
YAPI SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİYEL
HAMMADDELER

EDİTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Serhan  HANER

YAZARLAR
Prof .Dr. Bülent YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi  Bülent HANER
Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKBAY
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan EKİNCİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Serhan HANER
Dr. Ebru  BAŞPINAR TUNCAY
Dr. Hilal  ÖZER TOKLU
Öğr .Gör. Murat SERT
Öğr .Gör. Serdar KORKMAZ



 

 

YAPI SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİYEL 

HAMMADDELER 

EDİTÖR 

Dr. Öğr. Üyesi Serhan  HANER 

YAZARLAR 

Prof .Dr. Bülent YILMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi  Bülent HANER 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKBAY 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan EKİNCİOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Serhan HANER 

Dr. Ebru  BAŞPINAR TUNCAY 

Dr. Hilal  ÖZER TOKLU 

Öğr .Gör. Murat SERT 

Öğr .Gör. Serdar KORKMAZ 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2022 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

distributed or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 

except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic 

Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2022© 

ISBN: 978-625-8377-88-0 

Cover Design: İbrahim KAYA 

June / 2022 

Ankara / Turkey 

Size = 16x24 cm



İÇİNDEKİLER 

EDİTÖRDEN / ÖNSÖZ 

Dr. Öğr. Üyesi Serhan  HANER……………………..……………………1 

BÖLÜM 1 

ALÇI VE ALÇI ÜRÜNLERİ 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ ……………………………….……………...….3 

BÖLÜM 2 

İGNİMBİRİTLERE GENEL BİR BAKIŞ 

Dr. Hilal ÖZER TOKLU 

Dr. Ebru BAŞPINAR TUNCAY ……………….……….…………..…….33 

BÖLÜM 3 

KUVARS KUMLARI VE KUMTAŞLARININ BATI 

KARADENİZDEKİ POTANSİYELİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent HANER …….……………………..……………..55 

BÖLÜM 4 

TOPRAK SANAYİ HAMMADDELERİ: PiROFİLLİT VE 

TALK 

Dr. Öğr. Üyesi Serhan HANER …………………………..……………..87 

BÖLÜM 5 

AGREGA 

Öğr. Gör. Serdar KORKMAZ ………………..…………………………111 



BÖLÜM 6 

YAPI SEKTÖRÜNDE KULLANILAN DOĞAL TAŞLARIN 

SEÇİMİNDE UYGULANAN METOTLAR 

Öğr. Gör. Murat SERT  

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan EKİNCİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKBAY ……………..…………………...………127 

BÖLÜM 7 

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İÇİN JEOKİMYASAL 

VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE YORUMLANMASI 

Dr. Ebru BAŞPINAR TUNCAY 

Dr. Hilal ÖZER TOKLU ……………………….…………...…………..161 



1

ÖNSÖZ 

Yapı sektöründe farklı özelliklere sahip çok sayıda endüstriyel 

hammadde kullanılmaktadır. Endüstriyel hammaddelerin yapı sektörü 

içerisindeki kullanım alanlarını belirlemek için en genel sınıflandırma şekli 

mineral taş ve toprak ürünleri, kimyasal ürünler ve yalıtım malzemeleri olarak 

yapılabilir. Bu genel sınıflandırmanın ürünleri olarak çimento-klinker, 

işlenmiş taşlar, kireç, alçı, cam, seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık 

gereçleri, teknik seramikler, sofra ve süs eşyaları, refrakterler, tuğla-kiremit, 

hazır beton, mineral yünler ve prefabrik yapı elemanları sayılabilmektedir. Bu 

ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerden ilk akla gelenleri seramik 

killeri, kaolen, feldispat, kuvars kumu, kuvars, kuvarsit, alçıtaşı, mermer, 

marn, kalker, şamot, talk, pirofillit, nefelinli siyenit, pomza, ignimbirit, 

vollastonit, şiferton ve dolomittir. Bu kitap kapsamında, çok sayıda 

endüstriyel hammaddeyi kapsayan yapı sektörü için literatürde kaynak 

yetersizliği olan hammaddelere odaklanılmıştır. Ayrıca endüstriyel 

hammaddelerin yapı sektörüne uygunluğunun belirlenebilmesi için gerekli 

olan analiz tekniklerinden bahsedilmiştir. 

Yedi bölümden oluşan bu kitabın birinci bölümünde, alçının 

kaynakları, madencilik ve işleme yöntemleri, özellikleri, ürünleri, sektörel 

durumu, çevresel etkileri ve kalite standartları açısından güncel alan 

araştırmasının sonuçları irdelenmiştir. Alçıtaşı, yerkabuğunda yaygın olarak 

anhidrit, bassanit, jips, albatr, ipek jips ve selenit olarak rastlanan ve kükürt 

içeren en yaygın mineraldir. Farklı amaçlarla doğadan çıkarılan, işlenen ve 

kullanılan kaya benzeri bir mineral olarak tarih boyunca uygarlıkların hep 

gündeminde olan en eski yapı malzemelerinden birisidir. İkinci bölüm, son 

yıllarda yapılarda iç ve dış mekânların kaplanması, döşenmesi gibi 

alanlarındaki uygulamaları hızla artan ignimbiritlerin, oluşumu, kullanım 

alanları ve özelliklerini içermektedir. İgnimbiritlerin, renk ve mühendislik 

özelliklerinin çok az değişmesi, hafif ve kolay işlenebilir bir yapı malzemesi 

olması ve termal özellikleri bakımından birçok doğal yapı malzemesinden 

daha iyi termal konfor koşullarını sağlaması iç ve dış cephe bina kaplama 

uygulamaları sırasında sunduğu en büyük avantajları arasında 

sayılabilmektedir. Aynı zamanda gözenek miktarının yüksek olmasından 

dolayı da hava ve buhar geçirgenliği doğru orantılı olarak artmaktadır. Nem 

ve rutubet gibi binalarda istenmeyen durumların önüne geçmesi nedeniyle 

ayrıca tercih sebebi olmaktadır. Üçüncü bölüm, Batı Karadeniz Bölgesinde 

yaygın bir şekilde bulunan kuvars kumlarının ve kumtaşlarının potansiyelini 

ortaya koymakta ve bu hammaddelerin özelliklerini içermektedir. Arazi ve 
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deneysel çalışmalar ile önemli verilerin ortaya konulduğu bu bölümde, örnek 

alınması gereken bir bilimsel yaklaşım sunulmuştur. Dördüncü bölümde, yapı 

sektörü içerisindeki toprağa dayalı sanayi sektöründe kullanılan 

hammaddelerden olan pirofillit ve talkın; oluşumu, özellikleri ve uygulama 

alanları kapsamlı olarak anlatılmıştır. Çalışmaya konu olan pirofillit ve talk 

benzer fiziksel özellikler göstermektedir ve seramik karo gibi ürünlerde 

birlikte kullanılabilmektedir. Tamamen farklı alanlarda da kullanılabilen bu 

hammaddeler için üretim, tüketim ve fiyat değişimleri temel alınarak bir 

değerlendirme yapılmıştır. Beşinci bölümde, betonun ana iskelet yapısını 

oluşturan agreganın özellikleri ile ilgili temel bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. 

Betonun yaklaşık %75’ini oluşturan agreganın özelliklerinin inşaat sektöründe 

çalışanlar tarafından bilinmesi, inşa edilecek yapıların servis ömürleri 

boyunca performanslarını olumlu yönde etkileyecektir. Altıncı bölümde, 

gerek iç gerekse dış kaplama işlemleri öncesinde kullanılması planlanan doğal 

taşların ilgili standartlar çerçevesinde fiziksel, mekanik ve kimyasal 

özelliklerinin belirlenmesinin önemi vurgulanmıştır. Yedinci bölümde, 

mağmatik, tortul ve metamorfik kökenli endüstriyel hammaddelerin kullanım 

alanlarını belirlemek için kullanılan jeokimyasal özelliklerin nasıl tespit 

edilmesi ve yorumlanması gerektiğinden bahsedilmektedir. 

Kitabın hazırlanmasında gösterilen titizliğe rağmen, olabilecek hatalarla 

ilgili uyarıları ve eleştirileri beklediğimizi belirtmek isteriz. Bu önemli eserin 

hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, kitabın okuyucularına faydalı 

olmasını dileriz. 

Dr. Öğr. Üyesi Serhan HANER 
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GİRİŞ 

Alçıtaşı, yeryüzünde kükürt içeren en yaygın mineraldir. Farklı 

amaçlarla doğadan çıkarılan, işlenen ve kullanılan kaya benzeri bir mineral 

olarak en eski yapı malzemelerinden birisidir.  

Alçıtaşı kelimesi yaklaşık M.Ö. 300’lerden beri kullanılan Yunanca 

gypsos (alçı) sözcüğünden türetilmiştir ve ayrıca eski İngilizce’de kristal 

çıkıntılarına atıfta bulunularak spærstān (mızrak taşı) olarak da 

isimlendirilmiştir.  

Alçıtaşı, kimyasal olarak kalsiyum sülfat olarak adlandırılan 

bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan (CaSO4.2H2O) ve yerkabuğunda 

yaygın olarak anhidrit, bassanit, jips, albatr, ipek jipsi ve selenit olarak 

rastlanan bir mineraldir. Kimyasal olarak kuvvetli asit ve kuvvetli bazın nötr 

bir tuzudur. Ancak asitliği arttırmaz veya azaltmaz. Yumuşak ve tırnak ile 

kolayca çizilebilir. Bu yüzden Friedrich Mohs tarafından hazırlanan mineral 

sertlik ölçeği için örnek mineral olarak seçilmiştir. 

Doğal anhidrit susuz kalsiyum sülfattır. Alçıtaşı (CaSO4.2H2O) ve 

anhidrit (CaSO4) birbirlerine benzerler aradaki tek fark alçıtaşının 2 mol 

anhidritin ise su içermemesidir. Bassanit minerali ise anhidrit ve jips arasında 

ayrı bir mineral fazı oluşturur. Anhidrit formu, %29.4 kalsiyum (Ca) ve 

%23.5 kükürt (S) içerir.  

Alçıtaşı dünyanın hemen her yerinde bulunur. En büyük rezervlerinden 

bazıları; Meksika, Brezilya, İtalya, Rusya, Fransa, Kanada ve Amerika 

Birleşik Devletleri’ndedir. Bugün toplam olarak 90’dan fazla ülke alçıtaşı 

üretmektedir.  

Alçıtaşı, dünyanın her yerinde; büyük parçalar, berrak kristaller ve lifli 

demetler halinde bulunur. Ancak, doğada dev kristaller de oluşturmuştur. 

Bulunan en büyük kristalleri Meksika, Chihuahua’daki Naica madeni ile 

bağlantılı olarak yerin 300 m altındaki biri diğerlerinden çok daha büyük olan 

üç ortak mağaranın biri olan Kristaller Mağarasında (Cueva de los Cristales) 

2000 yılında keşfedilmiştir. Mağarada yükselen selenit yığınları içindeki dev 

kristaller mağaranın 11 m yüksekliğinde oluşmuştur. 11.88 m uzunlukta ve 

yaklaşık 55 ton ağırlığındadır (Resim 1).  

Göl kökenli alçıtaşı ayrıca New Mexico’daki White Sands ulusal 

parkının batı kısmında kum tepelerini oluşturmuştur. Antik gölün suyu 

buharlaştıkça, rüzgârla taşınan alçıtaşı taneleri beyaz kum tepelerinde mineral 

birikintilerine dönüşmüştür (Resim 2).  
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Resim 1: Kristaller mağarası, Chihuahua, Meksika (Mexico News Daily, 2022) 

 

 
Resim 2: White Sands Ulusal Anıtı, New Mexico (New Mexico, 2022) 
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Alçı tarih boyunca uygarlıkların hep gündeminde olmuştur. Türkiye, 

Çatal-Höyük (M.Ö. 8000) neolitik yerleşiminde yeraltı freskleri, İsrail’de 

(M.Ö. 7000) zemin şapları ve Mısır’da (M.Ö. 3000) Keops piramitindeki 

harçlar gibi bugüne kadar çeşitli alçı örnekleri bulunmuştur.  

Mısırlılar 5000 yıl önce açık havada yaktıkları ateşte alçıtaşlarını 

kalsine etmiş, ezerek toz haline getirerek bağlayıcı malzemeye dönüştürmüş 

ve su ile karıştırarak yapılarında (örneğin Keops Piramidi) kullanmışlardır. 

Yunanlılar ise şeffaf görünümü olan bir alçıtaşını (selenit) tapınaklarının 

pencerelerini yapmak için kullanmışlardır. Romalılar heykellerinin 

kopyalarını çıkarmakta faydalandılar. Ortaçağ ve Rönesans dönemi boyunca 

süsleme ve ışıklı el yazmalar gibi çeşitli sanat eserleri alçıdan yapılmıştır. 

Michelangelo Roma’daki Sistine Şapeli’nin tavanını 1508-1512 yılları 

arasında alçı sıva üzerine boyamıştır. 

Alçının teknik değeri ise bir yangın sonrasında anlaşılmıştır. 2 Eylül 

1666 pazar günü başlayan ve 5 Eylül gününe kadar süren Londra yangını 

büyük bir yangın felaketidir (Resim 3). Bu yangın felaketinde yapılardaki alçı 

malzemelerin ahşap yapıyı koruduğu fark edilmiş ve Londra yangını alçı 

kullanımının geniş kitlelere yayılması için bir dönüm noktası olmuştur. 

 

 
Resim 3: Londra büyük yangınının 1680 yılında bilinmeyen bir sanatçı tarafından 

yapılmış tablosu (Daily Britain World Press, 2022) 

 

Alçı ilk kez Paris’te zorunlu kullanım ürünü olarak tanımlanmış ve sıva 

alçısı Paris Alçısı (Plaster of Paris) adını almıştır. 1755’de Fransız Kimyacı 

Lavoisier’in alçı üzerine yaptığı bilimsel çalışmaları ile alçı kimyası açıklığa 
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kavuşmaya başlamıştır. 1870 yılında priz geciktirme metodunun bulunmasıyla 

alçı kullanımı artmaya başlamıştır. Ayrıca yine aynı dönemde (18 yy. ortaları) 

Alman Din adamı ve tarımcı J. Friderich Mayer alçıtaşının gübre olarak 

kullanılabileceğini keşfetmiştir.  

Ülkemizde ise Selçuklu dönemi eserlerinde (Konya) ve eski Erzurum 

evlerinde alçı sıvalara rastlanmıştır (Resim 4). Osmanlı dönemi yapılarında 

alçı uygulamalarına sıklıkla rastlanmaktadır. Ülkemizde alçı üretimi 

1930’larda başlamış, teknolojik seviye ile birlikte ürün çeşitleri artmış, alçı ve 

alçı ürünleri önemli yapı malzemelerinden biri haline gelmiştir. 

Resim 4: Selçuklu dönemi alçı işleri (Acıoğlu, 2014) 

Günümüzde doğal alçıtaşının yanı sıra termik santraller ve gübre 

fabrikalarının baca gazı desülfürizasyon ünitelerinden sentetik alçı 

üretilmektedir. Endüstriyel hammadde olarak sülfürik asit üretimi hariç 

önemli bir kullanım alanı olmamıştır. Ancak son 30 yıldan bu yana önem 

tekrar kazanmıştır. Bugün; 

• Çimento karışımlarında priz ve genleşme kontrolü,

• Diş restorasyonlarında modelleme malzemesi,

• Plastik ürünlerde dolgu ve alev geciktirici,

• Bitki büyümesinde element kaynağı,

• Dekorasyon ve süslemeler,

• Çeşitli sıva bileşimleri,

• Kalıp malzemesi,
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olarak dünyada yılda 100 milyon tonun üzerinde alçıtaşının tüketildiği 

bilinmektedir. Ayrıca, bir insan yaşamı boyunca gıda katkı maddesi olarak 

yaklaşık olarak toplam 12.68 kg alçıtaşı tüketmektedir. 

 

1. ALÇI VE KAYNAKLARI 

1.1. Doğal Alçı 
Alçıtaşı doğal olarak oluşmuş metalik bir kalsiyum tuzu kayacıdır ve 

doğada jips (CaSO42H20) ve genellikle anhidrit (CaSO4) ile birlikte bulunur. 

