.  

 

 

 

Şekil 1. Uşak bölgesinin jeoloji haritası ve Kışladağ altın madeninin konumu (Jeolojik harita ve yaş verileri 

[1]’den değiştirilerek alınmıştır). 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

3.1. Litoloji ve Alterasyon 

 
   Kışladağ Au yatağı Menderes Masifi metamorfik kayaçları içerisine sokulum yapan Miyosen yaşlı Beydağı 

strato-volkanı içerisinde yer almaktadır (Şekil 1). Temeli oluşturan metamorfik kayaçlar açık işletme alanında 

yüzeylenmemekte, ancak sondaj karotlarında ve işletmenin güney ve kuzeyindeki alanlarda gözlenmektedir. 

Metamorfik kayaçlar yoğun deformasyona maruz kalmış, biyotitçe-zengin mafik şist ve yüksek kuvars içerikli şist 

litolojilerinden oluşmakta ve başlıca kuvars, plajiyoklaz, muskovit içermektedir [5].  

   Yataktaki cevherli yan kayaçları subvolkanik porfiritik intrüziflerin sokulum yaptığı kuvars-trakit ve kuvars-latit 

bileşimli volkanik ve volkanoklastik kayaçlar oluşturmaktadır. Kışladağ porfiri altın yatağında yüzeylenen 

magmatik kayaçların oluşum sırası, mineralizasyon türü ve alterasyon durumlarına göre üç farklı intrüzyon fazı 

(IN-1-3) tanımlanmıştır (Şekil 2, [4-5]. IN-1; en yaşlı ve en yüksek Au (0.86 g/t) içeren intrüzif faz olup, sistemin 

çekirdeğini oluşturur. IN-1 fazı bolluk sırasına göre K-feldispat (1 cm’ye ulaşan megakristaller şeklinde), 

plajiyoklaz, ender biyotit ve kuvars fenokristalleri içermektedir. Bu faza ait intrüzif kayaçlar birincil magmatik 

mineral birlikteliklerine göre, kuvars-siyenit - kuvars-monzonit bileşimine sahiptir [4-5]. Alterasyon ürünleri 

turmalinli kuvars damarları ve ince-taneli biyotitlerdir. IN-2; işletmenin merkezi kesiminde IN-1 kayaçlarını keser 

konumda olup, ince-orta kristalli porfiritik kayaçlardan oluşur ve yaygın kil-kuvars alterasyonuna (IN-2A, 0.55 

g/t Au) uğramıştır. IN-2A; illit ve serizitleşmiş feldispat fenokristalleriyle karakteristiktir. IN-3; en genç 

intrüzyonu temsil etmekte ve en düşük altın içeriğine sahip (<5-200 ppb Au) olup,  ince kristalli porfiritik 

kayaçlarla temsil edilmektedir.  Bu faza ait kayaçlar bozunmamış plajiyoklaz, ender kuvars ve biyotitten oluşur. 

Latit-porfirler ince taneli ortoklaz ve ojit hamur içinde iri plajiyoklaz fenokristalleri, volkanoklastik kayaçlar ise 

pomza içeren ve porfiritik akma dokulu ince-taneli tüflerle temsil olunmaktadır. 

   Tipik porfiri-tip cevherleşme sistemlerinde iç kesimlerden dış kesimlere doğru potasik, fillik, arjilik ve piropilitik 

alterasyonlarla [13,18-19] temsil edilmekle birlikte, Kışladağ porfiri altın yatağında başlıca potasik, turmalin-

beyaz mika, ileri arjilik ve arjilik alterasyonların geliştiği belirtilmiştir [5]. Potasik alterasyon ince-taneli ikincil 

biyotitlerle temsil olunmakta ve IN-1’de yaygın biçimde gözlenmektedir. Turmalin-beyaz mika alterasyonu 

(serizitik veya fillik alterasyon) potasik zonda ve çevresinde gözlenmektedir. Turmalinler başlıca piritli kuvars 

damarcıklar içerisinde ve hidrotermal breşler arasındaki matriks içerisinde gelişmiştir. Kuvars + alunit ile temsil 

edilen ileri arjilik alterasyon ile kaolinit ve simektit içeren arjilik alterasyon potasik ve turmalin-beyaz mika (fillik) 

alterasyon zonlarını etkilemiş ve/veya üzerlemiş biçimde gelişmiştir. 

 

 
 

Şekil 2. Kışladağ altın yatağının jeoloji haritası ve örnek lokasyonları. Jeolojik harita, alterasyon zonları ve Au 

değerleri [4 ve 5]’den değiştirilerek alınmıştır. 
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3.2. Petrografi 
 

3.2.1. Optik mikroskop incelemeleri 
 

   Alterasyon zonlarından alınan örneklerin optik mikroskop görünümleri Şekil 3’de verilmiştir. IN-1 zonundan 

alınan killeşmiş subvolkanik kayaç örneklerinde ilksel porfirik doku izlenebilmekte, feldispat fenokristalleri 

kaolinitlerce ornatılmış olup, matriks ise büyük ölçüde ince-taneli (serizitik) biyotitler ile illitlerden oluşmaktadır 

(Şekil 3a,b). Aynı zondan alınan turmalinli örneklerde çubuksu-prizmatik biçimli turmalin kristallerinin ışınsal 

topluluklar halinde yer yer pirit ve kuvarslarla birliktelik oluşturmaktadır (Şekil 3c,d). IN-2A zonundan alınan 

yaygın killeşmiş örneklerde ince-taneli ikincil biyotitlerin daha az, bununla birlikte ince-taneli illitlerin daha 

yaygın olduğu göze çarpmaktadır (Şekil e,f). Porfirik dokunun izlenebildiği IN-2A zonuna ait kayaçlarda da 

piritlerle birlik oluşturan ışınsal turmalinler belirlenmiştir (Şekil 3g,h). Killeşmenin aşırı yoğun olduğu örneklerde 

ilksel magmatik dokunun büyük ölçüde kaybolduğu gözlenmiştir (Şekil 3i). Her iki zona ait bozuşmuş örneklerde 

kaolinitler feldispatları ornatan biçimde ve boşluk ve/veya çatlak dolgusu biçiminde gözlenmektedir (Şekil a,b,e,f). 

Bozuşmuş volkanoklastik kayaçlar içerisindeki alünitli kuvars damarlarında, ince-orta taneli özşekilsiz kuvarslar 

içinde gelişigüzel dağılmış veya çoğunlukla topluluklar şeklinde yarı özşekilli-özşekilli prizmatik alünit kristalleri 

gelişmiştir (Şekil 3j). Volkanoklastik kayaç zonunda aşırı silisleşmiş örneklerde ilksel piroklastik (vitroklastik) 

doku izlenebilmekte olup, örneğin büyük bir bölümünü hidrotermal kökenli kuvars kristalleri ile daha az miktarda 

boşluk ve/veya gözenek dolgusu kaolinitlerin oluşturmaktadır (Şekil 3k,l). Optik mikroskop gözlemleri potasik ve 

fillik alterasyonu üzerleyen, kuvars, kaolinit ve alünitlerle  temsil olunan ileri arjilik alterasyonu işaret etmektedir. 

 

 
 

Şekil 3. Kışladağ altın yatağından alınan alterasyon örneklerinin optik mikroskop görünümleri. (a-b) IN-1 

zonuna ait bozuşmuş porifiri kayaç örneğinde matrikste gelişen serizitik biyotit ve illitler ile feldispatları ornatan 

kaolinitler (a-çift nikol, b-tek nikol), (c-d) IN-1 zonuna ait turmalinli örnekte ışınsal turmalin ve piritli kuvarslar 

(c-çift nikol, d-tek nikol), (e-f) IN-2A zonuna ait bozuşmuş porfiri kayaç örneğinde feldispatları ornatan kaolinit 

ile matikste gelişen illit ve biyotit (e-çift nikol, f-tek nikol), IN-2A zonuna ait bozuşmuş porfiri kayaç örneğinde 

Gözenekte ışınsal turmalinler ve serizitleşmiş (illitik) matriksteki kaolinit dolguları (g-çift nikol, h-tek nikol), (i) 

IN-2A zonuna ait bozuşmuş porfiri kayaç örneğinde matrikste gelişmiş kaolinit, simektit ve illitler (çift nikol),  

(j) Volkanoklastik kayaçlarda alünitli kuvars oluşumları (çift nikol), (k-l) Silisleşmiş volkanoklastiklerde kalıntı 

piroklastik doku ve gözenek dolgusu kaolinitler (k-çift nikol, l-tek nikol). 
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3.2.2. Taramalı elektron mikroskop incelemeleri 
 

   IN-1 zonundan alınan bozuşmuş porfiri kayaç örneğinin KD-17) SEM incelemelerine göre; illitler genellikle 2 

µm’den küçük boyutlara sahip bükülmüş levhamsı/yapraksı biçimlere sahip olmalarıyla iri taneli levhamsı 

illit/mika istiflerinden ayırt edilmektedir (Şekil 4a). Aynı örnekte iri kuvarsları kesen ve ince taneli illitlerle birlikte 

daha sonraki evreyi temsil eden çubuksu prizmatik alünitler gözlenmektedir (Şekil 4b). IN-2A zonuna ait aşırı 

killeşmiş porfiri magmatik kayaç örneğinde ince-taneli illitlerin yanı sıra iri levhamsı istifler şeklinde daha iri 

illit/mika kristalleri de belirlenmiştir (Şekil 4c). Potasik ve fillik alterasyonu temsil eden mineralojik bileşime sahip 

IN-2A zonuna ait örneklerde illitlerle birlikte çubuksu/şeritsi ve yuvarlağımsı-yassı adularya kristalleri de 

gözlenmektedir (Şekil 4c-d). IN-2A zonuna ait diğer bir örnekte potasik alterasyonu temsil eden özşekilli adularya 

kristalleriyle birlikte düşük sıcaklık koşullarını yansıtan jarosit ve simektitler gözlenmiştir (Şekil 4e-f). Bu durum 

örneğin potasik alterasyondan sonra epitermal (arjilik) alterasyona maruz kaldığının bir göstergesi biçiminde 

değerlendirilmiştir. Fillik alterasyonu temsil eden iri levhamsı illit/mikalarla birlikte daha küçük boyutlu yapraksı 

illitlerin gözlenmesi de (Şekil 4g), bu görüşü destekler niteliktedir. IN-1 ve IN-2A zonlarındaki potasik ve fillik 

alterasyonu üzerleyen ileri arjilik alterasyonun yanı sıra, aşırı silisleşmiş volkanoklastik kayaçlardaki alünit ve 

halloysit gelişimleri (Şekil 4h-i) ayrı bir arjilik zonun gelişimine işaret etmektedir. 

 

 
 

Şekil 4. Kışladağ altın yatağından alınan alterasyon örneklerinin SEM görünümleri (a) IN-1 zonuna ait örnekte 

ince-taneli yapraksı illitler, (b) İnce-taneli illitlerin geliştiği feldispat kristallerini kesen alünit kristalleri, (c) IN-

2A zonuna ait örnekte levhamsı illit/mika, özşekilli kaolinit ve son evre yuvarlağımsı amorf silis (kristobalit?) 

oluşumları, (d) Yapraksı illitlerle birlik oluşturan serit-çubuk biçimli adularya kristalleri, (e) IN-2A zonuna ait 

aşırı killeşmiş örnekte, özşekilli adularya kristalleri ve daha sonra gelişmiş tüysü/yapraksı simektitler, (f) 

Özşekilli jarosit kristalleri, yapraksı illit ve tüysü simektitoluşumları, (g) Levhamsı mika istifleri ve ince-taneli 

yapraksı illitler (h) Bozuşmuş volkanoklastik kayaçlardaki levhamsı alünit kristalleri, (i) Aşırı silisleşmiş 

volkanoklastik örnekte ince taneli kuvarslara eşlik eden tüp biçimli halloysit oluşumları. 
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3.3. Mineraloji 
 

   Kışladağ altın yatağındaki farklı alterasyon zonlarından (IN-1, IN-2A ve volkanoklastik) alınan örneklerin XRD 

inceleme sonuçları Tablo 1 ve Şekil 6’da verilmiştir. IN-1 zonuna ait alterasyon ürünü örnekler bolluk sırasına 

göre kil (illit, kaolinit) ve kuvars içermekte, bazı örneklerde adularya, alünit ve jarositler gözlenmektedir (Şekil 

6a). İllitlerin Kübler indeksi verileri (ortalama KI=0.54 ) ve politipi (1M +1Md) verileri yüksek diyajenez 

koşullarını işaret etmektedir. Bununla birlikte, optik ve elektron mikroskop gözlemleri, illitlerin düşük I002/I001 pik 

şiddet oranları (Tablo 1) ve 10 Å pik çözümleme (WINFIT, [20] verileri kil tane-boyutunda biyotitlerin de 

bulunduğunu göstermekte olup, KI verileri sağlıklı gözükmemektedir. İllit 10 Å pik çözümleme verileri ilgili pikin 

illit (iyi kristalin illit) ve illit içeriği yüksek (> %90) karışık-tabakalı R3 tipi illit-simektit (kötü kristalin illit) 

bileşenlerinden oluştuğunu göstermiştir (Şekil 6a,b). Bu durum iyi kristalin illitlerin potasik ve fillik alterasyonu, 

zayıf kristalin illitlerin (veya R3 I-S) geç epitermal etkiyle ilişkili olduğuna işaret etmektedir. İllitlerin 1M ve 1Md 

politipine sahip olması diyajenetik dereceyi işaret etmektedir [21, 22]. 1M illit/mikaların gözlenmesi yan 

kayaçların magmatik kökenli olmasıyla da ilişkilidir. [23-25].  IN-2A zonuna ait örnekler kuvars, kil (illit, kaolinit, 

simektit), alünit, jarosit ve eser miktarda adularya içermektedir (Şekil 6b). IN-1’den farklı olarak simektit 

içermektedir. Alünit, jarosit ve turmalin IN-1 ve IN-2A zonunun her ikisinde de gözlenmekte, potasik zona ait 

hidrotermal biyotitler IN-1, serizitik zona ait illitler IN-2A zonunda daha baskındır. Volkanoklastik kayaçlar 

kuvars, kil (kaolinit/halloysit, illit) ve alünit içermekte olup (Şekil 6c,d), ileri arjilik zonu temsil etmektedir. Silis 

içeriği çok yüksek olan örnekte (KD-30) kil boyu bileşenleri saf kaolinit/halloysit (Şekil 6c), alünitce zengin 

örnekte (KD-14) ise illit ve kaolinit (Şekil 6d) oluşturmaktadır. 