Kayaçlar genellikle minerallerden oluşurken mineraller ise elementlerden 

oluşmuştur. Bu nedenle alçıtaşı hem bir mineral hem de jips minerali içeren 

monomineral bir kayadır.  

Doğal alçı kaynakları 230 milyon yıl öncesine kadar genellikle 

volkanik aktiviteler sonrasında sülfürik asit yağmurlarına maruz kalan 

kireçtaşının çözünmesi sonucunda evaporit olarak paleo-çevresel göl ve deniz 

ortamlarında belirli koşullar altında, sürekli çözünme ve buharlaşma döngüleri 

ile gevşek bir kristal yapı ve suda yüksek çözünürlük ile karakterize edilen 

“birincil” jips tortusu halinde toplanmıştır. Jeolojik zaman içinde, birincil 

tortulardan gelen alçıtaşı genellikle çözelti içinde taşınarak hidratasyon ile çok 

daha saf alçıtaşından oluşan “ikincil” bir tortu oluşturmuştur. Bu ikincil 

tortular veya “masifler” onlarca metre kalınlığında geniş yataklar halindedir. 

Kristal yapısında su olan bu masifler alçı hammaddesi olarak kullanılan 

birincil kaynaktır. Hidratasyon derinliği; iklim, topografya ve tortulun 

yapısına bağlı olarak tortu yüzeyinden 300 m altına kadar değişmektedir. Alçı 

içeriği tortul kayaçta %75-95 arasında değişmekte, geri kalanı ise kil ve 

tebeşir içermektedir. Anhidrit ise genellikle alçı ile birlikte çıkarılmasına 

rağmen kullanımı nispeten sınırlıdır.  

Alçıtaşı, lagünlerde tutulan göl veya deniz suyunun buharlaşmasıyla 

çökmüş ince taneli ve masif kireçtaşı, kum, şeyl, anhidrit ve bazen kaya tuzu 

içeren tortul bir kaya olduğundan safsızlıklarının doğasına göre beyazdan 

kahverengiye, sarıya, griye ve pembeye kadar çeşitli renklerde bulunabilir 

(Resim 5). Alçıtaşının endüstriyel bir hammadde olabilmesi için jips içeriği en 

az %75 olmalıdır.  

Alçıtaşı, doğada yassı ve genellikle ikiz kristaller ve selenit adı verilen 

şeffaf ve parçalanabilir kütleler halinde bulunur. Üç yönde mükemmel ve 

kolay bölünme gösterir. Yönüne bağlı olarak bükülebilir veya kırılabilir hale 

getirebilen bir sağlamlığa sahiptir. Hem suda çözünür hem de ısıya çok 

duyarlıdır (Tablo 1). 
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Resim 5: Alçıtaşı 

Tablo 1: Alçıtaşı mineralojik özellikleri 

Özellik Açıklama 

Formül CaSO4.2H2O 

Kristal sistemi Monoklinik 

Kristal sınıfı 
Prizmatik (2/m) 

HM sembolü: (2/m) 

Kristal şekli Kalın, merceksi ve prizmatik 

Uzay grubu Monoklinik, Uzay grubu: 2/a 

Birim hücre 
a=5.679(5), b=15.202(14) c = 6.522(6) 

 A;β = 118.43°; Z = 4 

Özgül ağırlık 2.312 – 2.322 g/cm3 

Çeşitleri 
Alabaster (ince taneli, hafif renkli), Saten Spar (inci gibi, 

lifli kitleler), Selenit (şeffaf ve kanatlı kristaller) 

Kristalografik 

formlar 

Renkler 

Renksiz (iletilen ışıkta)  beyaz; safsızlıklar nedeniyle 

genellikle diğer tonlarda olabilir. Tonlar; sarı, ten rengi, 

mavi, pembe, koyu kahverengi, kırmızımsı kahverengi 

veya gri olabilir. 

Sertlik 1.5-2 Mohs, yöne göre değişir. 

Alçı Mohs ölçeğinde 1.5-2 sertlik derecesindedir. Bu değer çizilmesinin 

çok kolay olduğunu gösterir (bazı yönlerde 1.5 Mohs’dan daha da düşük bir 

sertliğe sahip olabilir). Alçı çok yumuşak ve mükemmel bir bölünmeye sahip 

olduğundan, alçıyı fasetlerle kesmek çok zordur. Bu nedenle alçı takı ve 

mücevher kullanımları yaygın değildir. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_formula
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_class
https://en.wikipedia.org/wiki/H-M_symbol
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_structure#Unit_cell
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Kristaller çok sıra dışı doğal şekillerde oluşabilir ve şaşırtıcı bir şekilde 

“su benzeri” şeffaflık gösterebilir. Örneğin alabaster, tipik olarak beyaz renkli 

olan mineralin ince taneli hafif renkli bir formudur. Antik Mısır da dâhil 

olmak üzere birçok uygarlık tarafından heykel amaçlı kullanılmıştır (Resim 

6). 

 

 
Resim 6: Septimius Severus’un alabaster (kafa hariç) kullanılarak yapılmış bir büstü, 

Musei Capitolini, Roma (trwikipedia, 2022) 

 

Selenit kristal yüzeyinden ışık yansıdığında “ay ışığı” görünümünden 

dolayı Yunanca “ay” sözcüğü ile isimlendirilmiştir. Genellikle iyi bölünme 

düzlemlerine ve inci gibi bir parlaklığa sahiptir. Ayrıca selenit yarı saydam 

kristaller olarak bulunabilir. Bu kristaller "Saten Spar" olarak adlandırılır. 

Saten spar, uzun şeritlerde oluşan ve birlikte gruplanarak "çubuklar" oluşturan 

beyaz, lifler şeklindedir. Saten spar selenit görünür ipeksi bir his verir.  

Alçıtaşı, dünyada çok sayıda yataktan bol miktarda çıkarılır. En yoğun 

çıkarılan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, Kanada, Almanya, 

İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye, Polonya, İran ve Tayland’dır. 

Dünya doğal alçı rezervleri muhtemelen trilyonlarca tonu aşmaktadır. 

Alçıtaşının tespit edilen rezervleri, mevcut çıkartma hızıyla, onlarca yıllık 

ihtiyacı karşılayabilir seviyededir. Ayrıca, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 

sentetik alçı (FGD) tüketimindeki artış, doğal alçıtaşı rezervlerinden 

yararlanma hızını yavaşlatmaktadır. Gelecekte doğal alçı talebini azaltan diğer 

bir faktör de geri dönüştürülmüş alçı levha miktarındaki artış olacaktır 

(Roskill Information Services Ltd., 2004). 

Alçıtaşı, heyecan verici bir oluşum geçmişine ve oldukça etkileyici 

özelliklere sahiptir. Bu özellikleri göz önüne alınarak Profesyonel Alman Yer 
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Bilimleri Derneği (BDG, Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler e.V.) 

tarafından 2022 yılında yılın kayacı olarak seçilmiştir. 

1.1.1. FGD Alçısı (Baca Gazı Kükürt Giderme Alçısı) 

Bugün için 50’den fazla alçı içeren atık türü vardır. Bunların başlıcaları 

sitrik asit üretiminden citrogypsum, hidroflorik asit üretiminden florojips, 

fosforik asit üretiminden fosfojips ve titanyum dioksit üretiminden bir yan 

ürün olan titanojips gibi ürünler sentetik alçı olarak tanımlanmıştır (Labrincha 

ve ark., 2017). Doğal alçının ikamesi olan sentetik alçı, kömürle çalışan 

elektrik santrallerinde gazların kükürtten arındırılması ile bir yan ürün olarak 

üretilir.  

Taş kömürü, linyit (ve akaryakıt) gibi kükürt içeren fosil yakıtların 

yanma gazları insan yaşamı ve doğa için tehlikeli kükürt dioksit (SO2) üretir. 

Almanya, 1983 yılında hava kalitesini korumak amacıyla fosil yakıt kullanan 

enerji santrallerinin baca gazlarındaki kükürtlerin giderilmesi için zorunlu bir 

yasa çıkarmıştır. Bunun sonucunda kireçtaşı (CaCO3) kullanılarak baca 

gazlarındaki kükürt dioksiti (SO2) alçıya (CaSO4.2H2O) dönüştüren FGD 

(Flue Gas Desulfurization) tesisleri geliştirilmiştir. Bu tesislerde elde edilen 

doğal alçının doğrudan sentetik bir ikamesi olan ürün “FGD alçısı” olarak 

adlandırılmıştır.  

Kükürt giderme işlemi, gaz temizleme kulelerinde baca gazlarının toz 

kireçtaşı veya sönmüş kireç içeren sulu bir süspansiyon ile teması ile 

gerçekleştirilir (Rackley, 2009). Gaz halindeki SO2 su ile yıkanırken sulu 

çözelti içindeki sülfatlar SO4’e oksitlenir ve kireçtaşı/sönmüş kireç 

karışımındaki kalsiyum, kalsiyum sülfat dihidrat (CaSO4.2H2O) olarak 

çökeltilir ve alçıtaşı kristalleri santrifüj ve filtreler yardımı ile süspansiyondan 

alınır. 

FGD alçısının üretilmesi, hem özellik hem de kalite standardı açısından 

doğal alçıya özdeş bir hammaddenin elde edilmesini sağlamıştır. FGD 

alçısının hammadde olarak kabul edilmesi ile alçı ürünlerinin üretiminde 

saflığı çok yüksek olan FGD alçısı ile jeolojik olarak daha düşük kaliteli doğal 

alçı kullanılmaktadır.  

Sentetik ve doğal alçı birçok uygulamada birbirlerinin yerine kullanılır. 

Sentetik alçı kullanan ürünlere örnek olarak çimento, alçıpan, cam imalatı, 

zemin kaplama ürünleri verilebilir. 

2. MADENCİLİK VE İŞLEME

2.1. Madencilik
Bugün alçı sektörü, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak için

her durumda doğal alçı ikamelerini kullanarak güvenli, ekonomik ve geri 

dönüştürülebilir ürünler sunmak için çalışmaktadır. Alçı sektörünün 

sorumlulukları (Brodkom, 2001); 
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• Hammaddeleri çıkarma, 

• Ürün standartları: tesis ve ürünlerin güvenliği ve kalitesi, 

• Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı, 

• Atık yönetimi ve geri dönüşümdür. 
 

Taş ocakları (Resim 7), Taş Devri’nden bugüne yiyecek ve barınma 

gibi insanoğlunun temel faaliyet alanlarından biridir. Taş ocağı 

işletmelerindeki gürültü ve titreşim, toz miktarı, biyoçeşitlilik, görsel etkiler, 

ocak rehabilitasyonu ve ürünlerin geri kazanımı gibi konular bütün dünyanın 

gündemindedir. Bu nedenle bugün yerel çevre ve iklim üzerindeki etkileri 

nedeni ile bu faaliyetler yasalarla sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. 

 

 
Resim 7: Bir alçı ocağı 
 

Alçıtaşı, açık ocak veya yeraltı madenciliği ile çıkarılır. Ancak daha az 

enerji ve kaynak tüketen açık ocak işletmeleri daha yaygındır. Yeraltı alçı 

madenciliğinde, mineralin yatay yataklanması nedeniyle oda-topuk yöntemi 

kullanılır. Ocaklarda birincil mekanik işlemler arasında delme, patlatma, kazı, 

birincil kırma ve eleme yer alır (Bushi ve Meil, 2011). 

Alçıtaşı ocak işletmecileri, sözleşmeler veya yasal düzenlemelerde 

belirtilen zararlı etki potansiyelini en aza indirmek için çok sayıda önlem 

almak zorundadır. Bunlar; çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), izin 

prosedürleri, restorasyon planları, gelişmiş teknik ekipmanlara yatırım, 

gürültü ve toz için sınır değerler, trafik sorunları vb. düzenlemelerdir. 

 

2.2. İşleme 

Alçı işleme yöntemi oldukça basittir. Ham alçı, alçıtaşı olarak da 

bilinen kalsiyum sülfat dihidrat belirli ısıl işlemlere maruz bırakıldığında, 

kristal suyu çok az olan veya hiç olmayan kalsiyum sülfat fazları üretilir. 

Bunlar daha sonra serbest su ile birleşerek tekrar alçıtaşını oluştururlar. 

Dehidrasyon veya rehidrasyon olarak bilinen bu işlemler, alçı teknolojisinin 

temelini oluşturur (Şekil 1).  

Alçı üretiminde alçıtaşı 110-120°C arasında bir sıcaklığa ısıtıldığında, 

kristal suyunun yarısından fazlasını kaybeder ve beyaz bir toz halinde kalsine 

alçıya dönüşür (Hernández-Olivares ve ark., 1999). Tablo 2’de gösterilen 

mineral fazlar ile birlikte 1 m3 alçıtaşından yaklaşık 428 litre su buharı oluşur. 
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Kalsinasyon tesislerinde (Resim 8) gerçekleştirilen bu işlemler sırasında; alfa, 

beta, çoklu fazlar ile su ile karıştırılabilen ve duvar kaplaması gibi çeşitli şekil 

ve boyutlarda sertleşebilen anhidrit üretilir. 

Tablo 2: Hemi-hidratlar ve anhidratlar ve ilgili kalsinasyon sıcaklıkları (Gips-

Datenbuch 2013), 

Mineral Kalsinasyon sıcaklığı 

α-Hemi-hidrat (CaSO4.½ H2O) 80-180°C (doymuş buhar atmosferi)

β-Hemi-hidrat (CaSO4.½ H2O) 120-165°C (standart atmosfer) 

α-Anhidrit III (CaSO4.0.xH2O) 290°C (doymuş buhar atmosferi) 

β-Anhidrit III (CaSO4.0.x H2O) 110°C (standart atmosfer) 

Anhidrit IIs (CaSO4) 300-500°C 

Anhidrit IIu (CaSO4) 300-500°C 

Anhidrit I (CaSO4) >700°C

Aşağıdaki akım şemasında gösterilen alçı ürünleri; bulunabilirlik, 

düşük maliyet ve kolay kullanımı nedeniyle yapı malzemesi olarak yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca polimerik veya cam fiberler veya geri 

dönüştürülmüş selüloz hamuru gibi atıklar gibi takviye malzemeleri, belirli 

mekanik özellikleri iyileştirmek veya geliştirmek için alçı levhalara 

eklenmektedir (Carvalho ve ark., 2008; Goodall ve Gupta, 2011; Yu ve 

Brouwers, 2012). 

Resim 8: Alçı kalsinasyon tesisi 
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Şekil 1: Alçı ürünleri üretimi akım şeması 
 

3. ÖZELLİKLER 

Alçı, en yaygın mineral bağlayıcılardan biridir ve alçı bazlı ürünler 

çevre dostu malzemeler olarak bilinir (Alfimova ve ark., 2020). Yanıcı 

değildir, kristal suyu içerir ve düşük bir ısıl iletkenliğe sahiptir. Bu özellikleri 

ile bir yapı elemanı olarak yangının yayılmasını önler. Ayrıca duvarlar ve 

kaplamalar için yalıtım malzemeleri ile birlikte kullanıldığında, odalarda ve 

binalarda ısıyı hapsederek enerji tasarrufu sağlar. Akustik levha olarak; odalar 

ve mekânlar arasında ses bariyeri oluşturarak ses yalıtımı sağlar. Montajı ve 

sökülmesi kolaydır. Kullanım sonunda tamamen yeni ürünlere 

dönüştürülebilir. Kireç ve çimento bazlı malzemelerle karşılaştırıldığında nötr 

bir pH’a sahiptir.  
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3.1. Hidratasyon 
Alçıtaşı hitratasyonu (priz alma reaksiyonu), (CaSO42H2O) dihidratını 

oluşturmak üzere hemihidrat (CaSO4.1/2H2O) ile reaksiyona giren sudan 

oluşur. Ancak, alçıtaşı suda çok az çözünür. Bu tepkime; 

• CaSO4.1/2H2O + 1/2H2O → CaSO4.2H2O    (1) 

olarak gösterilir. Bu kimyasal reaksiyondan bazı çıkarımlar yapılabilir. 

Bunlar sırası ile kürlenme, tüm CaSO4.1/2H2O’nun reaksiyona girmesi için 

gerekli minimum su miktarı, teorik hacim değişimi ve su sıcaklıklarıdır.  

Kürlenme: Hızlı priz alma ve sertleşme nedeniyle alçı ürünleri 

kürlenme gerektirmez. Katılaşma reaksiyonu ekzotermiktir. Bu durum, alçının 

sertleşme sonrası oda sıcaklığına soğuduktan sonra kalıptan çıkarılabileceğini 

göstermektedir. 

Su miktarı: Tüm hemihidratları tüketmek için gereken su miktarı, toz 

ağırlığının ~1/5’i olduğunu kimyasal reaksiyondan stokiyometrik olarak 

hesaplamak mümkündür. 

• CaSO4.1/2H2O + 11/2H2O → CaSO4.2H2O    (2) 

Hesaplama sonuçları, su/alçı oranı 1/5’ten büyük olduğunda reaksiyon 

tamamlandığında tüm hemihidratların tükeneceğini ve ortamda fazla suyun 

bulunacağını göstermektedir. 

Teorik hacim değişikliği: Alçının priz reaksiyonu aşağıdaki şekilde 

yazılırsa, 

• CaSO4.2H2O + 3H2O → 2CaSO4.2H2O   (3) 

Alçı döküm ve priz yaparak kuruduktan sonra boyutsal değişiklik 

göstermez ve rötre çatlakları oluşturmaz. Ayrıca, nem değişimi olduğu halde 

boyut ve şekil değişikliği oluşmaz (alçı gerçekte küçülmekten ziyade 

genişler). 

Su sıcaklığı: Su sıcaklığı arttıkça hemihidratın çözünürlüğü hızlanır. 

Ancak su sıcaklığı 60°C ve üstüne çıkarsa priz süresi tekrar yükselmeye 

başlar. Bunun nedeni, su sıcaklığının reaksiyonu dihidrattan hemihidrata 

doğru yönlendirmeye başlatmasıdır. 

3.2. Yangın 
Doğal bileşimi nedeniyle bütün alçı ürünleri yangına dayanıklıdır. 

Binalarda yangının yayılmasını önler ve insanları etkin bir şekilde korur. Alçı, 

yanmazlık ve yangını 4 saat kadar geciktirme özelliğinden dolayı yapı sektörü 

için güçlü bir yangın geciktirici elemandır (Greene, 2009; Sampson, 2011). 

Ayrıca, yapı gereçlerinin yanıcılık sınıflandırmasında “A1 Sınıfı Yanmaz” bir 

malzeme olarak gruplandırılır. 

Alçının kimyasal formülü CaSO4.2H2O (kalsiyum sülfat dihidrat) 

şeklindedir. Saf alçıtaşı yaklaşık %21 kimyasal olarak birleştirilmiş kristal 
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suyu ve yaklaşık %79 kalsiyum sülfat içerir, bu bileşim 1200°C’nin altında 

inerttir. Alçı bünyesindeki bu 2 mol suyun varlığı sayesinde 1 m2 alan ve 15 

mm kalınlığa sahip bir alçıpan ürün formunda yaklaşık 3 litre kristal suyu 

içerir.  

Yangın sırasında ısının etkisiyle yüzey sürekli olarak 50°C’nin 

üzerindeki sıcaklıklara maruz kaldığında kristal suyu, su buharı şeklinde 

yüzeyden başlayarak kademeli olarak buharlaşır ve yüzeyde koruyucu bir alçı 

tabakası oluşur. Bu tabaka suyunu kaybetmemiş kısımlara kuvvetle yapışır ve 

suyunu kaybetmiş malzemenin kalınlığı arttıkça katmanın alt tarafında bünye 

suyunun buharlaştığı 100ºC civarında sabit sıcaklıkta kalır. Bu sıcaklık, 

binada kullanılan diğer malzemelerin tutuşma sıcaklığı ve yapısal bileşenler 

için kritik sıcaklığın çok altındadır. Alçı tabakası ısı ile tamamen kalsine 

olduktan sonra kalıntı (kalsiyum sülfat) bütünlüğünü koruduğu sürece yalıtkan 

bir katman olarak davranmaya devam eder ve yangının yayılmasını engeller 

(Resim 9). 

Alçı çekirdeği içine cam elyafları veya rötre önleyicilerin ilave 

edilmesi, kohezyon özellikleri ve yangın için bütünlük performansını 

iyileştirir. Bu durum, standart duvar kaplamalarına kıyasla çok daha üstün 

performanslı bir yangın korumasının elde edilmesini sağlar (Antunes ve ark., 

1999). 

 

 
Resim 9: Yangın sırasında yüksek sıcaklığa maruz kalmış alçı levha (Mowrer, 2001) 

 

3.3. Akustik 
Bina dışı, bitişik binalar ve diğer iç mekânlardan gelen istenmeyen 

gürültüler iç ortamın akustik kalitesi üstünde zararlı bir etkiye sahip olabilir. 

Bu nedenle bina iç mekânları akustik yalıtıma ihtiyaç duyar.  

Akustik alçı ürünleri, ses ve gürültüye fiziksel bir engel sağlamak için 

uygun yoğunluk ve ses akışını kesen hava boşluğuna sahip olarak tasarlanır. 

Ses dalgalarını; kırma, zayıflatma (2-4 dB arasında) ve azaltma üzerinde 

olumlu bir etkide bulunarak ses yalıtımı sağlar.  

 

3.4. Termal 
Alçı ortamın nem ve ısıl olarak dengelenmesini sağlar. Alçı, nemli 

ortamda nemi depolar ve ortamda nem azaldığında ise bünyesindeki nemi 
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kendiliğinden serbest bırakır. Ayrıca “ısı depolama” özelliği vardır. Isı 

enerjisi tıpkı nem gibi depolanır ve ortamdaki sıcaklık düştüğünde geri verilir. 

Alçı doğal yapı malzemeleri arasında ısı iletkenlik değerleri ile ahşaba 

çok yakın bir yapı malzemesidir. Bu nedenle alçı kullanılmış ortamlarda 

termal konfor korunurken enerji tasarrufu sağlanır.  

3.5. Estetik ve Tasarım 
Alçı genellikle beyaz renklidir. Bu durum alçı ürünlere dekoratif 

özellikler katar. Alçı, klasikten moderne kadar her stilde mekanları estetik 

olarak geliştirir ve form zenginliği olarak tasarımlara katkı verir. Mimarlar 

için alçı ürünleri kullanarak tasarım yapmak, yeni form geliştirmek ve uygun 

maliyetlerle müşterileri taleplerine yaratıcı çözümler sunmak olarak 

nitelendirilebilir.  

3.6. Kurulum Kolaylığı 
Bugün tüm dünyada alçı ve alçı ürünlerinin satışları gittikçe 

artmaktadır. Bunun başlıca nedenlerinden biri kurulum kolaylığıdır. Alçı 

ürünleri; işleme, uygulama ve onarım uygulamalarında kolaylık sağlar. 

Uygulamalar için özel bir ustalık ya da alet gerekmez. Suyla karıştırılır ve el 

veya makine ile kolaylıkla uygulanarak pürüzsüz yüzeyler elde edilebilir. 

Örneğin mekân içinde bir alçı duvar inşa etmek için; ahşap çıtalar veya 

galvaniz profilden yapılmış taşıyıcı iskelet sistemin çerçeveleri hazırlanır. 

Çerçevelerin üstüne vidalama ile alçı levhalar iskelet sistemine sabitlenir. Ek 

yerleri ve vida başları derz bandı ile kapatılır. Yüzey üzerinde düzensizlikler 

veya boşluklar var ise alçı ile perdahlanır. Kuruma sonrasında zımparalama 

işlemi ile pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Ayrıca, daha iyi bir görünüm için 

alçıpan yüzeylere alçı sıvada uygulanabilir. 

4. ALÇI ÜRÜNLERİ
Alçı başta çimento katkısı olmak üzere yaklaşık % 80’i yapı sektöründe

kullanılmaktadır. Yapı sektörü dışında heykel yapımı, sağlık sektöründe 

dişçilik ve kırık-çıkık tedavisinde, tarım alanında tuzlu toprakların 

arıtılmasında kullanılmaktadır. 

Alçı ve alçı ürünleri; düşük maliyetli, düşük karbonlu ve enerji 

tasarruflu sürdürülebilir yapı malzemeleridir. Ayrıca; hafif, mükemmel 

kalıplanabilir, yangın ve ses direncine sahiptirler. Okullar, kamu binaları ve 

hastane koridorları gibi güçlü duvarlara ihtiyaç duyulan alanların 

mukavemetini artırabilir. Kimyasal ve mineral katkılar, çimento veya kireç 

katkıları, takviye elemanı uygulanması çeşitli yeni özelliklerin elde edilmesini 

sağlar. Ancak alçı ürünleri suya karşı direnci düşüktür.  

Alçı ürünleri toksik değildir. Bugün bölme ve iç duvarlarda seramik 

tuğla, gözenekli beton blok ve diğer ilgili ürünler yerine alçı blok ve panel 
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kullanımı gittikçe artmaktadır. Ayrıca iç sıvalarda kireç ve çimentonun yerini 

almaktadır. 

 

4.1. Alçıpan 
Alçıpan; yangın dayanımı, nem ve darbe direnci gibi özellikleri ile 

bölme duvar, tavan, çatı ve zemin kaplamalarında yaygın olarak kullanılan bir 

üründür.  

Augustine Sackett (ABD) tarafından karton ve alçıdan oluşan sandviç 

kompozit şeklinde bir ürün için imalat yöntemi geliştirilmesinden sonra ilk 

alçıpan fabrikası 1901 yılında ABD’de kurulmuştur. Sonrasında 1908’de 

üretilen alçı levha patentlenerek modern alçıpan üretimi başlamıştır. Alçıpan 

teknolojisi ürüne yeni özellikler (akustik ve yangına dayanıklılık) eklenerek 

geliştirilmiştir. Avrupa’da ilk alçı levha fabrikası İngiltere (Liverpool, 1917) 

ikincisi yine İngiltere’de (Londra, 1926) ve sonrasında ise Letonya’da (Riga, 

1938) kurulmuştur. Günümüzde, alçı levha üretimi dünya çapında 

artmaktadır. 

Alçıpan imalatı, alçı çekirdek malzemesinin iki kat kağıt arasına 

yerleştirilmesi, ürünün kurutulması ve standart boyuttaki paneller halinde 

bitirilmesinden oluşur (Şekil 2). Alçıpan imalatında geri dönüştürülmüş 2 

farklı tür karton kullanılır. 

Ülkemizde kartonlu alçı levhalar 1989 yılında üretilmeye başlanmıştır 

ve alçı levhanın ilk üreticisi olan kuruluşun ticari markası olan “Alçıpan” ismi 

malzemenin adı olarak dilimize yerleşmiştir. Farklı firmalar tarafından 

üretilen bu levhalar farklı isimlerle adlandırılmalarına rağmen malzeme 

yaygın olarak “Alçıpan” ismi ile nitelendirilir (Antunes ve ark., 1999; 

Lawson, 1977). 

 

 
Şekil 2: Alçıpan üretimi akım şeması 

 

4.2. Dekoratif Alçı 
Alçının mimari uygulamalarda dekoratif amaçlı olarak antik dönemden 

beri kullanılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte inşaat alanında 

sürekli genişlemektedir (Gypsum, 2011). Alçının dekoratif uygulamalarda; 
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uyarlanabilirlik, kalıplama ve şekillendirme gibi özellikleri vardır. Bu nedenle 

püskürtme sistemleri kullanılarak suyla karıştırılan alçı tozu, tuğla ve blok 

duvarlar ile tavanlar için etkili ve dekoratif bir kaplama oluşturmak için 

kullanılır. 

4.3. Yapı Sıvası 
Yaygın olarak Paris Alçısı olarak bilinir. Duvar ve tavan sıvalarında 

yaygın olarak kullanılır. Kilden farklı olarak, mineral alçı, sıva olarak 

kullanım öncesinde fırınlanır.  

4.4. Alçı Bloklar 
Alçı, hazır yapı elemanlarının üretimine elverişli bir malzemedir. Bu 

nedenle, bölme, duvar ve tavan kaplamalarının önceden hazırlanabilir. 

Deprem, yangın ve sel baskını gibi afet durumlarında konut ihtiyacının arttığı 

ve karşılanmasının kısa sürede gerçekleşmesinin zorunlu olduğu durumlarda 

hızlı imalat yapılmasına da olanak sağlar.  

4.5. Alçı Esaslı Kendiliğinden Yayılan Şaplar 
Alçı zemin şapları, diğer bileşenlerle karıştırılmış birincil bağlayıcı 

olarak alçıtaşı (kalsiyum sülfat hidrat) içeren tipik olarak 40-75 mm 

kalınlığındadır. Ayrıca, yaygın kullanıma sahip olan kendiliğinden yayılan 

zemin şaplarının üretiminde Anhidrit veya Alfa-hemihidratlar 

kullanılmaktadır.  

4.6. Alçı Levhalar 
Alçı levhalar; yapıların iç ve dış cephelerinde oldukça fazla tercih 

edilen bir yapı elemanıdır (Ahmad ve Norhazilan, 2011) ve kullanıldığı 

mekânların ferah ve şık bir görünüm kazanmasını sağlar. Kullanım yerleri; 

duvar, tavan, çatı ve zeminlerin bölme ve kaplamalarıdır. İç cephelerde; 

bölme duvar, asma tavan, duvar giydirme, kiriş kaplama malzemesi olarak 

kullanılır. Dış cephelerde ise sıva ya da yalıtım altı kaplama malzemesi 

olabildiği gibi duvar elemanı olarak da uygulanabilir. Ayrıca, dış cephelerde 

daha kalın yalıtım malzemelerinin kullanılmasına olanak sağlar.  

Alçı levhaların en önemli özelliği A1 sınıfı hiç yanmaz ve A2 sınıfı zor 

alevlenici malzemeler kategorisinde yer almasıdır. Ayrıca alçı levhalar diğer 

duvar sistemlerine göre nispeten daha kolay bir işçilik gerektirir ve yapımı 

hızlıdır. Belirli bir üretim standardına sahiptir. Diğer duvar malzemelerine 

göre 6-10 kat daha hafiftir. Bu nedenle bölme duvarların duvar kalınlıkları 

düşürülebilir bu da özellikle iç mekânlarda alan kazancı sağlar. 

Asma tavanlarda genellikle dekorasyon amaçlı tercih edilir. Bölme 

duvarlarda mekânların hızlı ve kolay bölünmesi ayrıca dekorasyon amacıyla 

kullanılır. Duvar istenildiği zaman kolaylıkla demonte edilebilir. Böylece 
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mekânlar genişletilebilir veya küçültülebilir. Hızlı ve kolay montaj sayesinde 

işçilik ve zamandan tasarruf edilebilir.  

Standart alçı elyaf levha ise darbe direnci, ses yalıtımı ve nem direnci 

söz konusu olduğunda iyi bir performans sağlar. 

 

4.7. Medikal ve Dental Alçı 
Alçı, kimyasal yapısı nedeniyle bünyesinde bakteri barındırmaz, asidik 

ve bazik özellikler taşımaz. pH değeri insan cildiyle aynı olduğundan cilde 

dost bir malzemedir. İlaçlar ve kozmetikler için renk vericidir. İçeriğinde 

kanserojen madde barındırmaz bu nedenle tıbbi olarak kullanılabilir. Kırık 

kemikler Paris alçısına batırılmış gazlı bezle sarılarak iyileştirilir. Alçı yanık, 

apse ve egzama tedavisinde kullanılır. Diş macunu, ayak ve cilt kremleri, 

şampuanlar ve birçok saç ürünlerinde bulunur. Ayrıca geleneksel Çin tıbbında 

Shi Gao adı verilen tıbbi bir ajan olarak nitelendirilmiştir. ABD Gıda ve İlaç 

İdaresi tarafından diyette kalsiyum kaynağı olarak ilaç formülasyonunda yer 

almaktadır.  

Alçının diş hekimliğinde ilk kez kullanılması, Alman diş hekimi 

Philipp Pfaff’ın 1756 yılında “Abhandlung von den Zähnen” adlı 

çalışmasında parafin mum aracılığıyla diş izlerini oluşturması ve sonra bunun 

alçı kalıbını aldığını bahsetmesi ile başlar. Bu işlem diş hekimliğinde büyük 

bir atılımdır ve diğer tekniklerin kullanımının da temelini atmıştır. Bugün alçı, 

diş protezlerinin yapımında, dişsiz çene modellerine ek olarak, protez 

işlemlerinde, akrilik presleme kalıp ve cerrahi atellerde kullanılmaktadır. 