 

 
 

Şekil 6. Kışladağ altın yatağı alterasyon zonlarına ait örneklerin XRD tüm kayaç ve kil boyu desenleri. 
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Tablo 1. Alterasyon zonlarından alınan örneklerin tüm kayaç ve kil boyu bileşimleri (+: %20, : %5’den az). 
Qz= Kuvars, Fsp= Feldispat, Alu= Alunit, Jrs= Jarosit, Fs=Fillosilikat, Sme= Simektit, Kln= Kaolinit, Ilt= İllit, Chl= Klorit 

Örnek No  
Tüm Kayaç Kil Boyu (< 2µm) 

KI (2) I002/I001 
Qz Fsp Alu/Jrs Fs Ilt Kln Sme Chl 

Intrüzif 1 (IN-1) 

KD-3 ++   +++ ++ +++     

KD-17 ++ Jrs  Alu  +++ +++++    0.54 0.31 

KD-18 ++   +++ ++++ +   0.53 0.40 

Intrüzif 2A (IN-2A) 

KD-4 ++   +++ ++ +++   0.62 0.48 

KD-5 ++  Alu  +++ ++++ +   0.68 0.45 

KD-6 + +  +++ ++ + ++  0.45 0.51 

KD-7 + +  +++ ++++ +   0.55 0.62 

KD-8 + + Jrs  +++ + + +++  0.42 0.56 

Volkanoklastik kayaçlar 

KD-13 + +  +++ +++ ++   0.50 0.51 

KD-14 ++  Alu ++ + +++ ++   - - 

KD-30 ++++   +  +++++   - - 

 

3.4. Mineral Kimyası 

   İllit/mika ve I-S minerallerinin EDS analiz sonuçlarına göre belirlenen ana element oksit bileşimleri ve 11 

oksijen atom sayısına göre [26] hesaplanan yapısal formülleri Tablo 2’de verilmiştir. Mikaların oktahedral Al 

miktarı (AlVI=1.50-1.55) illit ve I-S’lere göre düşük, buna karşın oktahedral Fe+Mg (0.59-0.69) daha yüksektir. 

Bu durum, iri mikaların fillik alterasyon sırasında, potasik alterasyon ürünü biyotitlerden türeyen Fe ve Mg 

iyonlarını bünyesine alarak fenjitik bileşim kazandıklarına işaret etmektedir. İnce-taneli (< 2 µm) illit ve I-S’ler 

ise daha düşük sıcaklık koşullarında FeO ve MgO içeriği düşük yan kayaç bileşimiyle de ilişkili olarak [27-28] 

yüksek Al, buna karşın düşük Fe ve Mg bileşimli olmuştur. Tetrahedral Al ve yapraklar arası K, mikalarda en 

yüksek (0.80-0.84 ve 0.81-0.89), I-S’lerde en düşük (0.23 ve 0.67) değere sahiptir (Tablo 2).  

   Kil mineral kimyası verileri Si - Na+K diyagramında değerlendirildiğinde, illit/mikalar, muskovit-fenjit-illit 

arasında, I-S illit-pirofillit pirofillit arasında bileşim sergilemektedir (Şekil 7a). M+ - 4Si - R2+ üçgen diyagramında, 

illit/mikalar ağırlıklı olarak muskovit-illit-fenjit, az bir kısmı da fenjit-seladonit arasında, I-S ise illit-

montmorillonit-baydellit arasında bileşime sahiptir (Şekil 7b).  

 

Tablo 2. İllit, mika ve I-S’lerin EDS analiz sonuçları ve yapısal formülleri. FeO= Toplam Fe, AlIV= 

Tetrahedral Al, AlVI= Oktahedral Al, T.Y.: Tetrahedral yük, O.Y.: Oktahedral yük, T.O.K.: Toplam oktahedral 

katyon, Y.A.Y.: Yapraklar arası yük, T.Y.Y.: Toplam yaprak yükü. 
Intr. Zonu IN-1 IN-2A 

 Ilt Mika Mika Ilt Ilt Ilt Ilt Ilt I-S Ilt Ilt Ilt 

 % Oksit KD-17 KD-5-1 KD-5-2 KD-5-3 KD-5-4 KD-5-5 KD-5-6 KD-8-1 KD-8-2 KD-8-3 KD-8-4 KD-8-5 

SiO2 51.56 49.15 47.964 54.778 56.690 52.71 58.73 58.68 61.70 53.41 60.35 54.72 

Al2O3 33.95 30.57 30.22 31.39 29.64 34.10 29.23 28.34 26.94 30.70 25.99 31.63 

FeO 0.00 5.98 8.05 0.83 0.00 0.00 0.00 0.31 0.60 0.13 1.17 0.51 

MgO 2.18 2.66 2.58 1.16 1.78 1.27 0.01 1.17 2.11 4.35 1.66 2.04 

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.77 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 

K2O 12.31 11.64 11.18 11.84 11.89 11.15 11.27 10.23 8.65 11.41 10.83 11.10 

Toplam 100.00 10000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Si 3.25 3.20 3.16 3.44 3.54 3.30 3.65 3.64 3.77 3.36 3.75 3.42 

AlIV 0.75 0.80 0.84 0.56 0.46 0.70 0.35 0.36 0.23 0.64 0.25 0.58 

T.Y. 0.75 0.80 0.84 0.56 0.46 0.70 0.35 0.36 0.23 0.64 0.25 0.58 

AlVI 1.78 1.55 1.50 1.77 1.73 1.82 1.79 1.72 1.70 1.63 1.65 1.75 

Fe2+ 0.00 0.33 0.44 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.01 0.06 0.03 

Mg 0.20 0.26 0.25 0.11 0.17 0.12 0.00 0.11 0.19 0.41 0.15 0.19 

O.Y. 0.25 0.17 0.10 0.39 0.49 0.29 0.63 0.61 0.44 0.27 0.61 0.31 

T.O.K. 1.99 2.14 2.20 1.92 1.89 1.94 1.79 1.84 1.93 2.05 1.87 1.97 

Na 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

K 0.99 0.97 0.94 0.95 0.95 0.89 0.89 0.81 0.67 0.91 0.86 0.89 

Y.A.Y. 0.99 0.97 0.94 0.95 0.95 0.99 0.99 0.96 0.67 0.91 0.86 0.89 

T.Y.Y. 0.99 0.97 0.94 0.95 0.95 0.99 0.99 0.96 0.67 0.91 0.86 0.89 
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Şekil 7. Kışladağ altın yatağı alterasyon zonlarına ait örneklerdeki illit/mikaların kimyasal bileşimlerinin Si - 

Na+K ve M+ - 4Si – R2+ [28] diyagramlarındaki dağılımı. 
 

 

4. SONUÇLAR 
 

   Kışladağ altın yatağı, Batı Anadolu’daki gerilmeli tektonik rejimle ilişkili Miyosen yaşlı intrüzif ve sub-

volkanik kayaçlar içerisinde gelişmiş porfiri tip bir yatak olup, geç evrede gelişen epitermal alterasyonun porfiri 

sistem alterasyonunu üzerlediğini gösreren izler taşımaktadır. İntrüzif kayaçlar; oluşum sırası, cevherleşme ve 

alterasyon durumlarına göre üç faza ayrılmıştır. IN-1; sistemin çekirdeğini oluşturmakta ve en yaşlı ve en yüksek 

Au (0.86 g/t) içeren fazı temsil etmektedir. Potasik alterasyona ait biyotit oluşumlarının gözlendiği bu fazdaki kil 

mineralleri illit ve kaolinit ile temsil edilmektedir. IN-2; ince-orta kristalli porfiritik kayaçlardan oluşur ve yaygın 

kil-kuvars alterasyonuna (IN-2A, 0.55 g/t Au) uğramıştır. IN-2A; illit ve serizitleşmiş feldispat fenokristalleriyle 

karakteristik olup, kil boyu bileşenlerini illit, kaolinit ve simektit oluşturmaktadır. IN-3; en genç intrüzyonu temsil 

etmekte (<5–200 ppb Au) bozunmamış plajiyoklaz, ender kuvars ve biyotit içeren ince kristalli porfiritik 

kayaçlardan oluşmaktadır. Alterasyon ürünü alünit, jarosit ve turmalin IN-1 ve IN-2 fazların her ikisinde 

gözlenmekte; biyotit ve illitler ise sırasıyla IN1 ve IN-2A fazlarında artış göstermektedir. Volkanoklastik kayaçlar 

ileri arjilik alterasyonu yansıtan kuvars, alünit ve kaolinit/halloysit içermektedir. İllit/I-S ve mikalar sırasıyla ince- 

(< 2µm) ve kaba-taneli (> 2µm) levhamsı yapraksı biçimler sergilemekte, mikalara doğru artan tetrahedral Al 

oktahedral Fe+Mg ve yapraklar arası K içermektedir. Tane boyutu ve bileşimdeki bu farklılıklar mika ve kaba-

taneli illitlerin potasik ve fillik alterasyon, ince-taneli illit ve I-S’lerin önceki alterasyonları üzerleyen geç epitermal 

(arjilik) alterasyonla ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Sonuç olarak, Kışladağ altın yatağında porfiri sisteme ait 

alterasyonların geç evrede epitermal alterasyon tarafından üzerlendiği belirlenmiştir.  
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KAPADOKYA BÖLGESİNDE KURAKLIK DURUM 

DEĞERLENDİRMESİ 
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ÖZ 
 

   Kuraklık, suyun hayatın baş kaynağı olduğu gerçekliği göz önüne alınırsa, sayısı otuzu aşan doğal afetler 

arasında insan hayatını geri dönülemez şekilde etkileyen ve sadece insan hayatını değil doğanın kendisini de tehdit 

eden en tehlikeli afettir. Afetin ilerleme hızı çok yavaş olması nedeniyle farkındalık seviyesi düşük olmakla 

birlikte, sık sık gündeme getirilmekte ve politikalar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Modern afet yönetimi açısından 

değerlendirildiğinde, kriz yönetimi kavramı kuraklık karşısında neredeyse anlamsız kalmakta, konunun sadece 

risk yönetimi açısından ele alınması gerekliliği kendini göstermektedir. İklimsel göstergeler iyiden iyiye küresel 

ısınma işaretleri veriyorken ve tehlikenin gelişi kendini çoğu zaman göstermişken, risk önleme çalışmalarının 

artırılması gerekliliği anlaşılmıştır. Konunun ülkemiz açısından da ne kadar önemli olduğu konusunda yetkililer 

hemfikirdir. 

  Bu bağlamda, çalışmamızda daha önce konu kapsamında yapılan ilgili çalışmalar derlenmiş, genelde ülkemiz ve 

özelde Kapadokya ile ilgili olarak bir durum değerlendirmesi yapılmış ve kuraklık analizi yapılarak bölgenin 

kuraklık seviyesi ölçülmeye çalışılmıştır. Kuraklık analizi yapılırken Standard Yağış İndeksi (SYİ) kullanılarak 

Kuraklık Afet Skoru (KAS) hesaplanmış ve Kapadokya geneli için kuraklık afetselliği hesaplanmış ve eşkuraklık 

eğrileri kullanılarak kuraklık afet haritası üretilmiştir.  

 

   Anahtar kelimeler: Kapadokya, doğal afetler, kuraklık, yağış, sıcaklık 

 

DROUGHT ANALYSIS FOR CAPPADOCIA REGION 
 

ABSTRACT 
 

  Drought, given that water is the most essential material for existence, is the most serious disaster from amongst 

all the disasters numbering more than 30. The disaster has potential to effect the human life to the levels of no 

return and not only that but the natural life itself would be utterly threatened. Due to the slow progress of the 

hazard, the awareness of large populations could be quite low, though the hazard is always listed in the official’s 

agendas and policies are suggested. From the angle of modern disaster management, crisis management techniques 

become meaningless in the face of the threat, and only methods of risk management are worth consideration. While 

there are already warning signs such as the alarmingly changing climatic indicators and the hazard already gave 

clear signs everywhere, it is realized that the risk reduction studies should already be on its way. The public bodies 

are already in an agreement about the imminence of the threat.  

  In this context, previous studies are summarized and an assessment of the current situation for Cappadocia and 

in that regard for whole Turkey is provided. Then the temporal variations of drought indicators are presented for 

the area of interest. Standard Precipitation Index (SPI) is utilized in drought analysis and Drought Disaster Score 

(DDS) is obtained, moreover the precipitation and temperature values were both utilized to derive Reconnaissance 

Drought Index (RDI) that lead to the drought vulnerability of the area of interest. In order to better describe the 

current situation, drought vulnerability contour maps are generated.  

 

   Keywords: Cappadocia, natural disasters, drought, precipitation, temperature 

 

                                                           
*Corresponding author / Sorumlu yazar. Hakan KARACA, Tel.: (506) 2351837 ; e-mail / e-posta: 

hakan.karaca@afad.gov.tr 



 

 

138 
 

Uluslararası katılımlı  

Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu 

24-26 Ekim 2018, Niğde 

Internationally participated  

Cappadocia Geosciences Symposium 

 24-26 October 2018, Niğde, Turkey 

1. GİRİŞ 

   Bütün küresel ısınma modellerinde yağışların azalacağı ve buharlaşmanın çoğalacağı öngörülmüş olmakla 

birlikte [1], küresel iklim değişikliğinin sayısız kanıtlarının epeydir kendini gösterdiği gerçektir [2]. Ayrıca, nüfus 

hareketliliği, üretim biçimleri ve hayat biçimlerinin değişmesi sonrası tüketim gereksinimleri suya olan 

gereksinimi artırmış ve hali hazırdaki kaynakların üzerindeki baskı iyice artmıştır. Bu nedenle kuraklık tehlikesinin 

yanısıra kuraklık riskinin çok daha fazla hızla artması bu gelişmelerin doğal sonucu haline gelmiştir.  