Ayrıca, diş hekimliğinde detay reprodüksiyonu, boyutsal stabilitesi ve ucuz 

bir malzeme olması nedeni ile en yaygın kullanılan birincil ölçü 

malzemesidir.  

 

4.8. Tarım ve Gıda 
Toksik olmayan canlı yaşamını destekleyici niteliklere sahip bir 

mineral olan alçı, insan, hayvan, bitki yaşamı ve çevre için çok önemlidir. 

Çünkü Nova Scotia alçıtaşı 18 yy. sonları ve 19 yy. başlarında, ABD buğday 

tarlaları için gübre olarak kullanılmıştır. Kükürt ihtiyacı olan; yonca, mısır, 

pamuk, buğday ve yer fıstığı gibi ürünlere özellikle yarar sağlar. Yer fıstığı 

bitkilerinin normal çekirdekler geliştirmek için yeterli kalsiyum almasını 

sağlamak için toprağa alçı uygulanır. Mantar yetiştiriciliğinde mantarlar alçı 

takviyeli kompost yatakları ile tanelerin bir araya toplanmasını önlemek için 

kullanılır. Mantarların ihtiyaç duyduğu aerobik bakterilerin büyümesini teşvik 

eder. Ayrıca toprağın; işlenebilirlik, neme karşı duyarlılığını iyileştirmek ve 

alkalilerin aşındırıcı etkisini azaltmak için toprak katkı maddesi olarak 

kullanılır.  

Alçı, gıda katkı maddesi olarak ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından 

gıdalarda ve ilaçlarda kullanım için “güvenli” bir katkı maddesi olarak 

sınıflandırılmıştır. Konserve sebzeler, un, beyaz ekmek, dondurma, mavi 



22 Yapı Sektöründe Endüstriyel Hammaddeler

peynir ve diğer yiyecekler ilaçlar ve kozmetikler için renk katkı maddesi 

olarak tofu (soya peyniri) pıhtılaştırıcısı, özellikle geleneksel olarak az sayıda 

süt ürünü kullanan Asya kültürlerinde önemli bir kalsiyum kaynağıdır. 

Mineral gıda mayalarının birincil bileşenidir. Ekmek ve tahıl yapımında 

kullanılan zenginleştirilmiş una eklenir. Fırınlamada hamur yumuşatıcı olarak, 

yapışkanlığı azaltmak ve unlu mamuller için diyet kalsiyum kaynağı olarak 

kullanılır (Cornelis et al., 1985). Ayrıca, bira yapımında kullanılan suyu 

şartlandırmak, şarabın ekşilik ve berraklığını kontrol etmek için kullanılır.   

Alçı, soya fasulyesi peyniri olan tofuda pıhtılaştırıcı olarak görev yapar. 

Dondurma, bira, spagetti ve vitaminler ve diğer hapların hepsinde az miktarda 

dolgu maddesi olarak alçı bulunur. Ayrıca, kabartma tozu, mayalı gıdalar, 

ekmek yumuşatıcılar, konserve sebzeler, yapay olarak tatlandırılmış jöleler ve 

koruyucuların tümü alçıtaşı içerir.   

4.9. Diğer 
Alçı; göl ve göletlerde su sertliğini arttırmak ve aşırı kil bulanıklığını 

gidermek, bulanık sular ve özellikle havuzlarda sudaki yaşama zarar 

vermeden kir ve kil parçacıklarını çökeltmek için kullanılan bir katkı 

maddesidir. Bazı çalışmalar, alçıtaşının kurşun (Astilleros ve ark., 2010) veya 

arsenik (Rodriguez, 2007; Rodriguez, 2008) gibi kirleticileri sulardan 

uzaklaştırmak için kullanılabileceğini göstermiştir. 

Tarihsel olarak, alçı, eğlence endüstrisinde önemli bir rol oynamıştır. 

Örneğin, animasyon döneminden önce film ve televizyon yapımcıları kar 

yağışını canlandırmak için kameranın önünde alçı tozu serpmişlerdir. Ayrıca; 

hızlı kuruyan tenis kortu kili için bağlayıcı, heykel, kalıplar, sahne ve film 

setleri, tema parkları için Paris alçısı kullanılmaktadır. Bazı termit 

karışımlarında demir oksit için bir alternatiftir (Govender ve ark., 2018). 

Sondaj çamurlarında ve nikel cevherlerinin eritilmesinde eritici olarak 

kullanılır. Portland çimentosu (sertleşme süresini kontrol etmeye yardımcı 

olan bir katkı maddesi olarak), kiremit kalıpları, döküm kalıpları ve 

modelleme amaçlı kullanımları vardır. Ayrıca, karatahta tebeşirleri, pastel 

boya, gübre, çevresel restorasyon, heykel (Alabaster blokları) ve Çin 

yemeklerinde kullanılmaktadır.  

5. SEKTÖR
Alçı, çağdaş tasarımlar ve yapıların yanı sıra basit günlük öğeler ve

işlemler için hem konut hem de konut dışı her türlü yapı ve inşaatın yanı sıra 

yenileme için kullanılmaktadır.   

Dünyada işlenebilir alçı rezervlerinin 3 milyar tonun üzerinde olduğu 

ve bunun yarıya yakınının da Amerika kıtasında olduğu bilinmektedir. Dünya 

alçı üretimi yıllara göre azda olsa bir artış göstermektedir (Tablo 3). Ayrıca 

düşük maliyeti ve yaygın olarak bulunabilmesi nedeniyle alçıtaşının yüzde 
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80’i üretildiği ülkede satılmakta ve tüketilmektedir (Rivero ve Garcia-

Navarro, 2020). 

 
Tablo 3: Ülkelere göre alçı üretim miktarları,milyon ton (Alçıder sektör profili, 2022) 

Ülke 2018 2019 2020 

Kanada 11.2 11.5 11.6 

Çin 9.5 9.7 9.9 

Mısır 2.5 2.7 2.8 

Fransa 6 6.2 6.2 

Almanya 3 3.1 3.2 

Yunanistan 1 1.2 1.2 

İran 14 14 14.2 

İtalya 2 2.2 2.1 

Japonya 7 7.3 7.3 

Meksika 9 9 9.2 

Rusya 3 3 3 

İspanya 15 15.3 15.4 

Suriye 0.3 0.2 0.2 

Tayland 10 11.3 11.6 

İngiltere 4 4.1 4.1 

A.B.D. 25 25.4 25.4 

Türkiye 6.5 6.6 6.6 

Diğer Ülkeler 30 31 32 

Toplam 159 164 166 

 

Endüstriyel bir hammadde olan alçının inşaat malzemesi olarak 

ülkemizde üretimi talebe bağlı olarak 1990’lı yılların ortalarında 

yaygınlaşmaya başlamıştır. 2000’ler ile birlikte alçı sektörü hızla büyümüş ve 

bugün 500 milyon TL değerinde bir sektör haline gelmiştir (Tablo 4). 

 
Tablo 4: Türkiye alçı üretim miktarları, milyon ton (Alçıder Türkiye alçı üretimi, 

2022) 

Ürün 

2016 2017 2018 (tahmini) 
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Ü
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Alçı 4.00 0.90 4.90 4.35 0.90 5.25 5.00 1.00 6.00 

Alçı 

Levha 
0.85 0.30 1.15 1.00 0.30 1.30 1.10 0.35 1.45 

Toplam 4.85 1.20 6.05 5.35 1.20 6.55 6.10 1.35 7.45 
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5.1. Alçı Ekonomisi 
Küresel alçıpan pazar büyüklüğü 2020’de 45.08 milyar $  değerindedir. 

2021’den 2028’e kadar yıllık ortalama %10 civarında büyüme 

beklenmektedir. Ayrıca, inşaat sektöründe artan yenilikçi uygulamalar ürün 

talebini artırabilir. Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Güney Afrika ve Rusya 

gibi büyük ekonomilerde hızla büyüyen inşaat sektörünün alçı pazarının 

büyümesini desteklemesi beklenmektedir.  

Alçıpan pazarında faaliyet gösteren uluslararası firmalar; Saint-Gobain 

Gyproc, Knauf, Gulf  Gypsum Co., USG Corporation, National Gypsum, 

Lafarge Holcim ve Georgia Pacific bulunmaktadır. 

Ülkemizde yaklaşık 23 ilde önemli alçı taşı potansiyelleri 

bulunmaktadır. Bu iller; Ankara, Bolu, Balıkesir, Bandırma, Amasya, Bursa, 

Aydın, İzmit, Karabük, Muğla, Adana, Çorum, Erzurum, Siirt, Sivas, Niğde, 

Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Denizli, Mersin, Adana ve Hatay’dır. 

İMSAD tarafından 2018 yılında yapılan araştırmalara göre ülkemizde 

alçı taşı üretimi yapan büyüklü küçüklü 32’den fazla firma bulunmaktadır. 

Alçıder’e göre alçı ve alçı ürünlerini üreten belli başlı kuruluşlar: ABS, 

Alçısan, Alçıbay, Atışkan, Aymaş, Dalsan, Doğaner, Knauf, Dicle Alçı, Saint 

Gobain Rigips olarak sıralanabilir. İhracat oranına göre ülkeler sırası ile 

Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan’dır. 

Yine Alçıder’e göre sektörde yaklaşık 2700 personel istihdam 

edilmektedir. Ayrıca alçıtaşı ocakları da önemli sayıda istihdam 

sağlamaktadır. Sektör; dekorasyon, sıva ve alçı levha uygulamalarında ise 

100000 kişiden fazla istihdam sağlamaktadır. 

6. ÇEVRE
Alçı geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Bu nedenle, çevre dostudur;

ham maddesi doğaldır ve atıkları tekrar kullanılabilir. Alçı içeren atıkların 

kullanımının artması, düzenli depolama alanlarındaki yükü azaltmaktadır. 

Fiziksel olarak alçıtaşı sonsuz şekilde geri dönüştürülebilir; ancak geri 

dönüşüm süreci ek enerji gerektirir. Çoğunlukla saf alçıdan çıkan alçı atıkları 

inşaat, tarım ve diğer endüstriyel alanlarda kullanılabilir. Tüm yönler, alçı 

ürünlerinin sürdürülebilir malzemeler olarak kabul edildiğini kanıtlamaktadır 

(Lushnikova ve  Dvorkin, 2016). Sentetik alçı ürünleri, maliyetler ve çevresel 

etkiler açısından doğal alçı ürünlere göre daha avantajlıdır. Sentetik alçı 

üretimi, birçok olumlu ekonomik ve çevresel fayda sağlar. Sentetik alçının 

artan kullanımı, doğal alçı kaynaklarını koruyarak madencilik ihtiyacını 

azaltır.  

Alçı üretiminde alternatif ürünlere göre çok daha az enerji harcanır. 

Tuğla üretiminde kullanılan enerjinin 1/2’si, çimento üretiminde kullanılan 

enerjinin ise 1/5’inin kullanıldığı bilinmektedir. Alçı, kalsinasyon prosesleri 

çimento ve kireçten çok daha düşük sıcaklıklarda, genellikle 135-180°C 

aralığında gerçekleşir. Bu nedenle yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları daha az 
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olacaktır. Şekil 2’deki enerji ve emisyon değerleri İngiltere’de en iyi 

performans gösteren tesislerin ortalama değerlerine dayanmaktadır. Ayrıca 

ABD alçı fabrikaları değerleri ile uyumludur (Europe Commission 2021). 

FGD alçısı, 1992 yılında 18 ülkede 3.2 milyon ton üretilmiş ve 2006 

yılında 14.8 milyon tona yükselmiştir. Ancak, gelecekte kömür kullanımı 

azaltılacağından FGD alçısı üretiminin azalması ve doğal alçı çıkarımının 

artması beklenmektedir. 

 

7. KALİTE 

7.1. Alçı ve Alçı Esaslı Ürünlerin Avrupa Standartları (CEN) 

CEN Teknik Komitesi tarafından 1995 yılından beri CEN/TC 241 

standartlarının yayınlanması ve yeni standart hazırlama çalışmalarını 

sürdürmektedir. Bunlar 
 

• EN 12859 Alçı bloklar 

• EN 12860 Alçı bloklar için alçı bazlı yapıştırıcılar 

• EN 13279-2 Bina sıvaları-Bölüm 2: Test Yöntemleri 

• EN 13454-1 Kalsiyum Sülfat zemin şapı-Bölüm 1: Tanım ve 

Gereksinimler 

• EN 13454-2 Kalsiyum Sülfat zemin şapı-Bölüm 2: Test Yöntemleri 

• EN 13658-1 Metal çıta ve boncuklar-Bölüm1: İç sıva 

• EN 13658-2 Metal çıta ve boncuklar-Bölüm2: Genişletme 

• EN 13914-2 İç sıvanın tasarımı ve ilkeleri 

• EN 13950 Alçıpan kompozit paneller 

• EN 13963 Alçıpan levhalar için derz malzemeleri 

• EN 14190 Alçıpanlar-Yeniden işleme ürünleri 

• EN 14195 Alçı levhalarla kullanım için uyumlu metal çerçeve 

• EN 14209 Önceden oluşturulmuş alçıpan kornişler 

• EN 14496 Kompozit ve levhalar için alçı bazlı yapıştırıcılar 

• EN 520 Alçıpan levhalar 

• EN 520:2004/prA1 Alçıpan levhalar-tanımlar, gereksinimler ve test 

yöntemleri 

• prEN 13279-1.Rev. Alçı bağlayıcılar ve alçı sıvalar-Bölüm 

1:tanımlar ve gereklilikler 

• prEN 13815:2006 Lifli alçı kalıpları-tanımlar, gereksinimler 

• prEN 13915 Prefabrike alçı duvar panelleri-tanımlar, gereksinimler 

ve test yöntemleri 

• prEN 14353 Alçıpan levhalarla kullanım için metal boncuklar ve 

özellik profilleri-tanımlar, gereksinimler ve test yöntemleri 

• prEN 14566 Alçıpan levhalar için mekanik bağlantı elemanları 

sistemler-tanımlar, gereksinimler ve test yöntemleri 
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• prEN 15283-1 Elyaf takviyeli alçıpan-tanımlar gereksinimleri ve

test yöntemleri-Bölüm 1: Mat takviyeli alçıpanlar

• prEN 15283-2 Lifli takviye tanımları, gereksinimleri ve test

yöntemleri ile alçı levhalar-Bölüm 2: Alçı elyaf levhalar

• prEN 15318 Alçı blokların tasarımı ve uygulaması

• prEN 15319, prEN 15303-1 Lifli (Alçı) sıva işlerinin genel tasarım

ilkeleri Çerçevelerde alçıpan sistem tasarımı ve uygulaması-Bölüm

1: genel test yöntemleri

7.2. Türk Standartları (TS EN) 
TSE, mevcut TS standartları ile birlikte Avrupa standartlarını Türk 

standardı olarak orijinal metni ile standart numarasının önüne Türk 

standartlarının ön eki olan TS kısaltmasını getirerek Ekim 2015’ten itibaren 

yayımlamaya başlamıştır. Bunlar; 