Küresel boyutta yaşanan değişimin, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyayı ne kadar etkilediği konusunda yapılan 

çalışmalarda [3] bölgemizin iklim değişikliğine karşı çok duyarlı olduğu ve riskin çok daha fazla olduğu 

belirtilmiştir. Ülke geneli için ve belirli alanlarda yapılan çalışmalarda kuraklığın boyutları irdelenmiş olup [4-11] 

çalışmaların hepsinde sıcaklık artışı ve yağış azalması sonrası kuraklığın artış eğilimde olduğu tespit edilmiştir. 

Özellikle Kapadokya ve yakın çevresi için yerelde yapılan çalışmalarda da kuraklık analizleri yapılmış [12-16] ve 

çalışma alanında düşük dereceli olsa da dikkate değer derecede kuraklık olduğu belirlenmiştir. Çalışmaların 

sonuçları irdelendiğinde, özellikle son zamanlarda belirgin hale gelmeye başlayan kuraklık afetinin sürekli olarak 

güncel çalışmalarla izlenmesi ve yerel boyutta yapılacak çalışmalarla da diğer çalışmaların desteklenmesi gerektiği 

anlaşılmıştır. Çalışma geliştirilirken bu ana fikir üzerine kurgulanmış ve sonuçlarda aynı kapsamda 

değerlendirilmiştir.  

   Bu anlayışla geliştirilen çalışma da, kuraklık çözümlemeleri [17] tarafından geliştirilen SYİ yöntemi ile 

gerçekleştirilmiş, hesaplama yönteminin ve verilerin elde edilmesinin kolaylığı sayesinde yaygın şekilde 

kullanılan yöntem ile elde edilen veriler işlenerek kuraklık duyarlılık eğrileri üretilmiş ve KAS hesaplanarak hem 

yerel birim ölçeğinde hem de karşılaştırmalı değerlendirme yapma olanağı elde edilmiştir. Çalışma sonucunda 

kuraklık afetinin son yıllarda ilerleme ya da yaygınlaşma belirtileri göstermediği ancak, çalışma alanının güney 

bölümlerinde kuraklık duyarlılığının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.  

 

 

2. MATERYAL VE METOT 
 

   Kapadokya, Türkiye’nin göreceli olarak kurak sayılabilecek, yarı-kurak bozkır iklimine sahip bölgesidir. 

Bölgenin hâlihazırda maruz kaldığı iklim koşulları, son yıllarda gittikçe artan iklim değişikliğinin etkilerine karşı 

bölgenin duyarlılığını artırmaktadır. Bu durum, Kapadokya’yı, kuraklığın boyutlarının, ilerlemesi ve 

yaygınlaşmasının izlenmesi gerektiği en önemli alanlarında bir haline getirmektedir. 

Standard Yağış İndeksi değerlendirilecek olan yağış miktarının geçmiş yıllarda meydana gelen yağışların 

ortalamasına göre hesaplanan sapma miktarıdır. Belirli zaman aralıklarına göre hesaplanan yağış miktarlarını en 

iyi modelleyecek bir dağılım bağıntı belirlendikten sonra, standart normal dağılım bağıntısına dönüştürülen 

değerler referans model olarak kullanılarak incelenen zaman dilimi ile ilgili kuraklık değerlendirmesi yapılabilir. 

Bu uygulama her bir ölçüm istasyonu için ayrı ayrı tekrarlanarak istenilen zaman dilimleri için eşyükselti haritaları 

geliştirilebilir ve kuraklık afet haritası üretilebilir. Anlaşılabilirlik açısından indeksin nasıl hesaplandığı denklem 

1'de verilmiştir. 



−
= iX

SPI       (1) 

   Bu denklemde SPI, standart yağış indeksini, Xi, i zaman dilimi için veriyi, , ortalama yağış miktarını ve  ise 

standart sapma miktarını göstermektedir. SPI analizleri sonucunda elde edilen değerlere göre kuraklık 

sınıflandırılması Tablo 1. de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Standart yağış indeksi kuraklık sınıfları ve KAS Hesabı için ağırlık değerleri  [17] 

Olasılık (%) SPI Kuraklık sınıfı W 

2,30 SPI ≥ 2,0 Aşırı nemli 0 
4,40 2,0 ≥ SPI  ≥ 1,5 Çok nemli 0 

9,20 1,5 ≥ SPI  ≥ 1,0 Orta düzeyde nemli 0 

68,20 1,0 ≥ SPI  ≥ -1,0 Normal 1 
9,20 -1,0 ≥ SPI  ≥ -1,5 Orta düzeyde kurak 2 

4,40 -1,5 ≥ SPI  ≥ -2,0 Şiddeti kurak 3 
2,30 -2,0 ≥ SPI Aşırı kurak  4 
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   SPI değerleri periyodik hassasiyetlerin anlaşılabilmesi için farklı aralıklarda hesaplanabilir. Bu aralıklar aylık 

olabildiği gibi 5 yıllık da olabilmekte ve istenen verilerin niteliğine göre değişik aralıklar kullanılabilmektedir. 

Çalışmada kuraklık afetinin ilerleme hızı göz önüne alınarak, SPI12 ve SPI60 değerleri hesaplanmış ve uzun 

dönem kuraklık analizi yapılmıştır. KAS değerlerinin (Denklem 2) hesaplanmasında ise SPI değerlerinin 

hesaplanmasına kullanılan değerler kümülatif olarak yeniden düzenlenir ve her kuraklık sınıfı ağırlık değeri ile 

eşleştirilir [10].  

=
n

i

ii RWKAS       (2) 

   Ayrıca her bir kuraklık sınıfı kendi içerisinde dört parçaya bölünerek en düşük SPI değerlerine sahip kısmı 

R=4'ten başlamak üzere en yüksek SPI değerine sahip olan kısmına R=1 değeri verilerek ek bir ağırlık değeri 

verilir. Bu işlemlerde unutulmaması gereken SPI değerinin 0'dan büyük olduğu kısımlar için W değerinin 0 olarak 

kabul edilmesidir ki anlaşılacağı gibi kuraklık için hesaplanan afet skorunda nemlilik değerlerinin katılmasının 

pek de anlamı yoktur.  

   Kapadokya bölgesinde SPI ve KAS değerlerinin hesaplanması için Şekil 1’de de gösterildiği üzere Niğde, 

Kayseri, Nevşehir ve Aksaray şehir merkezlerinde bulunan meteoroloji istasyonları ile Ürgüp ve Ulukışla 

ilçelerinde bulunan istasyonlardan yağış bilgileri derlenmiş, değerlerin sağlıklı sonuçlar verebilmesi için en az 30 

yıllık bir süreçte toplanıp toplanmadığına bakılmıştır [17]. Aynı şekilde yıllık ortalama yağışlardan elde edilen 

yağış ortalamaları kullanılarak üretilen eğ-yağış haritası da sunulmuştur. Krigging yöntemi kullanılarak elde edilen 

haritada özellikle Ulukışla ve güneyinde yağış ortalamasının yüksek olması dikkat çekicidir.  

 
 

Şekil 1. Çalışma Konusu İstasyonlar ve Yıllık Ortalama Eş-yağış (cm) Haritası 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

  Analiz sonucunda elde edilen SPI12 ve SPI60 değerlerinin yıllara göre değişimi Şekil 2’de gösterilmektedir. SYİ 

değerlerinin 12 aylık veriler incelendiğinde çok değişkenlik gösterdiği ve çıkarım yapmak için yeterince belirgin 

özellikler göstermediği anlaşılmakta, buna karşılık SYİ60 değerlerinin yıllık değişimi izlendiğinde istasyonlar 

arası farkların daha belirgin hale geldiği anlaşılmaktadır.  
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Şekil 2. SPI12 ve SPI60 Değerlerinin Yıllara Göre Değişimi  

 

   İlk bakışta kolaylıkla anlaşılacağı üzere, bütün istasyonlarda dönemsel dalgalanmalar olduğu, yıllar içindeki 

dalgalanmaların büyüklüklerinin çalışma konusu birimlerin her birinde çok değişken olmakla birlikte, bütün 

birimler için aynı dönemlerde benzer dalgalanmalar olduğu gözlemlenmiştir. Son yıllarda ise SYİ değerlerinin 

kuraklık yönünde seyredip seyretmediği konusunda herhangi bir işaret olmadığı ancak dalgalanma genliğinin 

arttığı gözlemlenmiştir. İstasyonlar arasında karşılaştırma yapmak gerekirse, SPI60 değerlerinde daha belirgin 

olmakla birlikte son yıllarda Ürgüp’te değerlerin eksi yönde seyrettiği, diğer yerleşim birimlerinde de genelde eksi 

yönde değişim olduğu da vurgulanmalıdır.  

   Kuraklık ile ilgili daha sonuca yönelik ve karşılaştırma açısından önemli bilgi, Şekil 3'te gösterilen SYİ dağılımı 

ve KAS değerlerinin coğrafi yayılımı ile elde edilebilir. 2017 yılına kadar bütün SYİ değerlerinin kullanıldığı 

duyarlılık analiz sonrasında elde edilen SYİ dağılımı ve KAS değerlerinin coğrafi yayılımı yakından incelenirse 

Ulukışla, Ürgüp ve Niğde'nin diğer yerleşim birimlerine göre kuraklığa daha duyarlı olduğu görülebilir. SYİ60 

değerlerinin hangi dönemlerde eksi değerler aldığına göre en uzun dönemsel kuraklığı belirlenirse, 2000'lerin ilk 

on yılında bütün yerleşim birimlerinde kuraklığın göreceli olarak artış gösterdiği ilerleyen yıllarda ise Ürgüp'te, 

kısa bir iyileşme dönemi hariç ve Ulukışla'da bu durumun devam ettiği gözlemlenmiştir. Bunun dışında, kuraklığın 

artışına kanıt sayılabilecek, kuraklık dönemlerinin sıklaşması ve uzamasına dair herhangi bir işaret 

bulunmamaktadır. 

 

 
 

Şekil 3. SYİ12 Dağılımı (Değerler her bir Yerleşim Birimi İçin Ölçüm Başlangıç Tarihinden İtibaren Günümüze 

Kadar Olan Değerleri Kapsamaktadır) 
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Şekil 4. 1988-2017 Arasında KAS Değerlerinin Değişimi 

 

   SYİ değerlerinin genel dağılımı kullanılarak göreceli kuraklık hakkında bilgiler elde edilmekte ve dönemsel 

kuraklık analizleri de yapılmakta ancak bu bilgilerin kuraklık afetinin zaman içerisinde artış gösterip göstermediği 

hakkında kesin bir sonuca ulaşmamıza yardımcı olmadığı da bilinmektedir. SYİ değerlerin dağılımı kullanılarak 

elde edilen KAS değerleri ise kuraklığın boyutu ile ilgili veri sunmakla kalmayıp, yerleşim yerleri için çok daha 

belirgin şekilde karşılaştırma yapma olanağı sunmakta, eğer zaman içerisinde ki değişimi hesaplanırsa kuraklık 

afetinin zaman içerisinde ki ilerleyişini ya da yaygınlaşmasını ölçme fırsatı sunmaktadır. Şekil 4'te sunulan KAS 

değerlerinin zaman içerisindeki seyrini gösteren eğriler, tam da bu amaca yönelik oluşturulmuşlardır. 1988 

yılından itibaren hesaplanan KAS değerinin değişimi hem yerleşim birimleri arasında karşılaştırma yapılmasına 

olanak sağlamakta hem de zaman içerisindeki değişimleri işaret etmektedir.  

   Eğrilerin zaman içerisinde izlediği seyir, Kayseri hariç kuraklığın zaman içerisinde ilerlediğine dair bir işaret 

vermemektedir. Yerleşim birimleri arasında Ulukışla ve Ürgüp'teki bütün zaman ekseni boyunca görülen yüksek 

KAS değerlerini Niğde'nin değerleri takip etmektedir. Diğer üç yerleşim birimi için hesaplanan KAS değerleri ise 

Kayseri'nin değerlerinin Aksaray ve Nevşehir' için hesaplanan değerlere zaman içerisinde yaklaşmasıyla benzerlik 

göstermektedir. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, KAS değerlerinin Kayseri'de gözlemlenen artışı hariç, 

kuraklığın ilerlediğine ve yaygınlaştığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Dolayısıyla kuraklık ile ilgili 

kesin bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. 

 

 

4. SONUÇLAR 
 

   Kapadokya bölgesinde kuraklık belirtileri bulunup bulunmadığı ile ilgili olarak yapılan çalışmada, kuraklığın 

başlıca nedenlerinden biri olan yağış azalması yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili göstergeler incelenmiştir. Çalışmanın 

ana dayanağı, küresel ısınma ve bunun sonucu olarak yağış azlığının ve diğer belirtilerin ülkemizde de artması ile 

ilgili çalışmalar olmuş, Kapadokya bölgesinin hâlihazırda maruz kaldığı yarı-kurak iklim nedeniyle, bölgenin 

kuraklık duyarlılığının izlenmesi gerektiği kanısına varılmıştır. Yıllar içerisinde yağışların izlediği seyir, dönemsel 

gel-gitler, SYİ ve KAS değerleri incelendiğinde yağış nedeniyle kuraklığın artıp artmadığına ilişkin kesin 

belirtiler, Kayseri hariç, gözlemlenmemiş olmakla birlikte Ürgüp, Ulukışla ve Niğde'nin kuraklık duyarlılığının 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili diğer çalışmaların aksine, kuraklık belirtilerinin çok güçlü 

olmadığı anlaşılmış ancak bölgenin iklimi göz önüne alındığında bu tür çalışmaların sık sık tekrarlanması gerektiği 

ve kuraklık belirtilerinin gözlemlenebileceği diğer göstergelerin de kullanılarak çalışmanın genişletilmesinin 

uygun olacağı kanısına varılmıştır. 
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NİĞDE’DE DOĞAL AFETLER, TEHLİKELER, ÖNLEME ve ZARAR 

AZALTMA ÇALIŞMALARI 
 

Hakan KARACA13, Kaan ÖCAL2, Serkan GÖKALP3 
 

1,2,3Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Niğde 

 

ÖZ 
 

   Niğde İlinde 1950’den sonra meydana gelen doğal afetler incelenmiş ve yapılan istatistiklere göre en belirgin 

fetlerin kaya düşmesi ve sel olduğu belirlenmiştir. Heyelan, deprem ve zemin çökmesi afetlerinin ise daha az 

olmakla beraber önleme ve zarar azaltma çalışmaları kapsamında dikkate alınması gerektiği tespit edilmiştir. 

Bilindiği üzere bazı doğal afet tehlikelerine karşı önlem alınabilmekte, özellikle sel ve kaya düşmesi tehlikesi 

tamamen bertaraf edilebilmektedir. Ayrıca bazı durumlarda da yerleşim yerinin başka bir bölgeye taşınmasıyla 

risk sıfıra indirilebilmektedir. Deprem ve heyelan gibi doğal afetlere karşı tehlikenin bütünüyle giderilebilmesi 

mümkün olmamakla beraber, zarar azaltma ve riskin minimize edilmesi çalışmaları sayesinde, afetin boyutu 

azaltılabilmektedir. Bu çalışmamızda, yukarıda bahsi geçen bilgiler ışığında, Niğde İl genelinde meydana gelen 

doğal afetlerle ilgili olarak, bu tehlikelere karşı ne tür önlem ve zarar azaltma çalışmalarının yapıldığı irdelenmiştir. 

Ayrıca, çalışmada Niğde İlinin güncel doğal afet duyarlılık haritalarından örnekler sunulmuş ve afetlere yaklaşımla 

ilgili mevcut durum ile çözüm önerileri değerlendirilmiştir. 

 

   Anahtar kelimeler: Niğde, doğal afetler, önlem ve zarar azaltma, risk, doğal afet haritaları 

 

NATURAL DISASTERES in NIGDE, 

HAZARDS, PREVENTION and RISK REDUCTION  
 

ABSTRACT 
 

   The natural disasters occurred within the boundaries of Nigde after 1950 were investigated and according to the 

statistics, rock fall and flood is identified as the most significant natural hazard. Landslides, earthquake and ground 

subsidence deserve to be mentioned which also require attention hazard and risk reduction studies. In terms of 

hazard and risk, it is possible to reduce the hazard and risk, especially the hazard can be reduced to acceptable 

levels for floods and rock fall with the exceptional cases are solved by the total relocation of the settlements. For 

natural hazards such as earthquake, it is impossible to reduce the hazard whereas the risks or scale of damage could 

be minimized through mitigation. In this study, the natural disaster inventory of Nigde is provided for the period 

covering 1950 until today and the hazard prevention and risk reduction practices of Disaster and Emergency 

Management Authority (DEMA) are summarized. In addition, a few exemplary natural hazard maps of Nigde is 

presented, offering crucial information about the natural hazard prone areas together with the accompanying 

hazard prevention and risk reduction strategies for the areas threatened by these natural hazards. The current 

situation about the approaches towards disaster affairs is discussed and suggestions are listed for the improvement 

of these practices. 

 

   Keywords: Nigde, Natural disasters, prevention and mitigation, risk, natural hazard maps 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Afet, toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve 

insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları ifade eder 

(Kanun No: 5902). Başka bir ifadeyle, afet, başta can ve mal kaybı olmak üzere ekonomik ve sosyal kayıplara 
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neden olan, yerel kaynaklar ile üstesinden gelinemeyen, ulusal veya uluslararası yardıma gereksinimin duyulan, 

sıklıkla doğal nedenler ile oluşan ancak insan kaynaklı nedenlere bağlı olarak da gerçekleşebilen beklenmedik 

olay” olarak tanımlanmaktadır [1].  

   Afetlerin boyutunun olabildiğince azaltılabilmesi için, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere 

karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma ve yeniden inşaat 

faaliyetlerinin yürütülebilmesi için toplumun tüm imkân ve kaynaklarının afet öncesi ve afet sonrasında iyi 

yönlendirilmesi, rasyonel kullanımının sağlanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda modern bir afet yönetimi 

çalışması, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları kapsamaktadır [2]. Modern afet 

yönetimi risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evreleri olarak dört aşamadan oluşmaktadır [3]. 

Bu dört evreden belki de en önemlisi risk ve zarar azaltma çalışmalarıdır ki bu çalışmalar sayesinde diğer evrelere 

olan gereksinim minimize edilebilmektedir. Bir başka deyişle, afete neden olabilecek doğa olayı tehlikesinin en 

az düzeye indirilebilmesi ya da riske maruz kalan yerleşim yerinde zarargörebilirlik seviyesinin azaltılması 

sayesinde, diğer evrelere olan bağımlılık azaltılabilir.  

   Ülkemizde de özellikle 1999 yılında meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında afet yönetimine olan bakış açışı 

ve yaklaşım değişmiş, bürokraside, akademik çevrelerde ve kamuoyunda müdahale ve iyileştirme çalışmalarının 

geliştirilmesinin yanı sıra afet öncesi risk ve zarar azaltma çalışmalarının artırılmasının önemi dillendirilmeye 

başlamıştır. Bu süreçte, devletin kurtarıcı, iyileştirici ve kriz yönetimine odaklanan geleneksel afet yönetim 

yaklaşımının yerine devletin koruyucu, planlayıcı ve hazırlık ile sakınıma odaklanan yeni anlayışı [4] egemen 

olmuştur. Bu doğrultuda hem mevzuat hem de yeniden yapılanma etkinlikleri süregelmekte olup, izlenen 

politikanın etkileri hem genelde hem de yerelde günbegün kendini hissettirmektedir. Bahsi geçen kavramlar 

ışığında oluşturulan çalışmamızda, Niğde İlinin afetselliği incelenmiş, meydana gelen doğal afetler derlendikten 

sonra, bu afetlere karşı ne tür önlemlerin alındığı, müdahale ve iyileştirme çalışmaları irdelenmiş, ayrıca doğal 

afetlere maruz kalabilecek yerleşim yerleri ile ilgili çalışmalar modern afet yönetimi açısından incelenmiştir. 

 

 

2. DOĞAL AFET VERİTABANI 
 

   Niğde ili Orta Anadolu Volkanik Bölgesinin içerisinde yer almaktadır. Bu volkanizma içerisinde bulunan 

Hasandağı, Melendiz Dağı ve Göllüdağ Niğde ilini etkileyen volkanik kökenli dağlardır. Özellikle bu dağlarda 

oluşan volkanik patlamalar sonucunda açığa çıkıp bulunduğu yerde soğuyarak volkanik kayaçlara dönüşen 

kütlerlerin duraysızlığı, yakınlarındaki yerleşim yerlerine risk teşkil etmektedir. Bu sebeple Niğde ilinde görülen 

en yaygın afet kaya düşmesi olarak dikkat çekmektedir. Kireçtaşı ve traverten gibi karstik boşluk bulundurabilecek 

litolojilerin bulunduğu bölgelerde ise zemin suyunun aşırı çekilmesi ile zemin çökmesi afeti de görülmektedir. 

Ayrıca ilkbaharda karların erimesi ve yağışların artmasıyla sel afetine de sık sık rastlanılmaktadır. Sık sık 

tekrarlanan bu afetlerin yanı sıra depremsellik açısından incelendiğinde ise tehlikenin az da olsa var olduğu 

bilinmekle birlikte, son yüzyılda hasar getirici bir deprem meydana gelmemiştir. Ayrıca kışları yüksek kısımlara 

yoğun olarak yağan karın çığa dönüşme riskinin yüksek olduğu bilinmektedir.  

   Tablo 1 'de Niğde'de 1950 yılından itibaren meydana gelmiş doğal afetler listelenmektedir. Tablodaki veriler 

irdelenirken 1950’lerin sonundan itibaren 1999 yılında meydana gelen Marmara depremlerine kadar afet mevzuatı 

ve kamunun yapılanmasında durağan bir dönem olduğu ancak depremler sonrası mevzuatta ve yapılanmadaki 

farklılıklar dolayısıyla afetlere yaklaşımın değiştiği, özellikle 2009 yılında AFAD’ın kurulmasıyla afetlerin farklı 

boyutlarıyla ele alındığı göz önüne alınmalıdır.  

   Bahsi geçen değişiklikler göz önüne alınarak, tablonun oluşturulmasında gerekli özen ve hassasiyet gösterilmiş 

ve karşılaştırılabilir ölçekteki afetler listelenmiştir. Liste oluşturulurken kaya düşmesi afetinin meydana geldiği 

yerleşim birimlerinde hasar olmadığı ancak kaya düşmesine maruz kalabilecek çok sayıda konut bulunduğu, sel 

afetinin ise genel hayata etkililik, müdahale ve acil yardım gerektirip gerektirmediği ölçütlerine göre 

değerlendirildiği belirtilmelidir.  

   Tablo incelendiğinde İlimizde kaya düşmesi ve sel afetlerinin diğer afet türlerine göre sıklıkla meydana geldiği 

ve son zamanlarda sel afetinin daha yoğunlaşmaya başladığı fark edilir. Her iki afet türünde de zarar azaltma 

çalışmaları kapsamında hem tehlikenin hem de riskin çok düşük seviyelere çekilebileceği bilinmektedir. Özellikle 

kaya düşmesi tehlikesine karşı yıllar içinde alınan önlemler ve hemen her yerleşim yerinde taşıma yöntemi ile 

riskin sıfıra indirilmesi sayesinde kaya düşmesi artık afet değil sadece bir doğa olayı haline dönüşmüştür. Aslında 

yeni yöntemler kullanarak kaya düşme tehlikesi ıslah yöntemi ile ortadan kaldırılabilmekte ve dolayısıyla 

çoğunlukla ekonomik olmayan taşıma yöntemine başvurulmasına gerek kalmamaktadır. Dolayısıyla Tablo 1'de de 
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görülebileceği üzere çoğunluğu 1970'lerden önce uygulanan taşıma yönteminin, güncel teknolojik ilerlemeler göz 

önüne alındığında uygulanıp uygulanmayacağı da sorgulanabilir.  

Tablo 1. Niğde İlinde 1950 Yılından Günümüze Kadar Meydana Gelen ve Üstyapıyı Etkileyen Doğal Afetler  

 Afetin Türü Afet Tarihi Yeri İlçe AMB Tarihi 

Tehlike/Risk 

Azaltma 

Çalışmaları 

1 KD,Sel 13.06.1957 Gümüşler Merkez 17.07.1962 Taşıma 

2 Sel 24.06.1961 Badak Bor 17.07.1962 - 
3 KD*, sel, heyelan 20.04.1957 Yelatan  Çamardı 21.02.1964 Taşıma 
4 Sel 24.10.1966 Hacıabdullah Merkez 17.07.1962 - 
5 Heyelan 26.06.1967 Narköy Merkez 06.11.1967 Taşıma 

6 KD, sel 17.12.1964 Kayırlı Merkez 16.11.1968 Taşıma 
7 Sel 26.12.1968 Bereke Bor - Taşıma** 

8 Sel 25.06.1975 Yakacık,Yeşilyurt Altunhisar - Taşıma 

9 Zemin Çökmesi 17.12.1996 Kaynarca Bor 22.10.2012 Taşıma 

10 Çığ 10.02.2006 Demirkazık Çamardı  - 
11 Sel 11.12.2007 Sazlıca Bor  - 

12 Deprem 30.09.2011 Sulucaova Çamardı  - 

13 Sel 10.09.2014 Çitflik Çiftlik  - 

14 Sel 24.05.2016 Ovacık Merkez  - 

15 Sel 12.03.2017 Çiftehan Ulukışla  Islah 

16 Sel 13.06.2018 Çamardı Çamardı 

 

Genel 

 - 
* Kaya düşmesi  
** AMB kararı olmadan üst yetki makamlarının acil kararı ile taşıma 

 

Kaya düşmesi ile birlikte sürekli gündemde olan bir diğer afet olan sel afetinin; iklim şartları, yerleşim biçimleri 

ve risk azaltma çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaların kısıtlılığı nedeni ile afet olarak karşımıza çıkması 

engellenememiştir. Sel afetlerinde ki artışın güncel hava olaylarındaki anormal değişimlerle olan ilişkisinin de 

incelenmesi gerektiği de düşünülmektedir. 