• TS EN 14246/AC (İngilizce Metin), Alçı elemanlar-Asma

tavanlarda kullanılan-Tarifler, gerekler ve deney metotları

Direktif:89/106/EEC

• TS EN 14566+A1 Alçı levha sistemlerinde kullanılan mekanik

bağlantı elemanları-Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri,

Direktif:89/106/EEC

• TS EN 15283-1+A1 (İngilizce Metin) Liflerle güçlendirilmiş alçı

levhalar-Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri-Bölüm 1: Keçe tipi

liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar Direktif:89/106/EEC

• TS 1475-1 Alçı levha ile yapılan uygulamalar-Bölüm 1: Bölme

duvar uygulama kuralları

• TS EN 15283-1+A1 Liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar-Tarifler,

gerekler ve deney yöntemleri-Bölüm 1: Keçe tipi liflerle

güçlendirilmiş alçı levhalar Direktif:89/106/EEC

• TS EN 12859 (İngilizce Metin) Alçı bloklar-Tarifler, gerekler ve

deney yöntemleri, Direktif:89/106/EEC

• TS EN 13279-1 Yapı ve sıva alçıları-Bölüm 1:Tarifler ve gerekler

Direktif:89/106/EEC

• TS EN ISO 6873 (İngilizce Metin) Alçı- Diş hekimliğinde

kullanılan,

• TS EN 13279-2 (İngilizce Metin), Alçı bağlayıcıları ve yapı alçıları-

Bölüm 2: Deney yöntemleri

• TS EN 13950 (İngilizce Metin), Alçı levhalar-Isı/ses yalıtımlı

kompozit levhalar-Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri

Direktif:89/106/EEC

• TS EN 13963 (İngilizce Metin) Derz malzemeleri-Alçı levhalar için-

Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri
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• TS EN 14190 (İngilizce Metin) Alçı levha mamuller-Geri 

dönüşümlü malzemeden - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 

Direktif:89/106/EEC 

• TS EN 13279-2 Yapı alçıları ve sıva alçıları–Bölüm 2: Deney 

yöntemleri 

• TS EN 13950 Alçı levhalar-Isı/ses yalıtımlı kompozit levhalar-

Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri, Direktif:89/106/EEC 

• TS EN 12859 Alçı bloklar-Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri, 

Direktif:89/106/EEC 

• TS EN 13963 Derz malzemeleri–Alçı levhalar için-Tarifler, gerekler 

ve deney yöntemleri 

• TS EN 14190 Alçı levhalar–Tekrar işleme tabi tutularak elde 

edilen–Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri Direktif:89/106/EEC 

• TS EN 14195 (İngilizce Metin) Alçı levha sistemlerinde kullanılan 

metal çerçeve bileşenleri-Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 

• TSE K 471 Seramik sanayinde kullanılan kalıp alçısı-Özellikler ve 

deney metotları 

• TS EN 14195 Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve 

bileşenleri-Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri  

• TS 1475-2 Alçı levha ile yapılan uygulamalar-Bölüm 2: Giydirme 

duvar uygulama kuralları 

• TS 1475-3 Alçı levha ile yapılan uygulamalar-Bölüm 3: Asma tavan 

uygulama kuralları 

• TS 1475-4 Alçı levha ile yapılan uygulamalar-Bölüm4: Bitirme 

işleri uygulama kuralları 

• TS EN 13279-2/D1 Yapı alçıları ve sıva alçıları–Bölüm 2: Deney 

yöntemleri 

• TS EN 16703 (İngilizce Metin) Akustik-Çelik vidalı alçı panel 

sistemleri için deney kuralı - Hava ile yayılan sesin yalıtımı 

• TS EN 15283-1+A1/D1 Liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar-

Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri-Bölüm 1: Keçe tipi liflerle 

güçlendirilmiş alçı levhalar 

• TS EN 14209 (İngilizce Metin) Ön şekillendirilmiş alçı levha 

köşebentleri-Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 

Direktif:305/2011 

• TS EN 14353 (İngilizce Metin) Metal yataklar ve bağlantı profilleri-

Alçı levhalarla birlikte kullanılan-Tarifler, gerekler ve deney 

yöntemleri Direktif:305/2011 

• TS EN 14496 (İngilizce Metin) Alçı esaslı yapıştırıcılar-Isı/ses 

yalıtımı için kompozit levhalar ve alçı levhalar için-Tarifler, 

gerekler ve deney yöntemleri Direktif:305/2011 
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• TS EN 13915 (İngilizce Metin) Alçı levhalar-Ön yapımlı-Boşluklu

karton çekirdekli paneller-Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri

• TSE K 584 Alçı levha sistemlerinde kullanılan müdahale kapakları

ve kapıları

• TS EN 520+A1 Alçı levhalar-Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri

Direktif:89/106/EEC

• TS EN 12860 Yapıştırıcılar-Alçı esaslı-Alçıtaşı bloklar için-Tarifler,

özellikler ve deney metotları Direktif:89/106/EEC

• TS EN 13279-1 (İngilizce Metin) Yapı ve sıva alçıları-Bölüm 1:

Tarifler ve gerekler Direktif:89/106/EEC

• TS EN 13815 (İngilizce Metin) Lifle güçlendirilmiş ön yapımlı alçı

mamuller-Tarifler, gerekler ve deney metotları Direktif:89/106/EEC

• TS EN 14246 (İngilizce Metin) Alçı elemanlar-Asma tavanlarda

kullanılan-Tarifler, gerekler ve deney metotları Direktif:89/106/EEC

• TS EN 15254-2 (İngilizce Metin) Yangına direnç deneylerinden

elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması-Taşıyıcı olmayan

duvarlar-Bölüm 2: Duvarcılık ve alçı blokları

• TS EN 15283-2+A1 (İngilizce Metin) Liflerle güçlendirilmiş alçı

levhalar-Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri-Bölüm 2: Selülozik

liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar Direktif:89/106/EEC

• TS EN 15318 (İngilizce Metin) Alçıtaşı (jips) bloklarının tasarımı

ve uygulanışı

• TS 3762 Alçı sargıları ayırıcısı ve kırıcısı-Tıpta kullanılan

• TS 4434 Alçılı sargı bezi

• TS 4447 Alçıtaşı- Öğütülmüş (tarımda kullanılan)

• TS 4636 Alçı- Tıpta kullanılan

• TS 4636/T1 Alçı Tıpta kullanılan
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GİRİŞ 
Doğal taşlar çok eski zamanlardan beri insanoğlunun en çok kullandığı 

en eski yapı malzemesidir. Doğal taşlar, başta yapı malzemesi olarak, çeşitli 

amaçlarla ve şekillerle kullanılmaktadır. Dünyada, doğal yapı malzemeleri, 

ekonomik ve kolay elde edilmelerinden dolayı iç ve dış cephe kaplamaları, 

duvarlar, kaldırımlar, döşemeler gibi uygulama alanlarında değişik amaçlarla 

kullanılmaktadır. Yapı sektöründe son yıllarda, renk ve mühendislik 

özelliklerinin çok az değişmesi, yoğunluğunun düşük olması, hafif yapı taşı 

olarak kullanımı, işlenmesi ve nakliyesi açısından uygun özellikler taşıması 

gibi nedenlerle ignimbiritler yapı taşı olarak sıklıkla tercih edilmektedir. 

 

1. İGNİMBİRİTLERİN OLUŞUMU 
Piroklastik akıntı çökellerine “ignimbirit” adı verilmektedir. Şiddetli 

volkan faaliyetleri sonucunda volkan bacasından çıkan, yaklaşık 500-700ºC 

sıcaklık ortamında piroklastik kül, lapilli ve yanardağların kenarlarından akan 

ve aşağı yönde hareket ederek farklı yönlere doğru yayılan malzemelerin 

depolanması ignimbiritleri oluşturmaktadır (Şekil 1). İgnimbiritleri diğer 

piroklastik kaya malzemelerinden ayıran en önemli özellik depolanma 

aşaması boyunca geçirdikleri kaynaşma davranışıdır. İgnimbiritlerde 

kaynaşma, volkanik camsı malzemenin yüksek sıcaklıkla (>600ºC) birlikte 

kendi ağılıklarıyla zamana bağlı olarak şekil değiştirmesi (viskoz 

deformasyon) sonucu meydana gelir (Riehle, 1973). Başka bir değişle 

ignimbiritler, geniş alanları kaplayan ve büyük hacimli kütleler oluşturarak, 

kül boyutundaki volkanik malzemenin depolanarak yüksek sıcaklıklarda 

kaynaşması ile meydana gelmektedir. Pomza ve litik malzemenin boyutları 

oldukça geniş bir aralıkta dağılım gösterebilir. Bilimsel literatürde zaman 

zaman kaynaklı tüf (welded tuff) olarak da adlandırılırlar. Ayrıca içeriğinde 

sıcak pomza parçaları olduğu için gözenekli yapılı elastik volkan camları da 

denilir. İgnimbiritler, kaynaklaşmanın bir sonucu olarak sıcak parçaların 

yassılaşması ile sert bir kayaca dönüşmektedir. Bu kayaçlar piroklastik akma 

ve piroklastik çökme olarak sınıflandırılmaktadır (Koralay, 2006). Piroklastik 

akma ürünlerinin hızı 300 km/s’den daha fazla ve sıcaklığı ise 1000°C’ye 

kadar yükselebilmektedir. İgnimbiritlerin piroklastik akma ürünü olmasından 

dolayı, içerisinde volkanik cam, pomza ve litik malzemeli taneler 

bulunmaktadır. 

İgnimbiritlerin kimyasal bileşimi genellikle riyolitlerinkine 

benzemektedir. Sıcak püskürmeye bağlı olarak gelişmiş piroklastik akma 

birimleri ve asidik magma ürünleri olan ignimbiritleri bazı araştırmacılar, 

pomza tanelerince zengin olduğu için pomza akması olarak da tanımlamıştır 

(Sparks ve ark., 1973). Yanal yayılımda yer yer kaynaklaşma gözlenebilir. 

 



 

36 Yapı Sektöründe Endüstriyel Hammaddeler 

 
Şekil 1: İgnimbiritlerin oluşum mekanizması (Demirkıran, 2019) 

 

1.1. Kaynaklaşma 
İgnimbritlerde ki pekleşmeyi malzemenin hamur sıcaklığı, kimyasal 

bileşimi, uçucu gaz oranı, istiflenme kalınlığı, litik tane içeriği ve soğuma hızı 

etkilemektedir (Gevrek ve Kazancı, 1991; Wolff ve Wright, 1981). 

Bileşenlerin birbirleriyle pekleşme derecesine göre, “kaynaşmamış” ve 

“kaynaşmış” ignimbiritler şeklinde iki şekilde tanımlanmaktadır. Bir 

ignimbirit kesitinin orta seviyesindeki bileşenler, alt ve üst seviyelere göre 

daha yoğun bir şekilde kaynaşmışlardır (Walker, 1983).  

İgnimbiritler genellikle açık renkli bir yapıda olup, sadece pumis 

tanelerinde soğuma çatlakları bulunur ve bu taneler genellikle pembemsi 

renklerden oluşmaktadır. İgnimbritler, bileşimlerine ve yoğunluğuna bağlı 

olarak beyaz, gri, pembe, bej, kahverengi veya siyah olabilir. Birçok soluk 

ignimbrit, dasitik veya riyolitiktir. Daha koyu renkli ignimbritler, yoğun 

olarak kaynak yapılmış volkanik camdan oluşmakta ve genellikle jeolojik 

olarak, gri, kırmızımsı kahverengi veya yeşilimsi renklerde de 

bulunabilmektedir. İgnimbiritler pomza parçaları, volkan camı kıymıklarının 

yanı sıra içeriğinde kuvars, sanidin, plajioklas, biyotit, hornblend vb. 

mineralleri de içermektedir (Atabey, 1989; Koralay ve ark., 2011a; Kuşçu ve 

Yıldız, 2001). 

İgnimbiritlerin oluşumu sırasında piroklastik malzemenin içerisinde 

önceden oluşmuş olan volkanik kökenli sert kayaç tanelerinin (litik malzeme) 
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yanı sıra, oldukça yüksek gözenekliliğe sahip pomza taneleri de yer 

almaktadır. Litik malzeme şekli her ne kadar ignimbiritlerin oluşum 

sıcaklıklarından çok fazla etkilenmiyor olsa da, pomza taneleri 600°C’den 

fazla sıcaklıkta ve kalın ignimbirit istiflerinin bulunduğu sahalarda 

yassılaşarak fiyam yapılarını ve kaya öteksitik dokularının oluşmasına sebep 

olmaktadır. İgnimbiritlerin bu tür bir ortamda oluşmasıyla kaynaşma derecesi 

arttığı için, kaya malzemesinin dayanımı göreceli olarak yükselerek 

gözenekliliği azalmaktadır (Şekil 2) (Akın, 2020; Gevrek ve Kazancı, 1991). 

 

 
Şekil 2: İgnimbiritlerin kaynaşma zonlarının şematik gösterimi (Akın, 2020; Smith, 

1960) 

 

Günümüz volkanolojisinde, ignimbirit fasiyesinin incelenmesi, 

patlayıcı püskürmeler sırasında yer alan fizikokimyasal süreçleri (püskürme 

şekli, magmatik özellikler) ve ayrıca bunların çökelme ve yerleşme sonrası 

süreçlerini (mevcut dinamikler, topografya, yan kayaç) yorumlamak için 

önemli bir araç haline gelmiştir. Ayrıca, ignimbiritlerin fasiyes, gözeneklilik 

ve geçirgenliği arasında, özellikle su gibi doğal rezervuarlar, petrol ve gaz, 

atık rezervuarları ve jeotermal akışkanlar gibi ortamlarda bulunan malzemeler 

ile daha çok ilişkili olduğu görülmüştür (Anderson, 1994; Arellano ve ark., 

2005; Bodvarsson ve ark., 1999; Carranza ve ark., 2008; Couves ve ark., 

2016; Flint ve Selker, 2003; Foster ve ark., 1985; Neeper ve Gilkeson, 1996; 

Neretnieks, 1980; İstok ve ark., 1994; Purnomo ve ark., 2008; Sruoga ve 

Rubinstein, 2007; Stimac ve diğerleri, 2004; Zheng ve diğerleri, 2018). 

İgnimbiritlerin boyutları santimetreden yüzlerce metreye kadar büyük 

ölçeklerde değişebilmekte, her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşulları 

sağlamaktadır (Brown ve Branney, 2004; Carrasco-Núñez ve Branney, 2005; 

Couves ve ark., 2016; Scarpati ve ark., 2015; Valentine ve ark., 1992; Wilson 

ve Walker, 1982). Yatakların doğrudan gözlemlenmediği yeraltında litostatik 

basınç, ikincil kırılma ve hidrotermal süreçler gibi etkilerinin yaşandığı 
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intrakaldera ignimbiritlerinde, fasiyes karakterizasyonu, petrolojik ve 

petrofiziksel analizlerin yapılması gerekmektedir.  

İgnimbiritler içindeki dikey ve yanal litofasiyes (fiziksel, kimyasal, 

biyolojik, tektonik vb. koşulların tümü) varyasyonları, giderek saha 

çalışmasının ve ignimbiritler üzerindeki deneylerin ana odağı haline gelen 

topografya ile ilişkili olarak yerel akış dinamikleri açısından 

sedimantolojilerini yorumlamak için kullanılmıştır (Giordano ve Cas, 2021).  

 

1.1.1. Kaynaşma Derecesine Göre İgnimbiritler 
Piroklastik bir kaya türü olan ignimbirit, oluşumu sırasındaki sıcaklık 

(>535ºC) ve basınç koşullarının farklı olması sebebiyle kaynaşma dereceleri 

de farklılık göstermektedir. Kaynaşma derecesini etkileyen iki önemli 

değişken vardır. Bunlar, ignimbiritin oluşum sıcaklığı ve depolanma 

ortamındaki örtü yükü kalınlığıdır. İgnimbiritlerdeki bu değişkenler arttıkça 

kaynaşma dereceleri de doğru orantılı olarak artmaktadır. Oluşum sıcaklığının 

artması ile ignimbiritlerde plastik deformasyon meydana gelmekte ve 

içeriğindeki camsı minerallerde kaynaşma gözlenmektedir. Aynı zamanda, 

depolanmayla birlikte örtü yükü kalınlığının artması, alt kısımlarda yer alan 

ignimbiritlerdeki kül hamurunun ve içindeki pomza parçacıklarının 

bozunmasına sebep olmaktadır. Bu bozunma esnasında, parçalı ve kırıntılı 

malzemeler farklı oranlarda yassılaşarak farklı şekil almaktadır. Bozunma 

oranının artması ile birlikte ignimbiritlerin pomza parçacıkları merceksi bir 

yapıya dönüşerek, kayaç daha kaynaşmış hale gelmektedir. İgnimbiritlerin 

kaynaşma derecesinin artması ile birlikte, fiziko-mekanik özellikleri de 

istenilen değerlere ulaşmaktadır.  

 

1.2. Doğada Bulunuş Şekilleri  
Bir bölgenin jeolojik tarihinin açıklanması için, çalışma yapılacak 

alanın jeolojik birimlerinin stratigrafisi, yaşı ve paleo ortamlarının tespiti 

oldukça önemlidir. Başka bir değişle, bölgenin jeolojisi-stratigrafisi ve 

tektoniği yapılacak olan bu çalışmalarla belirlenmektedir. İgnimbiritlerin, 

renk ve dokusal özelliklerinin arazide çok sık değiştiği yapılan arazi 

çalışmaları ile de belirlenmiştir. Şekil 3’de Isparta Dereboğazı 

ignimbiritlerinin doğada bulunuş şekilleri görülmektedir. 
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Şekil 3: a) Masif yapılı ignimbirit, b) İgnimbirit açık ocağı, c) Yol yarması boyunca 

gözlenen ignimbirit, d) Topografyaya uygun olarak çökelmiş ignimbirit 
 

2. KULLANIM ALANLARI 
Tüf, ignimbirit gibi doğal yapı malzemeleri yoğunluklarının düşük, 

dayanımlarının fazla, kolay işlenebilmeleri ve termal özelliklerinin çok iyi 

olması nedeniyle dünyanın birçok yerinde yapıtaşı olarak kullanılmaktadır. 

İgnimbiritler su ile temas ettiklerinde ilksel özelliklerini kaybederek 

zayıflamakta ve ayrışarak zamanla deforme olmaktadır. İgnimbirit türü 

kayaçlar, çevrimsel atmosferik etkilere (termal şok, donma-çözülme ve tuz 

kristallenmesi vb.) karşı oldukça hassastırlar. Bu atmosferik etkiler altında 

ignimbiritler hızlı bir ayrışma sürecine girebilmektedir. Deere ve Miller’e 

(1966) göre ignimbiritler, düşük ve çok düşük dirençli kaya sınıfında yer 

almalarına rağmen, suyla temasına karşı gerekli önlemler alındığı takdirde 

uzun dönem kullanılabilme özelliğine sahiptirler (Tablo 1).  

 
Tablo 1: Deere ve Miller’e göre kayaç sınıflandırılması (1966) 

Kayaç Sınıfı  Basınç Dayanımı (MPa) 

Çok düşük dayanım < 25 

Düşük dayanım  25-50 

Orta dayanım  50-100 

Yüksek dayanım 100-200 

Çok yüksek dayanım > 200 

 

İgnimbiritlerin kullanım alanları belirlenirken fiziko-mekanik 

özelliklerinin tespiti, malzemenin kullanılacağı yapının uzun vadeli olması 

açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle, yapı sektöründe 

kullanılacak olan ignimbiritlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin 

belirlenerek değerlendirilmesi ve elde edilen verilerden yola çıkılarak 
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kullanım alanlarının (iç mekan-dış mekan) tespit edilmesi gerekmektedir. 

Şekil 4’te ignimbiritin farklı uygulama alanları görülmektedir. 

 

 
Şekil 4: İgnimbiritin farklı uygulama alanları a) Çeşme, b) Şehir girişleri, c) 

Merdiven korkuluğu, d) Yer döşemesi ve duvar, e) Bina dış cephe kaplama 

 

Atmosferik hava değişimlerine uzun süre maruz kalmasına rağmen 

kayaç özelliklerini uzun süre koruyan doğal taşlar ile yapılan tarihi eserler bile 

belli bir zamandan sonra ayrışmaktadır. Bu ayrışma sonucunda kayaç ve/veya 

mineral kimyasında önemli değişiklikler meydana gelerek tarihi yapılar 

üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Şekil 5’te pomza tanelerinin 

ayrışması net bir şekilde görülmektedir. 
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Şekil 5: a) Bahçe duvar kaplaması, b) Ayrışmaya başlamış pomza taneleri, c) Andezit 

kayacı 

 

Bu bağlamda ignimbirit ile inşa edilen yapıların kayaç özelliklerini ne 

kadar muhafaza edecekleri ayrışma derecesi ile doğrudan ilgilidir. Bu sebeple, 

çeşitli araştırmacılar tarafından kayaçların kimyasal analizleri yapılmış ve 

elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak kayaç malzemeleri için kullanılabilecek 

farklı ayrışma indeksleri önerilmiştir (Tablo 2). Ayrışma indeksi ne kadar 

yüksek olursa ayrışma derecesinin de doğru orantılı olarak arttığı 

gözlemlenmiştir (Koralay ve ark., 2014). 
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Tablo 2: Volkanik kayaçlarda ayrışma derecesini belirleyen bazı ayrışma indeksleri 

ve formülleri (Harnois, 1988; Nesbitt ve Young, 1982; Parker, 1970; Reiche, 1943; 
Roaldset ve ark., 1972; Ruxton, 1968; Vogt, 1927)  

Ayrışma 

İndeksi 
Simge Formül 

Ruxton oranı 

(Ruxton Ratio) 
RR 𝑅𝑅 = 𝑚𝑜𝑙 

𝑆𝑖𝑂2

𝐴𝑙2𝑂3
 

Parker ayrışma 
indeksi 

(Weathering 

Index of Parker) 

WIP 𝑊𝐼𝑃 = [
2𝑁𝑎2𝑂

0,35
+  

𝑀𝑔𝑂

0,90
+  

2𝐾2𝑂

0,25
+ 

𝐶𝑎𝑂

0,70
] 

Vogt oranı 
(Vogt’s 

Residual Index) 

VR 𝑉𝑅 = [ 
𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐾2𝑂

𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂 + 𝑁𝑎2𝑂
] 

Kimyasal 

alterasyon 
indeksi 

(Chemical 

Alteration 

Index) 

CIA 𝐶𝐼𝐴 = [
𝐴𝑙2𝑂3𝑥 100

𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐶𝑎𝑂 + 𝑁𝑎2𝑂 + 𝐾2𝑂
] 

Yeniden 

uyarlanmış 

potansiyel 

ayrışma indeksi 

(Modified 

Weathering 
Potential Index) 

MVPI 

𝑀𝑊𝑃𝐼

=  
(𝐾2𝑂 + 𝑁𝑎2𝑂 + 𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂)𝑥 100

(𝑆𝑖𝑂2 + 𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂 + 𝑁𝑎2𝑂 + 𝐾2𝑂)
 

Kimyasal 
ayrışma indeksi 

veya 

ACN oranı 

(Alumina to 
Calcium-

Sodium Oxide 

Ratio) 

CIW 𝐶𝐼𝑊 = [ 
𝐴𝑙2𝑂3 𝑥 100

𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐶𝑎𝑂 + 𝑁𝑎2𝑂
] 

 

3. KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN 

UYGULANAN TEST YÖNTEMLERİ 
Tahribatsız ve indeks deney yöntemleri kullanışlı, ucuz ve taşınabilir 

olduğu için kayanın tek eksenli basınç dayanımını belirlemede oldukça yaygın 

bir şekilde kullanılmakta ve bu nedenle, bu yöntemler sahadaki kayanın 

mukavemetini tahmin etmek için tercih edilmektedir. Tüf ve ignimbirit gibi 

kayaçlar, yumuşak ve yapraklanmış yapıları nedeniyle karot numunelerinin 

kaya dayanım testleri için hazırlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, 

problemli kayaçların mekanik özelliklerini tahmin etmek için nokta yük 

dayanımı, ultrasonik hız, Schmidt çekici gibi indeks deneyler yapılarak, bazı 

fiziko-mekanik özelliklerin birbirleri ile ilişkilerinin belirlenmesi için 

çalışmalar yapılmaktadır. Yapı malzemelerinin kalitesinin ve kullanım 

amacının belirlenmesine yönelik uygulanan tahribatsız deney yöntemleri; 
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malzeme özellikleri veya süreksizlik türleri hakkında bilgi sahibi olmak için 

kullanılmaktadır (Gökçeoğlu, 2002; Kahraman, 2001). 

Bir model oluşturmak için bu testlerde genellikle basit ve çoklu 

doğrusal regresyon (MLR) yöntemleri kullanılmıştır; ancak son yıllarda, 

doğru tahminler için bulanık mantık, yapay sinir ağları ve genetik algoritmalar 

gibi yeni teknikler uygulanmaktadır. İgnimbiritlerin sorunlu yapıları nedeniyle 

bazı deneysel çalışmaların yapılması güç olduğu için, bazı araştırmacılar 

tahmin modellerinin geliştirilmesinde bu kayacı tercih etmişlerdir (Moon 

1993; Topal ve Sözmen 2003; Ulusay ve ark., 2006).  

 

3.1. Schmidt Çekici Sertlik Tayini 
Schmidt çekici deneyi ile kayaçların sertliği belirlenmekte ve dolaylı 

olarak tek eksenli sıkışma dayanımları tahmin edilebilmektedir (Ulusay ve 

ark., 2001). Basit bir deney düzeneği olan Schmidt çekici deneyi Schmidt 

(1951) tarafından, kayaç ve yapı malzemelerinin tek eksenli basınç 

dayanımının (σc) tahmin edilmesi için geliştirilmiş bir deney yöntemidir. 1960 

tarihinden sonra da kaya mekaniği alanında kullanılmaya başlanmıştır. 

Schmidt çekiçleri darbe enerjilerine göre L ve N tipi çekiçler olarak 

sınıflandırılmaktadır. Laboratuvarda karot numunelerinde sertlik değeri 

belirlenirken, L tipi çekiçlerin darbe (0.735 Nm) enerjisi N tipi çekiçlerin 

enerjisinden (2.207 Nm) daha düşük olduğu için sertlik deneyinde N tipi çekiç 

yerine L tipi çekiç kullanılmaktadır. Schmidt çekici deneyleri genellikle 

ISRM (1981, 2007) ve ASTM (2013) standartları baz alınarak 

uygulanmaktadır (Kaya ve Kesimal, 2021).  

Schmidt çekici kaya yüzeyine bastırılarak, piston otomatik olarak 

serbest bırakılır ve geri döner, numune üzerindeki çarpmadan sonra çarpma 

enerjisinin bir kısmı kaybolur. Kalan enerji, kayanın darbe sertliğini temsil 

eder ve çekicin geri tepmesini sağlar. Piston geri tepmeden sonra 

ilerlediğinde, geri tepme değeri olarak adlandırılır ve bu değer kaya yüzeyi 

sertliğinin bir indeksi olarak tanımlanır (Aydın ve Basu, 2005; Basu ve Aydın, 

2004). 

Beton ve kaya numuneleri üzerinde yapılan Schmidt çekici 

deneylerinden elde edilen verilerden yararlanılarak, tek eksenli basınç 

dayanımlarının dolaylı olarak tahmin edebildikleri için, Deere ve Miller 

(1966) çok kapsamlı bir çalışma yaparak Şekil 6’daki abağı geliştirmişlerdir. 
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Şekil 6: Schmidt sertliğinden tek eksenli basınç dayanımının tahmini için oluşturulan 

abak (Deere ve Miller, 1966) 

3.2. Ultrasonik P-dalga Hızı Deneyi (Vp) 
Ultrasonik P-dalga hızı deneyi, yerbilimleri ve inşaat mühendisliğinde 

son yıllarda oldukça yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Ultrasonik 

P-dalga hızı, gönderilen ses dalgalarının belirli bir ilerleme mesafesi boyunca

bitiş süresinin doğrudan iletimi yoluyla, yapı malzemelerinin dayanım

özelliklerini belirlemek için ekonomik, tahribatsız, basit ve güvenilir bir

yöntem olması nedeniyle laboratuvar ve arazi koşullarında oldukça fazla

uygulama alanı bulmaktadır (Siegesmund ve Dürrast, 2011; Kesimal ve

Yılmaz, 2019).

Tahribatsız bir test yöntemi olan ultrasonik p-dalga hızı deneyi 

ölçümleri, numunenin karşıt yüzlerinde dönüştürücüler ile doğrudan iletim; 

bitişik yüzlerde dönüştürücüler ile yarı doğrudan ve dolaylı olarak veya aynı 

yüzde transdüserler ile yüzey iletimi olarak üç farklı şekilde 

gerçekleştirilebilmektedir (Karakuş ve ark., 2005).  

Ultrasonik P-dalga hızı deney aleti ile beton ve kaya numunesine 

ultrasonik dalgalar gönderilmekte, dalgaların numunenin bir yüzeyinden diğer 
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yüzeyine geçme süresi ölçülmekte ve P- dalga hızı Eşitlik 1’den 

faydalanılarak hesaplanmaktadır; 
 

• Vp = (L / t) (m/s)      (1) 
 

Burada, Vp: P dalgası hızı (m/s), L: Örneğin uzunluğu (boyu) (mm), t: 

Ultrasonik dalganın geçiş süresi (µs). 

P-dalga hızı; kayaç türü, malzeme yoğunluğu, tane şekli ve büyüklüğü, 

porozitesi, litik malzeme, sıcaklık, su içeriği gibi etkenlere bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir (Kurtuluş ve ark., 2010). Bazı araştırmacılar, P-

dalga hızı artan malzemelerin kalite indeksi artarken, azalması ile doğru 

orantılı olarak kalite indeksinin azaldığını saptamışlardır (Karakul ve Ulusay, 

2012). 

Kayadaki boşlukların Vp iletimini azalttığı bilinen bir gerçektir. 

Değerlerin dağılımını belirlemek için hesaplanan varyasyon katsayısı (CoV), 

standart sapmanın popülasyon ortalamasına oranıdır. Boyutsuz bir sayıdır ve 

yüzde olarak ifade edilir. Bu sayı büyükse, değerlerin dağılımı yüksektir. 

Daha az gözenekli numunelerin CoV değerleri genellikle küçüktür; ancak 

yüksek hacimli pomza dâhil olmak üzere yüksek gözenekliliğe sahip 

numuneler yüksek CoV değerleri gösterir ve bu numunelerin sonik hız 

değerleri numune boyunca geniş bir aralıkta dağılır; bu nedenle, yüksek 

gözenekliliğe sahip numuneler genellikle düşük ses hızı değerleri gösterir 

(Binal, 2009). 

 

3.3. Nokta Yük Dayanım Testi 
Nokta yük dayanım testi, kaya malzemelerinin dayanım 

sınıflandırmasının yapılabilmesi için alternatif bir indeks olarak ortaya çıkmış 

ve tek eksenli çekme ve basınç dayanımı için ilişkili olduğu diğer dayanım 

parametrelerinin tahmin edilmesi için de kullanılmaktadır (ISRM, 1985, 

2007). 

Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar, nokta yük dayanım testinin 

tek eksenli basınç dayanımı gibi diğer tasarım parametreleriyle oldukça ilişkili 

olduğunu göstermektedir (Tsiambaos ve Sabatakakis, 2004). Nokta yük 

dayanım indeksi değeri, düzeltilmemiş nokta yük dayanım indeksinin 

belirlenerek, 50 mm’lik standart eşdeğer çapa göre düzeltilmesiyle aşağıdaki 

Eşitlik 2’den hesaplanmaktadır (Rusnak ve Mark, 2000). 
 

• Is = P ⁄ De2       (2) 
 

Burada, Is: Düzeltilmemiş nokta yük dayanımı (MPa), P: Kırılma yükü 

(N), De: Eşdeğer karotun çapıdır (mm).  

Eşdeğer karotun çapı çapsal numuneler için; 
 

• 𝐷e2 = 𝐷2         (3) 
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Eksenel deney, blok ve düzensiz numuneler için ise; 
 

• 𝐷e2 = (4 𝑥 𝐴)/𝜋       (4) 
 

Eşitlikleri ile hesaplanmaktadır. Burada, De: Eşdeğer karotun çapı 

(mm), D: Karotun çapı (mm), A: Yük uygulanan örneğin en küçük kesit 

alanıdır. 

Kayacın boyutu nokta yük dayanımını etkilediği için, boyutun 50 

mm’lik çapa göre düzeltilmesi gerekmekte ve hesaplanan düzeltilmemiş nokta 

yük dayanımı değerine Eşitlik 5 ve 6 kullanılarak bir düzeltme 

uygulanmaktadır.  
 

• Is(50) = 𝐹 𝑥 𝐼s        (5) 

• 𝐹 = (𝐷e / 50)0.45       (6) 

 

Burada, Is(50): Düzeltilmiş nokta yük dayanımı (MPa), F: Düzeltme 

faktörü, Is Düzeltilmemiş nokta yük dayanımı, De: Eşdeğer çaptır (mm). 