 

Tablo 2. Afet Tehlikesi Bulunan ve Önleme ve Risk Azaltma Etkinlikleri Çerçevesinde Jeolojik Etütleri Yapılan 

Yerleşim Yerleri 

No Afetin Türü Yeri İlçe 

Son JER 

Tarihi 
Son AMB 

Kararı 

Tehlike/Risk 

Azaltma 

Çalışmaları 

1 KD Ünlüyaka Ulukışla 03.07.1967 16.11.1968 Taşıma 

2 Sel Bor Bor - 16.11.1968 - 

3 KD Ulukışla Altunhisar 03.11.1988 03.03.1990 Taşıma 

4 KD Balcı Bor 04.12.1990 17.09.1992 Taşıma 

5 KD Yakacık Altunhisar 11.01.1991 17.09.1992 Taşıma 

6 Heyelan/ KD Bozköy Çiftlik 04.12.1990 17.09.1992 Taşıma 

7 KD Kayırlı Merkez 16.07.1991 17.09.1992 Taşıma 

8 KD Sofular Çiftlik 05.01.1995 12.03.1997 Taşıma 

9 KD /Sel Azatlı Çiftlik 18.03.1996 04.05.1998 Taşıma 

10 KD Murtazaköy Çiftlik 04.03.1998 25.02.1999 Taşıma 

11 KD Karakapı Altunhisar 17.02.1985 01.09.1986 Taşıma 

12 KD Gedelli Ulukışla 10.03.2003 13.01.2004 Taşıma 

13 KD Çömlekçi Altunhisar 31.01.2008 06.09.2004 Islah 

14 KD Hacıabdullah Merkez 03.03.2008 04.06.2008 Taşıma 

15 KD Dikilitaş Merkez 21.05.2008 10.11.2008- Islah 

16 KD Mahmatlı Bor 05.05.2005 28.06.2005 Islah 

17 KD /Sel Azatlı* Çiftlik 28.09.2018 Çalışmalar devam ediyor 

18 KD Bozköy** Çiflik 27.08.2018 Çalışmalar devam ediyor 
*Azatlı Kasabasında yapılan son çalışma, 04.05.1998 tarihli AMB kararı olan bölgenin daha geniş kapsamda etüt edilmesine yönelik bir 

çalışmadır. 

** Bozköy de yapılan son  çalışmalar, 17.09.1992 tarihli AMB kararı alınan bölgeden farklı bir Mahallede yapılmaktadır.  
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   Listelenen bütün afetlerde meydana gelen can kaybı sadece 2006 yılında Demirkazık eteklerinde meydana gelen 

çığ felaketinde meydana gelmiş, faciada ise 4 öğrenci hayatını kaybetmiştir. Bahsi geçen doğal afetlerin bir kısmı 

altyapıya da hasar vermiş, ayrıca sadece altyapı hasarı meydana getiren afetlerde sık sık meydana gelmiştir. 

Özellikle 2009 yılında AFAD’ın kurulmasından sonra İl çapında 20 adet küçük boyutlu sel afetinin altyapıda neden 

olduğu hasar nedeniyle kuruma başvuruda bulunulmuştur. Buna ek olarak, şiddetli fırtına nedeniyle sık sık çatı 

uçmaları meydana gelmekte ve her ne kadar AFAD'ın gündeminde olmasa da kuraklık afetinin de kısa zamanda 

AFAD'ın çalışma sahalarından biri olacağı beklenmektedir.  

   Tablo 1 ve 2’nin son iki kolonunda doğal afetler sonrası risk azaltma çalışmaları kapsamında afet yaşanan alanın 

afete maruz bölge ilan edildiği ve önleyici etkinlik olarak taşıma yöntemine başvurulduğu anlaşılmaktadır. Tablo 

1 ve 2'den de anlaşılacağı üzere doğal afete maruz kalan yerleşim yerlerinde alınan önlemlerin en başında afete 

maruz bölgede kalan yerleşim yerinin afet tehlikesinin bulunmadığı yeni bir alana taşınması olmuştur. Bu anlayış, 

her ne kadar pahalı bir çözüm olsa da, riski tamamen ortadan kaldırılması sayesinde afet risklerine karşı en kesin 

çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern afet yönetimi kavramları açısından değerlendirildiğinde afet 

tehlikesinin değerlendirilerek tehlikenin tamamıyla yok edilmesi ya da azaltılması ve riskin azaltılması 

çalışmalarının değerlendirilmesi ve ayrıca riskin sigortalama yöntemi ile transferi söz konusun olması beklenirken, 

taşıma yönteminin tüm bu çalışmalara gerek kalmaksızın sorunu tamamıyla çözdüğü anlaşılmaktadır.  

   Taşıma yönteminin her ne kadar bedeli yüksek olsa da sadece bazı yerleşim yerlerinde ve bazı afet türlerine karşı 

uygulandığı, ancak deprem afeti gibi hasar ve zarar boyutları çok yüksek olabilecek bir afet türüne karşı bu 

yöntemin sadece Niğde’de değil ülke sathında hiç uygulanmadığı da bir gerçektir. Özellikle küçük yerleşim 

birimlerinde taşıma kararlarının kolaylıkla alınabilmesi taşınan vatandaşların taşıma bedelini kendilerinin ödemesi 

sayesinde olduğu ve bu yöntemin afet tehlikesine maruz kalan konut sayısının artmasıyla birlikte 

uygulanabilirliğinin azaldığını belirtmekte yarar vardır.  

   Bahsi geçen tehlike ve risk azaltma çalışmalarının bir kısmı (Tablo 1) afetler meydana geldikten sonra 

gerçekleştirilmiştir. Ancak modern afet yönetimi açısından aslında olması gereken tehlike ve risk azaltılma 

çalışmalarının afet olmadan önce yapılmasıdır. Bu yaklaşım aslında AFAD’ın kurulmasından öncesinde de, 

sonrasında da öncelikli yaklaşım olmasa bile sürekli sergilenmiştir. Tablo 2’de bu yaklaşım kapsamında İl çapında 

yapılan çalışmalar listelenmiştir. Tablo 1’de olduğu gibi kaya düşmesi, heyelan ve sel afetlerinin listeyi doldurduğu 

gözden kaçmamaktadır. Halen devam etmekte olan çalışmalar hariç, diğer yapılan çalışmalar sonucunda Dikilitaş 

Mahmatlı'da yamaç temizliği ve Çömlekçi’de hendek açılması yöntemleriyle kaya ıslahı uygulamaları 

gerçekleştirilmiştir. Diğer yerleşim yerlerinde ise çoğunlukla taşıma yoluna başvurulmuş birkaç yerde ise herhangi 

bir önleme ya da zarar azaltma çalışmasına gerek olmadığı ve/veya Niğde ve Bor Merkezde AMB kararı alınması 

sonrası ilgili yerel yönetim tarafından gerekli önleme ve bertaraf çalışmalarının yapıldığı anlaşılmaktadır. 

 

 

3. DOĞAL AFETLER DUYARLILIK HARİTALARI  
 

   AFAD'ın kurulmasından sonrası modern afet yönetimi kavramlarının ışığında hem mevzuatın hem de idari 

yapının şekillendiği bir gerçektir. Yeni yaklaşım ışığında, özellikle detaylı afet tehlike çalışmaları sonrası 

bütünleşik afet tehlike haritaları ve daha sonra risk haritalarının üretilmesi planlanmıştır. Dolayısıyla afetler daha 

meydana gelmeden önce, planlama ve zarar azaltma çalışmalarının gerçekleştirilerek hem tehlikenin hem de riskin 

en düşük düzeye indirilmesi hedeflenmiştir.  

Afet tehlike haritalarının üretilmesi için en önemli aşamalardan biri olan duyarlılık analizlerinin üst ölçekte 

üretilmesi gerekmektedir. Duyarlılık haritalarının üretilebilmesi için öncelikle sayısal yükseklik modelleri 

üretilmiş, eğer kaya düşmesi tehlike haritasına altlık olacaksa, eğim hesabı yapılarak eğim analizleri sonucunda 

değerlendirme yapılmış, benzer şekilde heyelan duyarlılık haritası üretebilmek için eğim analizlerinin yanı sıra 

ayrıca litolojik yapı ile ilgili bilgilerinde derlenmiştir. En son aşamada ise, yerinde yapılan gözlemsel inceleme ile 

duyarlılık hesabı yapılarak duyarlılık değerleri elde edilmiştir. Bu doğrultuda, Şekil 1’de de gösterildiği üzere afet 

duyarlılık haritaları üretilmiştir.  

   Haritalar incelendiğinde doğu ve güneyde geniş alanların kaya düşmesi tehlikesine maruz kaldığı ve yer yer 

diğer bölgelerde de tehlikeler bulunduğu, heyelan açısından ise doğu ve kuzey-batı yönlerinde büyük alanların 

heyelan tehlikesine maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Bütün bu çalışmaların modern afet yönetimi kapsamında 

değerlendirilmesinin yanı sıra yeni gelişen uygulama yöntemleri ve teknoloji sayesinde afetlere karşı yaklaşımın 

ne tür bir değişime uğradığı değinilmesi önemli konuların başında gelmektedir. Hem tasarım, hem de uygulamada 

gelişen teknoloji sayesinde doğal afet tehlikelerinin azaltılabilmesi ve riskin neredeyse yok denecek seviyeye 

indirilmesi birçok afet türünde olası hale gelmiştir. Kaya düşmesinin önüne geçmek için tehlike arz eden kayaların 
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kolaylıkla bertaraf edilebilmesi, tutucu bariyerlerin hem çeşitlilik hem de performans açısından geliştirilmesi, sel 

afetinin tehlike boyutunun tamamen kaldırılabileceği uygulamaların geliştirilmesi artık önleme ve tehlikeyi 

bertaraf etme açısından kolaylıklar sağlamaktadır. Bu aynı zamanda sosyal dokuyu ve çevreyi daha iyi koruma 

açısından olumlu olup, ekonomik bir çözümde olabilmektedir. Tablo 2'de Çiftlik ilçemizin Bozköy ve Azatlı 

kasabalarında ve Merkez ilçe Kayırlı köyünde kaya düşmesi ve sel tehlikesine maruz kalan yerleşim yerlerinin 

taşınmasına gerek kalmayacak derecede önlemler almak mümkün hale gelmiş olup, halen projelendirme ve analiz 

çalışmaları devam etmektedir. Kaya düşme analiz programları, yumuşak patlatma tekniklerinin yaygınlaştırılması, 

enerji sönümleyici bariyerlerin geliştirilmesi sayesinde kaya düşme afet tehlikesi tamamıyla ortadan kaldırılabilir 

hale gelmiştir. 

 

 
 

Şekil 2. Niğde İli Kaya Düşmesi ve Heyelan Tehlike Haritası 

 

   Afet tehlikelerin belirlenmesi, değerlendirilerek risk çalışmaları yapılması ve afet riskini ez aza indirebilecek 

çalışmaların yapılması planlama ve zarar azaltma çalışmaları kapsamında yapılan başlıca işlemler olup, bu 

çalışmalar yapılırken Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP, 2010) kapsamında diğer kurumlarla işbirliği en 

öncelikli olmazsa olmazlardandır. Özellikle, afet tehlikesine karşı ıslah çalışmaları önerildiğinde, ıslah 

çalışmalarının niteliğine bağlı olarak Özel İdareler, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri, Karayollarına bağlı Bölge 

Müdürlükleri sıklıkla işbirliği yapılan kurumlar olup, Tablo 1 ve 2’de taşıma karar verilmemiş olan yerleşim 

yerlerinde afet tehlikesini ve riskini azaltmak için, eşgüdümlü çalışmalar yürütülmüştür.  

 

 

4. SONUÇLAR  

 

   Çalışmalarımız sonucunda Niğde İlimizde 1950 yılından itibaren meydana gelen afetler ve bu afetlere karşı ne 

tür önlemler alındığı özetlenmiş olup duyarlılık çalışmaları çerçevesinde kaya düşmesi ve heyelan afet duyarlılık 

seviyeleri sunulmuştur. Meydana gelen afetlerden sadece iki tanesinde can kaybı olması ya da göreceli olarak 

büyük maddi hasarlar oluşmaması, bundan sonrada olmayacak anlamına gelmemelidir. Tehlike haritalarına altlık 

olarak şekilde hazırlanan duyarlılık haritaları tehlike azaltma çabalarının bir ürünü olmakla birlikte, risk 

çalışmaları ile birlikte tam bir çalışma haline gelecek ve afetsellik konusunda kesin bilgiler sunacaktır. Ayrıca, 

afetler hakkında günbegün artan bilgi ve deneyimlerimiz, afetlere olan yaklaşımlarımızda, afet tehlikelerinin 

belirlenmesi, bertaraf edilmesi ya da tehlikenin azaltılması konusunda elimizi güçlendirmekte, afet riskine maruz 

kalan yerleşim yerlerinde risk azaltma çalışmalarının doğru ve yerinde yapılmasını sağlamaktadır. Ancak, hem 

tehlikelerin bertaraf edilmesi, hem de risk azaltma çalışmaları konusunda sadece uzmanların değil halkın da 

bilinçlendirilerek edilgen değil etkin duruma gelmesi gerekmektedir. Böylelikle, planlama ve uygulama 

çalışmalarının yapılabilmesi açısından politika geliştirilmesi kolaylaşacak ve afetlerle mücadelede önemli bir adım 

atılmış olacaktır.  
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ÖZ 
 

   Batı Anadolu açılma tektoniği içinde yer alan ve İzmir ili sınırları içinde bulunan Çandarlı, Dikili, Aliağa, Foça 

vb yerleşim/sanayii alanları jeotermal sahalara sahip olup D-B / K-G yönlü birçok tektonik oluşum ile etkileşim 

içindedir. Anadolu plakası genelinde nispeten ince kabuk yapısına sahip olan alan genelinde, kabuk ve kabuk içi 

deformasyonlar bu alanın karmaşık karakteristiğini oluşturmaktadır. Bölgede nispeten yüzey belirtisi veren 

tektonik elemanlar olduğu gibi bu bulguların gözlenemediği noktalar da mevcuttur. Bu çalışmada, yüzey belirtisi 

olmayan ancak tektonik açıdan jeofiziksel bulgu gösteren bölgelerin belirlenmesi, alana ait kabuk modelinin 

oluşturulması, tektonik elemanların uzanımlarının tespit edilmesi ve bulguların zemin anakaya konsepti içinde 

değerlendirilerek Aliağa gibi sanayii yerleşim yerlerinin geleceğe yönelik planlanması çalışmalarında mühendislik 

amaçlı temel veri setinin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu veri setini oluşturmak amacıyla Mikrogravite, 

Mikrotremor (Doğrusal Dizilim) yöntemleri uygulanmıştır. Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü yüksek lisans BAP (2018.KB.FEN.020) kapsamında projelendirilmiştir. Bu çalışmada projeye ait elde 

edilen ilksel bulgular Bouguer gravite anomali haritaları ve iki boyutlu S-dalga hızı modelleri kapsamında 

irdelenmiştir. 

 

   Anahtar kelimeler: Bouguer Gravite Anomali, Mikrotremor, Dikili, Çandarlı, Aliağa 

 

INVESTIGATION OF ÇANDARLI, DİKİLİ, ALİAĞA, FOÇA REGIONS WITH 

MICROGRAVITY AND MICROTREMOR METHODS 

 

ABSTRACT 
 

   Çandarli, Dikili, Aliağa, Foça etc. settlements / industrial areas which located within the western Anatolian 

extentional tectonic system and placed in boundaries of Izmir province, have some geothermal fields and interacted 

with many E-W / N-S directional tectonic formation. The region has a relatively thin crustal structure troughout 

the Anatolian plate, crustal and interior crustal deformations constitute the complex character of this area. There 

are some tectonic elements which are observed as outcrop in the region and there are more any areas that these 

findings can not be observed too. In this study, it was aimed to determining the areas which don't have any 

tectonically surface findings where can show geophysical findings, creating the crustal model of the area, 

determining the extensions of the tectonic elements, and creating basic data sets for engineering purpose for the 

planning the industrial settlements such as Aliaga for the future by evaluating the findings in the ground bedrock 

concept. Microgravity and Microtremor (Linear Array) methods were applied for to collect this data set. The study 

was supported as a project by Dokuz Eylül University. 

 

Keywords: Bouguer Gravity Anomaly, Microtremor, Dikili, Çandarli, Aliağa 
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1. GİRİŞ 
 

   Bu çalışma kapsamındaki ana hedef birçok yerleşim, sanayi alanı ve jeotermal sahaları barındırmakta olan 

Çandarlı, Dikili, Aliağa, Foça yörelerinin sahip oldukları sığ kabuk içi yapısı ,tektonik yapı konum ve 

uzanımlarının özelliklerinin mikrogravite ve mikrotremor yöntemleri yardımıyla zemin anakaya konsepti içinde 

incelenmesidir. Çalışma alanında gözlenen kayaç türleri volkanik kayalar ve bölgedeki volkanik kayaların 

oluşturduğu çökel kayaçlardır altlarında ise uyumsuzluk sınırıyla konumlanmış alanın kuzeyinde (Çandarlı ve 

civarı) yüksek deformasyonlu Karakaya kompleksi, güneyinde (Foça ve civarı) ise Bornova filişi anakaya olarak 

mevcuttur [1][2]. Çalışma alanı sismik etkinlik açısından dünyadaki en aktif bölgelerden biri olan batı Anadolu’da 

yer almaktadır. Bölge en geç Miyosenden beri yaklaşık Kuzey Güney yönlü günümüzde de devam eden bir 

genişleme eğilimindedir. Bu genişleme bölgede D-B / K-G uzanımlı birçok tektonik elemanın oluşmasına sebep 

olmuştur. Bu elemanların tanımlanmasına yönelik çalışmalar pek çok araştırmacının günümüzde de çalışma 

konusu olmaya devam etmektedir. 

   Hisarlı vd. 2004’teki [3] Bergama ve Dikiliyi de kapsayan çalışmasında havadan manyetik yöntemle elde edilen 

verilere sınır analizi ve güç spektrumu uygulamaları yaparak çalışma alanı içerisinde bulunan Kozak plütonunun 

geometrisini ortaya koymaya çalışmış ve güç spektrumu uygulaması ile elde ettiği en derin manyetik kaynak 

derinliğini 10 - 11 km olarak belirtmiştir. Özürlan vd. 2005 [4] yılında Dikili ve Bergama’yı içine alan 

çalışmalarında bölgeden elde edilen düşey elektrik sondaj (DES)  verilerinin 2B ters çözüm modellemesini 

gerçekleştirerek bölgede 500 ila 600 metreler arasında çok düşük özdirençli termal bir hazneye veya bir alterasyon 

bölgesine işaret edebileceğine vurgu yapmaktadırlar. Akgün vd. 2014 çalışmasında [5] Menemen sınırları içindeki 

çalışmalarında mikrotremor, mikrogravite, MASW ve DES yöntemlerini birlikte uygulayarak mühendislik 

anakaya sınır derinliğinin bölgede 200-700m arasında değiştiğini ve yüzey ile ana kaya sınırı arasını ise 4 katmanlı 

bir modelle tanımlı hale getirdiklerini belirtmişlerdir. 

   Dokuz Eylül Üniversitesi 2018.KB.FEN.020 numaralı bilimsel araştırma projesi (BAP) kapsamında 

desteklenmekte olan çalışmanın arazi etabında yaklaşık 1,5 km örnekleme aralığıyla yaklaşık 837 farklı konumda 

mikrogravite (Şekil 1b.)  verisi toplanmış ve araziyi temsil edecek şekilde konumlandırılmış 15 farklı noktada 

mikrotremor (Şekil 1c.)  ölçümü gerçekleştirilmiştir. 

 

 

2. MATERYAL VE METOT 
 

2.1. Mikrogravite Çalışmaları 
 

   Doğal kaynaklı bir jeofizik yöntem olarak gravite yöntemi yer altı kabuk yapısının belirlenmesi, boşluk 

aramaları, yüksek yoğunluk kontrastı olan alanların tanımlanması, zemin-anakaya modelleme çalışmaları gibi pek 

çok problemi çözmek için kullanılmaktadır. Yöntemin arazi uygulaması temelde nokta istasyon veri toplaması 

şeklindedir [5]. Arazi çalışmaları sonucunda elde edilen mikrogravite verileri sürekli veya anlık olmak üzere 

birçok dış etkeni yani gürültü olarak adlandırabileceğimiz etkiyi de barındırmaktadır. Bu etkilerin giderilmesi 

amacıyla verilere kayma, enlem, serbest hava, Bouguer, topoğrafya düzeltmesi gibi bir dizi veri işlem adımı 

uygulanmaktadır. 

   Çalışmanın arazi aşamasında alanımız içerisinde kalan 837 farklı noktada her biri en az 3 tekrar olmak üzere en 

kısa 50 saniyelik mikrogravite ölçümleri alınmıştır. Alınan ölçümler sonucunda elde edilen veri setine uygulanan 

düzeltmeler (Enlem düzeltmesi, kayma düzeltmesi, yükseklik düzeltmesi, topoğrafya düzeltmesi gibi) sonucunda 

Bouguer gravite değerleri elde edilmiş ve temel Bouguer gravite anomali haritası oluşturulmuştur (Şekil 2). 

 

2.2. Mikrotremor Çalışmaları 
 

   Bir mühendislik sahası için sismik tasarım kriterini oluşturmada önemli unsurlardan birisi sismik kayma dalgası 

hızıdır (Vs). Vs günümüzde birçok farklı amaçla kullanılmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir bölümünü deprem-

zemin-yapı etkileşimi çalışmaları oluşturmaktadır [6], [7], [8]. Bununla birlikte literatürde az da olsa jeotermal 

aramalarda da kullanıldığı bilinmektedir [9], [10].  
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Şekil 1. a) Çalışma alanının Türkiye sınırlarındaki konumunu gösteren yerbulduru haritası b) Mikrogravite 

ölçüm noktalarının konumlarını gösteren yerbulduru haritası. c) Mikrotremor ölçüm noktalarının konumlarını 

gösteren yerbulduru haritası 

 

   Vs birçok farklı saha ve laboratuvar yöntemi ile ölçülebilmekte/hesaplanabilmektedir. Laboratuvar çalışmaları 

Vs birçok farklı saha ve laboratuvar yöntemi ile ölçülebilmekte/hesaplanabilmektedir. Laboratuvar çalışmaları 

ultrasonik deneylerini, saha çalışmaları ise standart penetrasyon deneyi (SPT), konik penetrasyon deneyi (CPT), 

sismik kırılma çalışmaları, yüzey dalgalarının çok kanallı analizi (MASW), kırılma mikrotremor (Re-Mi) 

yöntemlerini kapsamaktadır. Gelişen cihaz ve yazılım teknolojileri sayesinde son yıllarda tek istasyon mikrotremor 

yöntemi ile elde edilen HVSR(f) eğrilerinden yer içi hız modelleri elde edilebilmektedir. 

   Mikrotremor yönteminin veri toplama çalışmalarında görece bir noktaya bağlı genlik ve frekans değişimleri 

gözlenebileceği gibi bağımsız noktalarda tekil ölçümler de alınabilmektedir. Bunların yanı sıra bir hat üzerine 

yerleştirilen çok sayıda sismometreden oluşan düzeneklerle eş zamanlı olarak da ölçüm yapılabilmektedir. Bu 

çalışma kapsamında mikrotremor uygulamasında, doğrusal bir hat üstünde birden fazla noktada her biri en az 40 

dakikalık kayıt uzunluğuna sahip olacak şekilde toplanmış mikrotremor verilerinin Nakamura yöntemi 

kullanılarak pencere boyu 81,92 sn olacak şekilde değerlendirilmiş ve HVSR(f) eğrileri elde edilmiştir. Elde edilen 

eğrilerin ters çözümünden her bir ölçüm noktası için sağlanan bir boyutlu yer altı hız modellerinin birleştirilmesi 

sonucunda 2 Boyutlu hız dağılımına ulaşılmıştır (Şekil 3). 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

   Çalışma alanı genelinden elde edilen mikrogravite verilerinin değerlendirilmesi ve düzeltmelerin uygulanması 

sonucunda Bouguer gravite anomali haritası (Şekil 2) elde edilmiştir. Elde edilen Bouguer Gravite anomali 

haritasında görece en düşük anomali değerine sahip kapanımlar Çandarlı yöresinde gözlenirken en yüksek gravite 

değerleri Foça ve civarında gözlenmiştir. Çalışma alanının kuzey kesiminde 4320000, 4315000 ve 4310000 

enlemleri boyunca en batıda yüksek doğuya doğru gidildikçe Çandarlı bölgesinde düşük çalışma alanının en 

doğusuna doğru gidildikçe görece yüksek Bouguer gravite değerleri açıkça gözlenmektedir. Alanın 4305000 

enleminden güneye doğru inildikçe ise batıdan doğuya doğru Bouguer gravite değerleri azalım eğilimi 

sunmaktadır. Çalışma alanında belirlenen bir profil (Şekil 1.c) üzerinde gerçekleştirilen tek istasyon mikrotremor 

çalışmaları sonucunda elde edilen hız dağılımı irdelendiğinde alanın kuzeyinde S-Dalga hızlarının görece daha 

düşük olduğu gözlenmiştir. Alanın genelinde ortalama 1400-1600 m derinliklerde hız değerlerinin yükseldiği ve 

olasılıkla metamorfik temele ulaşıldığı düşünülmektedir. Profilin kuzey kesiminde gözlenen görece düşük hız 

değerlerinin aynı bölgelerde bulunan jeotermal kaynaklar ile ilişkili olduğu düşünülebilir. 

 

 
 

Şekil 2. Çalışma Alanı Bouguer Gravite Anomali Haritası 
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Şekil 3. Çalışma alanında belirlenen bir profil üzerinde elde edilmiş 2B S-dalga hızı dağılımı. 

 

 

4. SONUÇLAR 
 
   Çalışma alanından elde edilen veriler ilksel veri işlem aşamaları sonucunda değerlendirilmiş ve 

haritalandırılmıştır. Elde edilen Bouguer gravite haritasında da görüldüğü üzere, Çandarlı yöresi hem düşük hem 

yüksek Bouguer gravite değerlerini bir arada barındırmaktadır. Bu anomaliye sebep olan jeolojik unsur veya 

unsurların tanımlanması amacıyla çalışmanın ilerleyen aşamalarında anomali gözlenen bölgelerde ayrıntılı jeofizik 

çalışmlarının yapılarak lokal alana ait 2B S-Dalga hızı analizlerinden elde edilecek bulgular kullanılarak 2 ve 3 

boyutlu yer altı modellemeleri yapılması ve alan haritaları kullanılarak sınır analizi yöntemleri ile Çandarlı ve 

çevresinin ayrıca çalışılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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ÖZ 
 

   Depremler kuşkusuz can ve mal kaybına yol açan en yıkıcı doğal afetlerden birisidir. Depremlerin oluşturması 

muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi depreme dayanıklı yapı tasarımları ile mümkün olmaktadır. Depreme 

dayanıklı yapı tasarımının başarısı bina yapılacak zemin özellikleri ve yapı yapılacak alan için deprem kaynak 

özelliklerinin bilinmesi ile doğru orantılıdır. Deprem kaynak özellikleri ve yapı kalitesinin benzer olduğu yerlerde 

dinamik koşullar altındaki zeminin birim şekil değiştirme özelliği olası hasarın belirlenmesinde etkin bir rol 

oynayacaktır. Zeminlerin birim şekil değiştirme özelliğiyle ilgili olarak hasar indeks değeri (Kg) tanımlanmıştır 

ve tanıma göre Kg değerleri 20’nin üzerinde olduğunda zeminlerin birim şekil değiştirme özelliğinin elastik 

sınırlar içinde olmadığı kabul edilmektedir. Kg parametresi tek istasyon mikrotremor yöntemi sonucunda elde 

edilecek zemin transfer spektrumları ile hesaplanabilmektedir. Bu yöntem ile hızlı ve ekonomik bir şekilde alanlar 

taranabilmekte olası bir deprem sonrasında oluşması muhtemel hasarlar ön görülebilmektedir.    Bu kapsamda 

İzmir İli Karaburun İlçesi ve yakın çevresinin yerel zemin koşulları, jeofizik yöntemlerle irdelenerek, zeminin 

dinamik yükler altındaki davranışı hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. 

 

   Anahtar kelimeler: Kg, Yanal Deformasyon, Karaburun 

 

PRELIMINARY ESTIMATION OF HORIZONTAL DEFORMATION DURING 

EARTQUAKES WITH USING GEOPHYSICAL METHODS: A CASE STUDY FROM 

KARABURUN/İZMİR REGION 
 

ABSTRACT 
 

   Earthquakes are undoubtedly one of the most devastating natural disasters that cause loss of life and property. 