En az on adet numune üzerinde nokta yük dayanımı deneyi yapılarak, 

iki en yüksek ve iki en düşük toplam dört tane değer çıkarılmakta ve geriye 

kalan değerlerin aritmetik ortalaması alınarak numunenin Is(50) değeri yukarıda 

bahsi geçen eşitlikler yardımı ile hesaplanmaktadır. 

 

4. SONUÇ 
Tek nokta kaynaklı ignimbiritler için, patlama kolonlarının kısmi 

çökmelerinden toplam çökmelerine geçişle hem salgıdaki hem de hacimdeki 

kademeli artıştan kaynaklı olarak kütle püskürme oranları, püskürme süresi 

açısından, değişken hacimler ve görünüş oranlarıyla ifade edilen geometrilerle 

açıklanmaktadır (Giordano ve Cas, 2021). 

Sonuç olarak, ignimbiritlerin yerel sedimantolojisine 20 yıldan fazla bir 

süre odaklandıktan sonra, birinci dereceden geometrik tanımlayıcıların 

önemini yeniden değerlendirmenin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bunlar, 

akış sınırı sedimantasyon modelleri tarafından basitçe yakalanamayan kütle 

akış hızındaki değişiklikler yoluyla kaynak ve akış mekanizmalarının birinci 

dereceden değişiklikleriyle daha doğru bir şekilde ifade edilmektedir. 

Sedimantasyonun, ignimbirit zaman ve uzunluk ölçeklerine uygun şekilde 

ölçeklenebilmesi için, alansal genişlik, hacim, en-boy oranları, kalınlık ile 

topografya ilişkisi gibi birinci dereceden geometrik tanımlayıcılar, sayısal 

olarak modellenebildikleri ve özellikle büyük hacimli ignimbiritler için 

piroklastik akım dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecekleri için 

önem arz etmektedir (Giordano ve Cas, 2021). 

Fiziksel alan-volkanolojisinde gelecek için büyük bir zorluk, tek bir 

ignimbirit biriminin ne olduğunun doğru bir şekilde yeniden yapılandırılması 

ve ilgili birinci derece tanımlayıcılarını nasıl ölçüldüğü ile ilgilidir. Doğru 

stratigrafik çalışmaların tek çökelme/soğutma birimlerini açıkça 
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tanımlayabilmesi şartıyla, bu tür ölçümler ve ekstrapolasyonlar yapmak için 

önerilen birçok ve yetersiz tanımlanmış yöntemler nedeniyle hacimlerinin, 

kalınlıklarının ve alansal kapsamının hesaplanmasının genellikle tesadüfi 

olduğu kanıtlanmıştır (Folkes ve ark., 2011; Crosweller ve ark., 2012; Mason 

ve ark., 2004; Silleni ve ark., 2020). 

Gelecekte, volkanoloji ile ilgili birimler tarafından, bu tür miktarları 

ölçmek için çok daha standart yöntemler geliştirmek ve belirsizlikleri 

azaltmak amacıyla ölçümleri tekrarlanabilir hale getiren çalışmalar 

yapılmalıdır (Bonadonna ve ark., 2016). 
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GİRİŞ 

Kumtaşını ve kuvars kumunu meydana getiren SiO2, Si atomunun 

kovalent bağlarla iki oksijen atomuna bağlandığı üç atomlu bir moleküldür. 

Kuvarsın kristal sistemi genelde hekzagonal sistemdir. Doğada yaygın olarak 

bulunan kuvars kumları ve kumtaşları, bütün iklim koşullarında 

oluşabilmektedir. Sert ve dayanıklı bir yapıya sahiptirler. Kuvarsça zengin 

magmatik, metamorfik kayaçlar ile bunların ayrışması sonucu oluşmaktadır 

(Haner, 2022). Genel olarak SiO2’den meydana gelmektedir. Ancak jeolojik 

zaman aralığına bağlı olarak az miktarda kil, feldispat, demir oksitler ve 

karbonatlar da içerebilmektedir. Doğada saf olarak bulunabilmelerinin yanı 

sıra istenmeyen safsızlar da içerebilmektedir. Kullanılacağı sektöre bağlı 

olarak istenilen fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olabilmesi için cevher 

hazırlama işlemlerine tabi tutulmaktadır. Oldukça farklı formlara sahip doğal 

bir oluşumdur. Kuvars kumları ve kumtaşları farklı özelliklerde görülebilir. 

Bu mineraller, yeryüzünün üst tabakası olan Sial tabakasının en yaygın olarak 

karşılaşılan kayaçlarını oluşturur ve diğer kayaçların da bünyelerine girerler. 

Kumtaşı ve kuvars kumlarının temel maddesi olan SiO2’in yoğunluğu 2.17-

2.32 g/cm3, erime noktası 1713ºC, kaynama noktası 2230ºC, moleküler 

ağırlığı 60.084 g/mol’dür. İçindeki yabancı maddelerin cins ve miktarlarına 

bağlı olarak saydam, renkli ya da yarı saydam olabilirler. Renksiz ve gri 

renktedirler. Kristal formunda ise kuvars, beyaz (süt kuvars), mor (ametist), 

pembe ve duman renkli (füme) olabilir (Haner, 2021a). 

Ele alınan kumtaşları ve kuvars kumlarının ülkemizde resmi olarak 

işletilmesi, 1896 yılına kadar gitmekte, bu yıllarda Karadeniz Ereğlisi’nde Fen 

Komisyonu Başkanlığına getirilen Bahriye Mirlivası Veli beye atfen, işletilen 

Apsien yaşlı genç kumtaşları ve kuvars kumlarına, “Velibey Kumtaşları ve 

Kuvars Kumları” denilmiştir. Bu malzeme ile çimento yapımı ve demir-çelik 

üretiminde döküm kumu olarak yararlanılmıştır (Zaman, 2021). 

Kumtaşı, kuvarsit, kuvars kumu, silis kumu ve kuvars, birbirine içerik 

olarak yakın formlardadır. Ancak safsızlıklar, boyut ve kristal yapısı 

nedeniyle farklılıklar gösterebilen malzemelerden silis kumu veya kuvars 

kumu, inşaat ve sanayide geniş kullanım alanlarında değerlendirilmektedir. 

Yüksek sıcaklıklara dayanımı nedeniyle tercih edildiği birçok sanayi kolu 

bulunmaktadır. Emaye, çanak-çömlek, cam sanayisinde silikat bileşimi, 

yaygın şekilde kullanılır. Silis minerali, kumsallarda görülen kumun 

parlamasını sağlar. Ayrıca suyun arıtılması ve filtre işlemlerinde de önemli bir 

hammaddedir; arıtma tesislerinde çeşitli gayelerle yararlanılacak su ve diğer 

bazı sıvıların berrak hale getirilmesinde, filtre edilmesinde ve arıtılmasında da 

kullanılmaktadır. İnşaat sektörünün beton kiremit üretiminde çimento esaslı 

kullanımı vardır. Temel bazı yapı malzemelerinin üretiminde hammadde 

olarak kullanıldıkları görülmektedir. Silis kumu ve çakılları, fayans seramik 

yapıştırıcılarda, yol işaretlerinde gece parlatması ve boyanın aşınmaya, 

olumsuz hava koşullarına karşı dayanımı amacıyla, ayrıca sanayide kullanılan 
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boyalarda da kullanılmaktadır. Kullanım alanlarından biri de, bilhassa derin 

sondajlarda sondaj çakılı ve kumu olarak değerlendirilmesidir. Yine inşaat 

sektöründe dekoratif olarak üretimi yapılan ve kapı eşiği anlamına gelen 

sövelerde, binaların dış cephesinde kapı, pencere ya da giriş kısmının yanında 

bulunan veya çevreleyen dışa çıkıntılı yapı elemanlarının yapımındaki söve 

tutkalının bileşiminde de kullanılmaktadır. Yıkanmış silis kumu, binaların 

yalıtımlı panel, kabuk panel yapımı gibi işlerinde kullanılan yeni nesil beton 

sistemi olan, elyaf destekli prekast üretiminde de kullanılan bir katkı 

maddesidir. Yapay zemin kaplamaları olan spor alanlarında, “halı saha kumu” 

olarak da değerlendirilmektedir. Demiryollarında ise, raylı sistem 

vasıtalarında bilhassa donma durumlarında gerekli olabilen, “patinaj kumu” 

olarak kullanımı da bulunmaktadır. Refrakter ve seramik sanayisinde vitrifiye, 

emaye ve cam ürünlerinin sırlanmasında, silika ve şamot tuğlasının 

üretiminde ve fiber optik hammaddesi olarak da yararlanılmaktadır. Silis ya 

da silika kumunun, yapı sanayisinde, yukarda değinilen alanların dışında 

değerlendirildiği diğer ilgili alanlar ise, derz ve tamir harçları, taş yünü ve 

izocam üretiminde, sanayide kullanılan boyalarda, CTP (Camelyaf Takviyeli 

Polyester) boru üretiminde de polyester reçine, cam elyafıyla birlikte boruya 

dayanım kazandırmak gayesiyle kullanılır. Sanayide temizleme işlemlerinde, 

metal ve metal harici yüzeylerde, astar ve boya öncesinde, temizleme ve 

kumlama amacıyla da yararlanılır. Bunun yanısıra silis kumu, temiz ve atık su 

için kullanılan demir boruların iç yüzeylerinin kaplanarak korozyona karşı 

dayanıklılığını arttırmada da kullanılmaktadır. Kimya sanayisinde, cam suyu, 

silikat ve silika jel imalatında hammadde, filtreleme ve arıtma işlerinde de 

yararlanılmaktadır. Ayrıca tekstil sektöründe ise kumaş kumlamada bu 

malzemeden yararlanılmaktadır. Kimyasal olarak saflığı yüzme havuzlarında 

ve oyun silis kumu ve diğer malzemeler, yeraltı ve yerüstünde yapılan bazı 

madencilik faaliyetlerinde de kullanılmaktadır (Akkum, 2022; Haner, 2021b; 

Mikroman Maden A.Ş., 2022). 

Ayrıca, kuvars taşı sanayi, inşaat, cam, yapı izolasyonu, aksesuar 

sektöründe yaygın olarak kullanılmakla birlikte alternatif tıp alanında da 

kullanılıyor. Taşın tedavi edici özelliğinin keşfedilmesi üzerine yüzyıllardır 

tedavi amaçlı olarak da kullanılıyor. 

Bu çalışmada, zenginliği ve değişik jeolojik zamanlardaki oluşum ve 

değişim farklılığını görebilmek amacıyla Zonguldak ve çevresi kuvars 

kumları ve ağırlıklı olarak kumtaşları ele alınmıştır. 

1. HAVZADA KUMTAŞLARI VE KUVARS KUMLARI
Zonguldak yöresinde, ayırt edici bir özellik olarak görülen jeolojik

zaman kriterine dayalı belli başlı kuvars kumları ve kumtaşları aşağıda 

belirtilmiştir: 

• Kretase devrine ait, Albiyen yaşlı glokonili kumtaşları,
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• Kretase devrine ait, Apsiyen yaşlı Velibey kumtaşları ve kuvars 

kumları,  

• Karbonifer devrine ait, Westfalien-A yaşlı kumtaşları. 

 

 
Şekil 1: Zonguldak ilinde, kumtaşları ve kuvars kumlarının diğer formasyonlarla 

ilişkisi (Şentürk, 1984) 
 

        Şekil 1’de bu serilerin Zonguldak ili havzasındaki dağılımı 

görülmektedir. Burada yapılan inceleme, kum ocaklarına ve yol yarmalarına 

yöneliktir. Buralardan alınan kumtaşları ve kuvars kumu örnekleri üzerinde 

inceleme yapılmıştır.  

         Öncelikle yukarıda sıralanan kumtaşlarından ilki olan glokonili 

kumtaşlarının içinde yüksek oranlı kil fraksiyonu taneciği olduğundan ve 

organik kökenli bir kumtaşı olması nedeniyle kullanıma uygun değildir. 

İşlenerek kullanımı denenebilir. 

         İkinci olarak, önemli bir tür olan Apsien yaşlı Velibey kumtaşları ve 

kuvars kumları Zonguldak havzasında çok yaygın bir malzemedir. Bilhassa 

yoğun olarak Alacaağzı ve Kandilli yöresinde bu serileri açık bir şekilde 

görmek mümkündür. Kandilli-Güdüllü yöreleri arasında olmak üzere yaklaşık 

olarak 200 milyon m3’lük görünür rezervleri vardır. Maden Tetkik ve Arama 

Genel Müdürlüğü’nün (MTA) de araştırma yaptığı bu kumtaşlarının yarısı 

gevşek çimentolu kuvars kumu, %25’i orta sertlikte elle ufalanabilen, geriye 

kalan %25’i ise orta-sıkı tutturulmuş kumtaşı karakterindedir. Genel olarak bu 

serilerin kalınlıkları 30-150 m arasında değişmektedir. Ayrıca araştırma 

sonuçlarına göre 6 farklı seviyeden meydana geldikleri iddia edilmektedir 

(Üzer, 1985). İnce kesitler incelendiğinde saydam kuvars tanelerinin çok az 

silis-kil-karbonat ile çimentolanmasından oluşmuştur. Birincil oluşumun 

Göldağ kuvarsitleri olduğu yapılan optik spektrokimyasal yarı kantitatif 

analizler sonucu ortaya çıkmıştır. Göldağ kuvarsitlerinde görülen Ti, Cr 

bileşikleri Velibey kumtaşlarında da görülmektedir. Gevşek çimentolu 
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olmasının nedenlerine bakılırsa kısaca, içindeki iz elementlerine göre 

Kurucaşile’nin güneybatısından başlayan Sarıdere Köyü, Başköy, Kızılkilise, 

Döngelce ve Apşara yörelerindeki Permien kırmızı kumtaşları ve Göldağ 

kuvarsitlerinin denizel ortamda aşınıp, ufalanarak sürüklenmesi ve devre 

devre ve yer yer depolanması ve sıkışması sonucu oluşmasına bağlanabilir. 

Apsien yaşlı Velibey kumtaşları ve kuvars kumlarını oluşturan bu çökelme ve 

yığılmalar yer yer farklı özellikler ve yapılar göstermektedir. Sıkıştırma 

basıncına, ortam koşullarına bağlı olarak ve aşındırıp sürüklediği 

formasyonlara göre farklı seviyeler göstermektedir. Kurucaşile kuvars 

kumlarında ve Permiende görülen Na ve Zr, Velibey kuvars kumlarında çok 

düşük miktarlarda görülmekte ya da hiç görülmemektedir. 

     Bir takım özellikleri ile ayırt edilen bu 6 farklı tabakanın bazı özellikleri 

aşağıda belirtilmiştir. Kimyasal analizler MTA tarafından yapılmıştır. 

     Birinci tabaka için yüzde (%) olarak belirlenen kimyasal analiz 

sonuçları: SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, TiO2, Na2O, K2O, Cr2O3, ZrO2, KK 

için sırasıyla 97.03, 0.71, 1.19, 0.03, 0.06, 0.084, 0.05, 0.27, 0.002, 0.008, 

0.57’dir. 

     Genel olarak bu formasyon sedimanter kökenlidir. Muhtemelen Göldağı 

ve güneydeki magmatik kökenli kayaçların ufalanması ve taşınması 

sonucunda depolanmışlardır. Çünkü iz elementleri aynı kökenlidir. Velibey 

kumtaşlarının en genci ve en kalınıdır. Kalınlığı bazı yerlerde 60 metreyi 

bulmaktadır. Ilıksu ve Sapça yörelerinde çok belirgin olarak görülürler. 

Güdüllü’ye kadar uzanırlar. Ayrık taneli ve gevşek malzeme sınıflarına giren 

bir kumtaşıdır. İçersinde Cr2O3 ve ZrO2 bulunması nedeniyle cam sanayiinde 

kullanılamaz. Şekil 2’de Alacaağzı yolundaki, Şekil 3’de ise 

Değirmenağzı’ndaki birinci tabaka Velibey kumtaşını göstermektedir. 

      İkinci tabaka için % olarak belirlenen kimyasal analiz sonuçları: SiO2, 

Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, TiO2, Na2O, K2O, Cr2O3, ZrO2, KK için sırasıyla 

98.91, 0.191, 0.46, 0.03, 0.01, 0.035, 0.00, 0.06, 0.001, 0.005, 0.30’dur. 