Prevention of possible loss of life and property caused by earthquakes is possible with tough resistant structure 

designs. The success of the resistant structure design is directly related to the ground properties to be constructed 

and the earthquake source characteristics for the building area. Where earthquake source characteristics and 

building quality are similar, the deformation behavior of the ground under dynamic conditions will be play an 

active role in determining the possible damage. The damage index value (Kg) has been defined in relation to the 

shape deformation property of the ground and it is accepted that the unit deformation property of the ground is not 

within the elastic limits when the Kg values are over 20 according to the definition. The Kg parameter can be 

obtained by using the single station microtremor method. With this method, areas can be researched quickly and 

economically, and possible damages after a possible earthquake can be predicted. In this study, it is aimed to obtain 

information about the behavior of the ground under dynamic loads by examining the local ground conditions of 

the Karaburun district of Izmir and its surrounding area by using geophysical methods. 

 

   Keywords: Kg, Horizontal Deformation, Karaburun 
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1. GİRİŞ 
 

   Yapı-zemin özelliklerine bağlı olarak deprem anında yapısal hasara neden olan üç temel faktör bulunmaktadır. 

Bu faktörler yerel zemin koşulları, deprem özellikleri ve yapı özellikleridir. Deprem kaynak özellikleri ve yapı 

kalitesinin benzer olduğu yerlerde, yerel zemin koşulları, oluşabilecek hasarın belirlenmesinde etkin bir rol 

oynamaktadır.  Dinamik etkiler altında oluşan zemin davranışlarını tanımlamak için mühendislik ana kayası, 

zemin, zemin transfer fonksiyonu, mühendislik ana kayası ve zemin içinde ve yüzeyindeki dinamik yükler ile bu 

yüklere bağlı olarak oluşacak gerilme-gerilim ilişkisinin tanımlanması gerekir. Bunun için önce,  in-situ (yerinde) 

yöntemler kullanılarak yeraltının zemin ana kaya modellemesi yapılır. Model oluşturmak için kullanılan temel 

parametre P ve S dalga hızları ile yoğunluk değerleridir. Bu parametre değerlerine ulaşmak için çeşitli jeofizik 

yöntemler kullanılır. Bu yöntemler sismik yüzey ve kuyu içi çalışmalar yapılarak uygulanır. Daha sonra, zeminde 

yanal yönde dinamik etki yaratan deprem kuvvetini tanımlamak için zemin transfer spektrum kavramı kullanılır. 

Zemin transfer fonksiyonu kuramsal ve gözlemsel olarak elde edilebilir. Gözlemsel olarak Nakamura [1], kuramsal 

olarak Herak [2] çalışmasında tanımlanan izlence uygulanır. Son olarak gerilme-gerilim ilişkisine bağlı olarak 

zemin deformasyon tanımları yapılır (elastik, elastoplastik ve plastik). 

   Dokuz Eylül Üniversitesi 2015.KB.FEN.032 numaralı bilimsel araştırma projesi (BAP) kapsamında 

desteklenlenen çalışmanın arazi çalışmalarında toplam 33 noktada tek istasyon mikrotremor ölçümleri alınmış 

olup çalışma alanına ait yer bulduru haritası şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 1. Çalışma Alanı ve Mikrotremor Ölçüm Noktaları Dağılımı 

 

 

2. MATERYAL VE METOT 
 

2.1. Mikrotremor Çalışmaları 
 

   Yapılan çalışmada, zeminin dinamik yük altındaki davranışını beltirlemek adına mikrotremor ölçümlerinden 

yararlanılmıştır. Çalışma alanında 23 noktada Guralp Systems CMG-6TD geniş bant hız ölçerler kullanılarak 

ölçüm süresi en az 30 dk olmak üzere 100 Hz örnekleme ile m. Mikrotremor verileri değerlendirilirken 
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Nakamura’nın [1] geliştirdiği HVSR bir başka adıyla Quasi Transfer Spektrumu tekniğinden yararlanılmıştır. 

Değerlendirme sırasında pencere boyu 81,92 s olacak şekilde Quasi Transfer Spektrumları hesaplanmıştır. 

 

 

 

Şekil 2. Quasi Transfer Spektrumu Elde Edilişi 

 

Nakamura [3] çalışmasında zeminlerin birim şekil değiştirme özelliğiyle ilgili olarak hasar indeks değerini(Kg) 

tanımlamıştır. Bu tanıma göre Kg değerleri 20’nin üzerinde olduğunda zeminlerin birim şekil değiştirme 

özelliğinin elastik sınırlar içinde olmadığı (>10-5) kabul edilmektedir. 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

   Çalışma alanında toplam 33 noktada toplanan mikrotremor verilerinin değerlendirilmesi sonucunda çalışma 

alanına ait zemin hakim titreşim periyodu ve KG dağılım haritası elde edilmiştir (Şekil 3 ve 4).   

 

 
 

Şekil 3. Çalışma Alanı Zemin Hakim Titreşim Periyodu Haritası 
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   Elde edilen zemin hakim titreşim periyodu haritası yorumlandığında denize yakın kesimlerde görece yüksek 

değerler elde edilmiştir. Bu durum çalışma alanının jeolojik yapısı dikkate alındığında denize yakın kesimlerde 

deniz suyu girişimleri nedeniyle S-dalga hızı ve yoğunluk değerlerinin düşerek bir akustik empedans 

yaratmasından ötürü kaynaklandığı düşünülmektedir. HVSR eğrileri ve bölge jeolojik yapısı birlikte 

değerlendirildiğinde anakayanın yüzeyde/yüzeye yakın olduğu görülmüştür.  

 

 

 

Şekil 4. Çalışma Alanı KG Haritası 

 

   Yine hesaplamalar sonucunda elde edilen KG dağılım haritası irdelendiğinde zemin hakim titreşim periyodunun 

görece yüksek olduğu kesimlerde KG değerlerinin 20 değerinin üstüne çıktığı gözlenmiştir. Bu durum ilgili 

bölgeler için olası bir deprem kuvveti altında elastoplastik/plastik deformasyonlar görülebileceği şeklinde 

yorumlanabilir. 

 

 

4. SONUÇLAR 
 
   Çalışma alanından elde edilen veriler ilksel veri işlem aşamaları sonucunda değerlendirilmiş ve 

haritalandırılmıştır. Elde edilen çıktılara göre quasi transfer spektrumlarındaki pik genlik değerlerinin denize 

yaklaştıkça yükselmesi ve bununla beraber yine denize yaklaştıkça spektrumlardaki periyot değerlerinin artması 

nedeniyle KG değerlerinin yükselerek 20 değerinin üzerine çıktığı gözlenmiştir. Bunun anlamı denize yakın 

kesimlerde olası bir deprem sırasında yer değiştirmeye duyarlı yapı zemin ortak davranışının gelişmesi muhtemel 

gözükmektedir. Ayrıca bu alanlarda zeminin yanal deformasyonlarının elastik sınırlar dışında oluşması 
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beklenmelidir. Bununla beraber çalışma alanı için Vs30 Hız dağılımlarının belirlenerek bu çalışmada elde edilen 

ilksel bulgular ile birlikte değerlendirilerek çalışma alanının deprem tehlikesi açısından tam olarak irdelenmesi 

planlanmaktadır. 
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ÖZ 
 

   Yersel lazer tarayıcıların tasarımlarındaki teknolojik gelişmeler, Yersel Lazer Tarama (TLS) teknolojisinin 

doğruluğuna ve güvenirliğine önemli katkılar sağlamaktadır.  Bu yüzden Yersel lazer tarayıcılar, birçok uygulama 

alanında kullanılmaktadır. Yersel Lazer Tarayıcıların mühendislik yapılarında özellikle baraj deformasyon 

ölçmelerinde kullanılabilirliği önemli bir araştırma konusudur. Büyük ve karmaşık yapıya sahip mühendislik 

yapılarında özelikle barajlarda bu teknoloji kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, yersel lazer tarama 

teknolojisi hakkında genel bilgiler verilmektedir. Uygulama alanı olarak, Antalya Oymapınar beton kemer barajı 

seçilmiştir. Baraj rezervuarındaki su değişimlerinin baraj gövdesine etkisini belirlemek amacıyla uzun menzilli 

Optech ILRIS 3D Yersel Lazer Tarayıcısı ile yapılan su seviyesinin maksimum, minimum ve orta seviyelerde 

olduğu 3 farklı zaman aralığında yapılan deformasyon amaçlı uygulamalar anlatılmıştır. Yersel lazer taramanın 

tekrarlılığını aynı su seviyesi ve aynı koşullar için kontrol etmek amacı ile üç farklı tarama yapılmıştır. Yüzey 

eşleştirme yöntemi ile bu yüzey farklarından ve kesitlerden elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Elde edilen 

sonuçlara ve değerlendirmelere göre Yersel Lazer Tarayıcıların deformasyonları belirlemede kullanılabileceği 

görülmektedir. 

 

   Anahtar kelimeler: yersel lazer tarama, deformasyon, baraj, yüzey model, doğruluk. 

 

THE USABILITY IN THE ENGINERING STRUCTURES OF TERRESTRIAL 

LASER SCANNERS: THE CASE STUDY OF OYMAPINAR DAM 
 

ABSTRACT 
 

   The technological developments in design of terrestrial laser scanners are contributed to accuracy and reliability 

of Terrestrial Laser Scanning (TLS) Technology. Therefore, Terrestrial Laser Scanners are preferred in many 

applications. Applicability of Terrestrial Laser Scanners/Scanning (TLS) in deformation measurement in dams is 

an active area of study. Currently, this technology is utilized in large and complex engineering structures such as 

dams. This study, provides an overview of terrestrial laser scanning technology. The concrete arch dam in Antalya 

Oymapınar, Turkey was used for case study. In order to determine the effect of change in water reservoir levels in 

the body of the dam, a long range OPTECH-ILRIS 3D Laser scanner was used to take deformation measurements 

in three different time intervals, where the water level was at maximum, minimum and medium levels. Three 

different scanning were performed, in order to verify the reliability of TLS results on same water levels and 

equivalent conditions. Results obtained from surface differences were examined using surface matching method. 

According to the obtained results and evaluation terrestrial laser scanner can be used to determine the of 

deformation is observed. 

 

   Keywords: Terrestrial laser scanners, deformation, dam, surface model, accuracy 

 

 

1. GİRİŞ 
 

      Günümüzde Yersel lazer tarama (TLS - Terrestrial Laser Scanning / Scanner) teknolojileri, dünyada ön plana 

çıkmaya ve hızla gelişmeye başlamıştır. Bu çalışmaların analizi için doğru ve yeni bilgilerin elde edilmesi 

gerekmektedir. Yersel lazer sistemlerinden elde edilen bilgiler gerçek ile uyumludur. 3 boyutlu geometrik ve görsel 

bilgiler, hızlı olarak lazer tarama sistemleri ile elde edilmektedir. TLS ile ulaşılması zor, tehlikeli obje ve 

alanlardaki tüm detaylar tek seferde toplanabilmektedir. Bu özellikleri sayesinde lazer tarayıcılar çeşitli risk 
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değerlendirmeleri ve analizi için geniş bir uygulama alanında, özellikle dış veya iç kuvvetler nedeniyle zamanla 

yapılarda  (baraj, köprü vb.) meydana gelen olası deformasyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadırlar. 

Literatürde bu ölçme yöntemleri ile ilgili yapıların izlenmesi ve deformasyonların belirlenmesi konusunda birçok 

çalışma vardır. Özellikle TLS teknolojisi ile ilgili olarak, TLS’nin gözden geçirilmesi [1], TLS’nin 

sınıflandırılması [2], ticari mevcut TLS sistemlerinin değerlendirilmesi [3], lazer tarayıcı ile elde edilen noktaların 

kalite analizi [4] gibi vb. çalışmalar örnek olarak verilebilir. [5] ve [6]’da yapılan çalışmalardan farklı TLS 

kampanyalarından elde edilen sayısal yükseklik modellerinin direkt karşılaştırılması ile deformasyon çalışmaları 

yapılmıştır. [8]’de bir tünel modele bir silindir parametreleri kullanılırken, [9]’da ölçülen TLS nokta bulutuna göre 

3 Boyutlu polinominal yüzey uygulanarak büyük bir barajın yapısal izlenmesi sağlanmıştır. Barajları içeren diğer 

ilginç çalışma [10]’de bulunabilir. TLS’nin deformasyon ölçmelerinde kullanılmasına örnek, bir televizyon 

kulesinin deformasyon analizi için [11]’de tanımlanmıştır. Deformasyon modelini temel alan başka bir çalışmada 

küçük deformasyonların hesaplanmasında yüksek duyarlılık sağlandığı [12]’de bahsedilmiştir. Bu yaklaşımın 

sınırlaması ise söz konusu modellerin sadece belirli analiz durumlarında kullanılmasıdır. Bina çevresinde ve 

içindeki değişimlerin belirlenmesi üzerine yapılan bir çalışma [13]’de açıklanmıştır. Bu çalışmada, çevreyi temel 

alan bütün uygulamalar için burada önerilen prosedürde, veri analizinin hızı kritik rol oynamaktadır.  Başka bir 

yaklaşım [14]’de önerilen deformasyonların belirlenmesi için istatiksel deformasyon analizini temel alan bir 

yaklaşımdır. Aslında yukarıda açıklanan akademik çalışmalardaki TLS ile deformasyonların belirlenmesindeki 

uygulanan prosedürün özü, [15]’de önerilen LS yüzey eşleştirmesidir.  

   Bu makalede, Oymapınar Barajı örneğinde yersel lazer tarayıcılar ile yapılan tüm lazer tarama işlemleri 

sonucunda, Baraj mansap yüzeyini yansıtan birebir gerçeğe yakın oluşturulan matematiksel yüzey modelleri 

oluşturulacaktır. Farklı tarama periyotları için Yüzey modellerinin yüzey eşleştirmesi ile belirlenen (x, y veya z) 

yönde çakıştırılması ile yüzey farklarının yani deformasyonların belirlenmesine çalışılacaktır.  

 

 

2. MATERYAL VE METOT 
 

2.1. Oymapınar Barajı 
 

   Bu çalışmada, Oymapınar Barajının Yersel Lazer Tarayıcıların deformasyon belirlemede kullanılabilirliğinin 

araştırılması açısından uygulama alanı olarak seçilmesi, yapısal anlamda Beton kemer tipinde olmasından 

kaynaklanmaktadır. Oymapınar Barajı, Antalya'da, Manavgat Nehri üzerinde, elektrik enerjisi üretimi amacı ile 

1977-1984 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Barajın gövde hacmi 575.000 m3, akarsu yatağından 

yüksekliği 185,00 m, kret uzunluğu 360 m, normal su kotunda göl hacmi 300,00 hm3, normal su kotunda gölalanı 

4,70 km2'dir [16]. 

 

2.2. Yüzey eşleştirme ve Lazer tarama uygulamaları 

 

   Yersel Lazer tarama ile ilgili yapısal izlemeler, alan yüzey eşleştirme yöntemine göre gerçekleştirilmektedir. 

Ölçülen noktalara bağlı matematiksel yüzeylerin dikkate alındığı farklı epoklardan elde edilen veri arasındaki 

karşılaştırmaların yapılması [7]’de uygulanmıştır. Özellikle farklı su seviyeleri ve diğer faktörlerine bağlı olarak 

baraj deformasyonlarının TLS ile belirlenmesindeki en önemli etken, farklı zaman aralıklarından elde edilen 

yüzeylerin eşleştirilmesidir.  En uygun nokta-yüzey eşleştirmesi (Best fit point to surface alignment) için kullanılan 

yazılımlar, nokta bulutları ile referans yüzeyi arasında iteratif bir yaklaşım sunar. Bu yazılımlarda otomatik olarak 

çok daha doğru eşleştirmeler yapabilmek için, yüzeyler arasında ortak alanlar belirlemeye çalışılmaktadır. 

Özellikle bu işlemler, en iyi çözümü verecek şekilde nokta-yüzey arasındaki tolerans farklarının dışına çıkmayacak 

şekilde yapılır. İstenilen doğruluğa ve verilen tolerans değerlerine göre kullanılan yazılım ile nokta - yüzey 

eşleştirmesi otomatik olarak yapılmaktadır. Yazılımlarda nokta bulutları ile referans yüzeyi arasındaki birleştirme 

için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Son yıllarda lazer teknolojisi ile gelişen yeni yaklaşım ve bilgisayar 

teknolojileri, büyük yapılardaki deformasyon izlenmesi için kullanılmaktadır.  Özellikle geliştirilen yazılımlar, 

büyük boyutlara sahip tarama verilerinin değerlendirmesinden analizine kadar büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar. 

   Yazılımlarda yüzey karşılaştırması yaparken kullanılan yöntemler dışında belli kriterleri dikkate almak gerekir. 

Özellikle yarıçap (Radius) olarak belirtilen değer, nokta bulutunda birbirine komşu noktaların 3 boyutlu 
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komşulukları için (referans yüzeye göre) kullanılır. Karşılaştırma noktalarından referans yüzey boyunca yarıçap 

mesafesi içindeki referans yüzey noktaları dikkate alınarak işlemler gerçekleşir. Diğer bir kriter ise ilgili her bir 

referans yüzey noktasının normal vektörü ile karşılaştırılan noktaların normal vektörleri arasındaki maksimum 

açısal sapmadır [18]. 

 

 
 

Şekil 1. Maksimum açı değeri [17] [18] 

 

   Şekil 1’deki maksimum açı değeri, karşılaştırma noktalarının normal ile uyumlu olmayan referans noktalarının 

normallerini karşılaştırmak için kullanılır. Örnek olarak eğer karşılaştırma noktası bir kenara yakın ise, kenardaki 

noktanın normali maksimum açı değerinden büyüktür. Belirlenen bu değerler ile yazılımda yapılan bütün işlemler, 

her nokta için senkronize bir şekilde aşağıdaki Şekil 2’ye göre gerçekleşmektedir. Yazılımlarda karşılaştırma için 

bu kriterler değişirse, elde edilen sonuçlarda değişmektedir. Bu şekilde Nokta bulutu ve referans yüzey arasındaki 

en uygun mesafe ve maksimum açı değerleri belirlenerek yüzey eşleştirmeleri gerçekleştirilir [17],[18]. 

 

 

 

Şekil 2. Yarıçap ve maksimum açı değerlerine göre yüzey karşılaştırılması [17, 18] 

   Eğer Karşılaştırma, Referans obje ile poligonal nokta bulutu arasındaki yapılıyorsa, yazılım 3 boyutlu bir çizgi 

kullanır. Bu çizgi, maksimum mesafe değerinin iki katı uzunluğa sahip, karşılaştırma noktalarının normal 
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vektörünün eş eksenlisidir. Maksimum mesafe içinde poligonal bir yüzey karşılaştırıldığında eğer Maksimum Açı 

parametreleri birleştirilmişse nokta yüzeye eşlenir. Eğer Maks. Açısı belirli ise yine bir nokta yüzey üzerine eşlenir. 

Fakat bu durumda, yüzey eşleşen noktanın normali ve karşılaştırma noktasının normali arasındaki sapma, 

karşılaştırma Maks. Açı değerinden küçüktür. Karşılaştırma sonrası her noktanın, konumu (x, y, z ),  normal 

vektörü a(i, j, k) ve yüzey karşılaştırma farkları elde edilir. Karşılaştırma tamamlandıktan sonra yazılımlar 

otomatik olarak renkli bir skala ile hataları gösteren 3 boyutlu görünüm ve minimum, maksimum ve ortalama hata 

vektörlerini sunarlar [18]. Nokta bulutlarının değerlendirilmesinde kullanılan yazılımlar, kesitler kullanılarak 

karşılaştırmaya izin verir. Bunun için obje ve referans üzerinde aynı konumda enine kesitlerin oluşturulması 

gerekir. Karşılaştırmak istenilen kesit yazılım üzerinde seçilir. Objenin enkesiti ile referans kesiti arasındaki 

maksimum mesafe belirlenir. Karşılaştırma aşağıdaki Şekil 3’deki gibi yapılır. 

 

 

 

Şekil 3. En kesitler kullanılarak karşılaştırma [17, 18] 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

   Yazılımlar, karşılaştırma sonucu elde edilen sonuçlar ve kesitler arasındaki karşılaştırma parametrelerine göre 

elde edilen 3 boyutlu görsel renkli hata haritaları sunarlar. Aşağıdaki şekil 4’de görüldüğü gibi, karşılaştırma 

sonrası Obje ve referans en kesitleri, pozitif, negatif tolerans değerlerine göre değerlendirmeler yapılır. Bu şekilde, 

TLS ile birkaç tane noktaya bağlı kalmaksızın yoğun veri seti (nokta bulutları) yardımıyla obje yüzeyindeki 

deformasyonlar ölçülmektir. TLS verisi ile gerçek yüzey modelleri üretilebilir. Farklı zamanlarda üretilen iki veya 

ikiden fazla yüzey modellerinin karşılaştırılmasıyla tüm yüzeyinin deformasyonu belirlenmesine yönelik 

çalışmalar günümüzde devam etmektedir. Yukarıda açıklanan kriterler dikkate alınarak bu uygulamada, 

Oymapınar barajında, baraj su seviyesinin minimum (168,09 m), maksimum (180,87 m) ve orta (175,75 m) 

düzeyde olduğu 3 farklı döneminde gerçekleştirilen TLS uygulamalarının, baraj su seviyesindeki değişimlerin 

baraj üzerinde yaptığı deformasyonları belirlemede kullanılabilirliği araştırılmıştır. Baraj su rezervuarındaki su 

seviyesinin en düşük olduğu minimum (168,09 m) döneminden oluşturulan NURBS yüzey, referans yüzey olarak 

kabul edilmiştir. Diğer iki tarama periyodundan elde edilen veriler yüzey eşleştirme yöntemi kullanılarak yüzey 

bazlı karşılaştırmalar yapılmıştır. 
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Şekil 4. Oymapınar Barajı NURBS yüzey modeli (168,09 m) [17] ve Nokta bulutundan yüzeye geçiş ve 

deformasyonların farklı iki zaman aralığında belirlenmesi [7] 

 

   [34]’de bahsedildiği gibi TLS ile ilgili yapısal izlemeler, taranan obje yüzeyine (alanına) dayanan yöntemlere 

göre yüzey karşılaştırmaları yapılarak ortaya çıkarılmaktadır. Ölçülen noktalara bağlı matematiksel yüzeylerin 

dikkate alındığı farklı epoklardan elde edilen veriler arasındaki karşılaştırmaların yapılması ile deformasyon ve 

hareketler belirlenmektedir.  Farklı nokta bulutları aynı referans sisteminde konumlandırma yapıldığı zaman, 

enterpole edilen yüzeyler arasındaki karşılaştırma objede gerçekleşen yer değişimlerin hesaplanmasına izin verir. 

Özellikle taranan obje veya yüzeydeki deformasyonların olup olmadığının belirlenmesi için Delaunay Üçgenleme 

Algoritmaları kullanılarak noktadan matematiksel yüzeyler oluşturulduktan sonra, üçgenler yardımıyla her nokta 

bulutuna özdeş bir örnek gridi (x ve z koordinatları için) hesaplamak mümkündür (Şekil 4). Daha sonra, her 

örnekleme noktası için, yeni bir değer (y`) aralığı bulunabilir. Yani x ve z yönünde çakışan iki yüzey arasındaki y 

yönündeki farklar deformasyon miktarını belirtmektedir. Yukarıdaki açıklanan yönteme göre farklı su 

seviyelerinde baraj yüzeyinde oluşan hareket ya da deformasyonlar belirlenmeye çalışılmıştır. Şekil 5’de baraj su 

seviyesinin minimum (168,09 m) ve orta düzeyde olduğu (175,75 m) iki farklı dönemde gerçekleştirilen TLS 

uygulamalarından elde edilen yüzey eşleştirme sonucu elde edilen yüzey farkları ve kesitleri görülmektedir. 

Ayrıca, Minimum (168,09 m) – Orta (175,75 m)  seviyelerindeki yüzey eşleştirme sonucu elde edilen yüzey 

farkları ile Minimum (168,09 m)- Maksimum (180,87 m) seviyelerindeki yüzey eşleştirme sonucu elde edilen 

yüzey farklarının kesit bazlı karşılaştırılması yapılmıştır. Deformasyonların çok olduğu aynı noktalardan oluşan 

kesitler çıkarılmıştır. Aşağıdaki şekillerde oluşturulan kesitlerden elde edilen farklar, farklı su seviyelerinin baraj 

yüzeyinde yaptığı değişimleri göstermektedir (Şekil 5). 

 

 

4. SONUÇLAR 
 
   Bu makalede, yersel lazer tarayıcıların deformasyon ölçmelerinde kullanılabilirliğinin araştırılması amacı ile 

Antalya Oymapınar barajında TLS uygulamaları gerçekleştirilmiştir. TLS ile birkaç tane noktaya bağlı 

kalmaksızın yoğun veri seti yardımıyla obje yüzeyindeki deformasyonlar ölçülmektir. TLS verisi ile gerçek yüzey 

modelleri üretilebilir. Farklı zamanlarda üretilen iki veya ikiden fazla yüzey modellerinin karşılaştırılmasıyla tüm 

yüzeyinin deformasyonu belirlenmesine yönelik çalışmalar günümüzde devam etmektedir. Özellikle farklı su 

seviyeleri ve diğer faktörlerine bağlı olarak baraj deformasyonlarının TLS ile belirlenmesindeki en önemli etken, 

farklı zaman aralıklarından elde edilen yüzeylerin eşleştirilmesidir.  En uygun nokta-yüzey eşleştirmesi için 

kullanılan yazılımlar, nokta bulutları ile referans yüzeyi arasında iteratif bir yaklaşım sunmaktadır. Bu yazılımlarda 

otomatik olarak çok daha doğru eşleştirmeler yapabilmek için, yüzeyler arasında ortak alanlar belirlemeye 

çalışılmaktadır. Özellikle bu işlemler, en iyi çözümü verecek şekilde nokta-yüzey arasındaki tolerans farklarının 

dışına çıkmayacak şekilde yapılmalıdır.  

Minimum (168,09 m) ve Orta (175,75 m) seviyeleri arasındaki yüzey fark dağılımları ile Minimum (168,09 m) ve 

Maksimum (180,87 m seviyeleri arasındaki dağılımların farklı olduğu tespit edilmiştir. Yüzey farklarını gösteren 

şekiller incelendiğinde, baraj yüzeyine etki eden farklı su seviyelerindeki değişimler yani su basıncına bağlı 
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hareket ya da deformasyon görülmektedir. Deformasyonların oluştuğu yüzeyler, klasik jeodezik uygulamalarda 

deformasyonların beklendiği bölgelerdedir. Farklı su seviyelerinden elde edilen yüzey eşleştirmelere göre elde 

edilen sonuçlar değişmektedir. Maksimum - minimum su seviyelerinde  ± 3 cm aralığında yüzey fark dağılımları 

elde edilirken, orta - minimum su seviyelerinde  ± 2 cm yüzey fark dağılımları elde edilmiştir. Yersel lazer 

tarayıcılarla taramalar sonucu oluşturulan yüzeyler ile yüzey eşleştirmeleri ile elde edilen yüzey farklarının, farklı 

su seviyelerine göre değiştiği görülmektedir 

 

 

 
 

Şekil 5. Minimum (168,09 m) ve Orta (175,75 m) seviyelerindeki yüzey eşleştirme sonucu elde edilen yüzey 

farkları (m) ve yüzey farklarının kesiti [17] 
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