     Bu ikinci tabaka çakıllı olup, taneler yuvarlanmıştır. Kuvars tanelerinin 

boyutu 9 mm’yi bulmaktadır. Sert ve gevrek bir kumtaşıdır. Kalınlığı 10 

metreyi geçmemektedir. 
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Şekil 2: Alacaağzı yolundaki apsien yaşlı birinci tabaka Velibey kumtaşı 

oluşumlarının görünüşü 

 

Şekil  3: Değirmenağzı, İstanbul-Zonguldak karayolu kenarındaki Apsien yaşlı birinci 

tabaka Velibey kumtaşı ve kuvars kumları oluşumlarının görünüşü 
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Şekil 4: Alacaağzı yolundaki Apsien yaşlı ikinci tabaka Velibey kumtaşı 

oluşumlarından alınan bir numune 

Şekil 4’te Alacaağzı yolundaki Apsien yaşlı ikinci tabaka Velibey kumtaşı 

oluşumu ve alınan silindirik örselenmemiş ve paketlenmiş numune görülmektedir. 

Şekil 5: Apsien yaşlı birinci seri Velibey gevşek kumtaşının ince kesitinden doğal 

ışıkta çekilmiş mikrofotoğrafı (Q = Kuvars, B= Biyotit) (Haner, 1993) 
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Bu tabakalardan en genç ve kalın bir seri olan birinci seri Apsien yaşlı 

Velibey kuvars kumları ve gevşek kumtaşlarından hazırlanan ince kesitlerde, 

kuvars kumunun yaygın ve % 90’ın üzerinde olduğu, ayrıca kayaç parçaları 

ve opak mineraller olduğu görülmüştür. Opak biotit %3-4, en fazla %10 

oranında saptanmıştır. Kuvars taneleri çok kırıklı, yuvarlaklıkları orta 

derecede olup, dalgalı yanıp sönmeli plütonik tipi göstermektedir. Kil az 

miktarda görülmektedir. Bu saptamaların yapıldığı kesitten alınan 

mikrofotoğraf Şekil 5’te olup, doğal ışıkta çekim yapılması sonucu elde 

edilmiştir. Ufalanmış kumtaşının kanada balzamı ile dökümü yapılarak, 

bundan ince kesit elde edilmiştir. Aynı kesitten alınan numunenin, polarize 

ışıkta çekilen mikrofotoğrafı da Şekil 6’da görülmektedir. 

Yapılan tarama ve sayımlarda, kuvars kumunun %95’in üzerinde 

olduğu görülmektedir. Oksitlenme çok azdır ve kil yoktur. Ayrıca polarize 

ışıkta görülen yanıp, sönmelerine göre yapılan amprik sınıflandırmada, 

kuvvetli yanıp, sönme gösteren bileşik tanelilik göstermektedir. POWERS 

görsel yuvarlaklık tahmin abağına göre küresele yakın ve az küresel taneler 

bir aradadır. 

Bu tabakaların ikinci serisine ait ince kesitler incelendiğinde, doğal 

ışıkta çekilmiş mikrofotoğrafta (Şekil 7), saydam kuvars taneleri ile çok iyi 

yuvarlaklaşmış süt beyaz kuvars tanelerinin, çok az silis-kil-karbonat ile 

çimentolanmasından oluştuğu görülür (Haner, 1993). Bu seriye ait formasyon, 

mekanik bir tesir olmadan ufalanabilme özelliğine sahiptir. Elde edilen 

ufalanmış kumtaşının yine kanada balzamı ile dökümü yapılıp, daha sonra da 

ince kesiti elde edilmiştir. 141 büyültme sonucu izleyen görüntüler elde 

edilmiştir. Aynı kesitten alınmış numunenin polarize ışıkta çekilmiş 

mikrofotoğrafı ise, Şekil 8’de görülmektedir. 

Üçüncü tabaka için % olarak belirlenen kimyasal analiz sonuçları: SiO2, 

Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, TiO2, Na2O, K2O, Cr2O3, ZrO2, KK için sırasıyla 

98.05, 0.315, 0.86, 0.03, 0.03, 0.054, 0.00, 0.14, 0.001, 0.014, 0.51’dir. 

İyi yuvarlanmış, az küresel, gevşek çimentolu 0.4-0.6 mm tane 

boyutlarında ve devamlı uzanımlıdır. Tabaka kalınlığı 15 metreyi 

bulmaktadır. 

Dördüncü tabaka için % olarak belirlenen kimyasal analiz sonuçları: 

SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, TiO2, Na2O, K2O, Cr2O3, ZrO2, KK için 

sırasıyla 96.38, 1.18, 1.38, 0.03, 0.05, 0.08, 0.00, 0.14, 0.002, 0.00, 0.74’dür. 

Bu tabakanın özelliği gevşek çimentolu oluşu, bunun yanısıra 

tanelerinin 0.4-0.6 mm arasında değişmesidir. Silt ve kum boyutlu malzeme 

karışık bir şekildedir. Ancak ince malzeme miktarca azdır. Aralarda serpinti 

halinde ve bazı yerlerde band halinde kuvars çakıllarına rastlanır. Tabaka 

kalınlığı bazı yerlerde 20 metreyi bulmaktadır. 
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Şekil 6: Apsien yaşlı birinci seri Velibey gevşek kumtaşının ince kesitinden polarize 

ışıkta çekilmiş mikrofotoğrafı (Q = Kuvars, B= Biyotit) (Haner, 1993) 

Şekil 7: Apsien yaşlı ikinci seri Velibey gevşek kumtaşının ince kesitinden doğal 

ışıkta çekilmiş mikrofotoğrafı (Q = Kuvars) (Haner, 1993) 
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Şekil 8: Apsien yaşlı ikinici seri Velibey gevşek kumtaşının ince kesitinden polarize 

ışıkta çekilmiş mikrofotoğrafı (Q = Kuvars) (Haner, 1993) 

 

Beşinci tabaka için % olarak belirlenen kimyasal analiz sonuçları: SiO2, 

Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, TiO2, Na2O, K2O, Cr2O3, ZrO2, KK için sırasıyla 

98.27, 0.309, 0.80, 0.03, 0.02, 0.059, 0.00, 0.07, 0.002, 0.007, 0.4’dür. 

Gevşek çimentolu bir yapı gösterir. Taneler ekseri 0.3 ile 0.6 mm arası 

boyutlardadır. Silt, kum boyutlu ve kuvars çakıllıdır. Bu tabakayı içeren 

seriler 15 metreye varan kalınlıklara ulaşmaktadır. 

Altıncı tabaka için % olarak belirlenen kimyasal analiz sonuçları: SiO2, 

Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, TiO2, Na2O, K2O, Cr2O3, ZrO2, KK için sırasıyla 

95.47, 2.25, 1.12, 0.03, 0.08, 0.067, 0.08, 0.00, 0.004, 0.044, 0.75’dir. 

Velibey kumtaşları içinde en yaşlı tabakadır. Tane boyutları 0.3 ile 0.6 

mm arasındadır. 1-3 mm arasında boyutlu çok az kuvars tanelidir. Gevşek ve 

ayrık taneli kumtaşı özelliği taşır. 23-37 m arasında kalınlıklar 

göstermektedir. 

Üçüncü sırada ele alınan kumtaşı, daha önceleri de Armutçuk 

Taşkömürü Müessesesinde yeraltı boşluklarının stabil hale getirilebilmesi için 

dolgu malzemesi olarak kullanılan ve bunun için bir açık işletme yapılıp, 

buradan üretimi gerçekleştirilen, Karbonifer kumtaşlarıdır. Yine buradan 

alınan numunelerin ince kesitlerinden araştırma mikroskobu ile yapılan 

taramalar sonucu, kil yönünden zengin olduğu görülmüştür. Kuvars miktarı, 

Apsien yaşlı Velibey kumtaşlarına nazaran daha azdır. İçinde, % 2-3 oranında 

alkali feldispat görülmektedir. Yine içinde iki türlü mika bulunmaktadır. 

Bunlardan muskovit %2-3 oranında, biyotit %5 oranında olup, opak 

mineraller gözlemlenmektedir. Kuvars taneleri, boyut yönünden farklılıklar 

göstermektedir. Grovak diyebileceğimiz kumtaşı, POWERS görsel 

yuvarlaklık tahmin abağına göre ikinci kategori olan köşeli türe girmektedir. 
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Mikalarda yer yer kloritleşme görülmektedir. Ayrıca ferromağnezyen 

minerallerde, kısmen limonitleşme ve oksitleşme vardır. İki boyutta görsel 

boylanma abağına göre kötü boylanmış bir malzemedir. 

Şekil 9’da görülen Kandilli Açık İşletme sahasından alınan 

örselenmemiş numuneler, TTK Genel Müdürlüğü Aramalar Dairesi 

Başkanlığı Palinoloji Laboratuvarında bu tabakaların kesin zaman tespitinin 

yapılabilmesi için evvelki araştırmaların da ışığı altında polen analizine tabi 

tutulmuştur (Akyol, 1967; Nakoman, 1967). Numunede yapılan maserasyon 

yöntemi olarak Schulze yöntemi uygulanmış, eldeki numune HNO3, HCl, HF, 

KClO3 ve KOH ile muamele edilmiştir (Ağralı, 1969). Numune maserasyon 

sonucu mikroskopta incelendiğinde sayısal olarak çok az miktarda spora 

rastlanmış ve bir preparatta ancak 10 spor gözlemlenebilmiştir. Buna göre 

Karbonifer yaşlı olduğu saptanmış, fakat Karboniferin devreleri ayırt 

edilememiştir. Rastlanılan spor türleri Karbonifer devrine özgü olan 

Densosporites ve Lycospora’dır. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında yaptırtılan ve % olarak belirlenen 

kimyasal analiz sonuçları: SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, TiO2, Alkaliler, 

KK için sırasıyla 83.05, 2.68, 8.46, 0.01, 0.36, 0.31, 1.86, 3.10’dur. 

Şekil 9: Westfalien-A yaşlı karbonifer kumtaşının alındığı kandilli açık işletme sahası 

Şekil 10’da, Westfalien-A yaşlı Karbonifer kumtaşından alınmış 

örselenmemiş numunenin, kanada balzamı ile dökümü yapılarak, bundan elde 

edilmiş ince kesitin, doğal ışıkta çekilmiş mikrofotoğrafı (x176) 

görülmektedir. Şekil 11’de ise, Westfalien-A yaşlı Karbonifer kumtaşından 

örselenmemiş numune alınıp,  kanada balzamı ile dökümü yapılarak, bundan 

elde edilmiş ince kesitin polarize ışıkta çekilmiş mikrofotoğrafı (x176) 

görülmektedir. 
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Şekil 10: Karbonifer kumtaşına ait ince kesitten doğal ışıkta çekilmiş mikrofotoğraf 

(Q = Kuvars, B = Biyotit, M = Muskovit) (Haner, 1993) 

  

 
Şekil 11: Karbonifer kumtaşına ait ince kesitten polarize ışıkta çekilmiş 

mikrofotoğraf  (Q = Kuvars, B = Biyotit, M = Muskovit) (Haner, 1993) 
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1.1. X-Işını Kırınımı (XRD) Analizi ile Velibey Kumtaşları ile 

Kuvars Kumları ve Karbonifer Kumtaşlarının İçerikleri 
Apsien yaşlı Velibey kumtaşları ve kuvars kumlarının birinci ve ikinci 

serileri ile Karbonifer kumtaşlarının mineral içeriği ve oranlarını belirlemek 

amacıyla XRD yöntemiyle çekim yapılmış, difraktogramları elde edilmiştir. 

Şekil 12’de, Alacaağzı yolu üzerinden alınan Apsien yaşlı Velibey 

kumtaşları ve kuvars kumlarına ait XRD yöntemiyle elde edilen tüm kayaç 

difraktogramı ve çözümlenmesi görülmektedir. 

 

 
Şekil 12: Alacaağzı yolundaki birinci seri Velibey kumtaşının X-ışınları kırınımı 

diyagramı (2θ=5-37º) (Haner, 1993) 

 

Şekil 13’de, Alacaağzı yolu üzerinden alınan Apsien yaşlı Velibey 

kumtaşları ve kuvars kumlarına ait XRD yöntemiyle elde edilen tüm kayaç 

difraktogramı ve çözümlenmesi görülmektedir. İki tabakadan da alınan 

numunelerin kuvars ağırlıklı olduğu görülmektedir. 

Şekil 14’de de, yeraltı boşluklarını duraylı hale getirebilmek amacıyla 

hidrolik dolguda kullanılan ve TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü 

tarafından açılmış olan Kandilli Açık İşletmesinden alınan Karbonifer 

kumtaşlarına ait numune üzerinde,  XRD yöntemiyle elde edilen tüm kayaç 

difraktogramı ve çözümlenmesi görülmektedir. Velibey kumtaşlarına ait 

difraktogramlarla karşılaştırıldığında oldukça heterojen bir içeriğe sahip 

olduğu anlaşılmaktadır. Alınan numunenin içinde, %39.5 oranında kuvarsın 

yanısıra, %11.3 oranında feldispat, %15.2 oranında biyotit ve muskovit olarak 

mika, ayrıca kil grubu olarak klorit-vermikülit, illit ve kaolinit %34’e varan 

oranlarda görülmektedir. 
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Şekil 13: Alacaağzı yolundaki ikinci seri Velibey kumtaşının X-ışınları kırınımı 

diyagramı (2θ=5-37º) (Haner, 1993) 

 

 
Şekil 14: Kandilli açık işletmesi Karbonifer kumtaşının X-ışınları kırınımı diyagramı 

(2θ=5-37º) (Haner, 1993) 

 

1.2. Schmidt Çekici ile Malzemenin Sertlik Değerlerini 

Belirleme 
Araziden malzeme temininde bilinmesi gereken parametrelerden biri 

de, malzemenin yerinde sertliği ve buna bağlı parametrelerin belirlenmesidir. 
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Yerinde sertliğin belirlenmesi kazı faaliyetlerinin düzenlenmesi açısından 

önemlidir ve pratikliği nedeniyle Schmidt çekici ile ölçme yöntemine 

başvurulmuştur. Arazide ölçme işlemi, daha ziyade N tipi Schmidt çekici ile 

yapılmaktadır (Şekil 15). Ancak bu tip ölçmeler için, Shore scleroscope’u 

veya Nieberding scleroscope’u da kullanılabilmektedir (Hucka, 1965). 

Şekil 15: N tipi Schmidt çekicinin uzunlamasına kesiti ve kısımları (Hucka, 1965) 

Schmidt çekici ayrıca, İnşaat Mühendisliğinde, betonun kalitesini 

ve dayanımını belirlemede bir test cihazı olarak da kullanılmaktadır. 
Betonun basınç dayanımını yaklaşık olarak bulmada kullanılan tahribatsız bir 

yöntemdir. Karot alma işleminin pahalı ve zaman alıcı olması, beton basınç 

dayanımı bulunacak yapı elemanlarının çok sayıda olması gibi sebeplerden 

dolayı daha pratik bir yöntem olan Schmidt çekici yöntemine 

başvurulmaktadır. Schmidt çekici yöntemi bize yeterli yaklaşıkta bir beton 

basınç dayanımı sonucu da vermektedir. 

Arazide Schmidt çekici ile ölçü alınacak formasyonda, kenarlardan, 

çatlaklı yerlerden uzak değerler alınması, sonuçların hatalı olmaması için 

gereklidir. Schmidt çekicinin tabaka yüzeyine tutma açısına göre düzeltme 
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yapılması gerekmektedir. Öncelikle ölçme yapılacak yer temizlenip, özel taşı 

ile düzlenmektedir. Sonra düğmesine basıp, darbe pistonu çıkartılmakta, 

ölçme yapılacak yere bastırılıp, geri itilmekte, attığı noktada, alet üzerindeki 

skaladan okunan değer o yer için Schmidt sertliği değeri olmaktadır. 

Uygulanacak yöntem, aynı noktada tekrarlanan ölçmeler yöntemi diye 

anılmaktadır (Poole ve Farmer, 1980).  

Deney sonuçlarının duyarlılığı için, Schmidt çekici kalibre edilmelidir. 

Kullanılacak N tipi Schmidt çekici ile yapılan ölçmelerin çekiç açısından 

sağlıklı olup olmadığını kontrol için anvil kullanılması ve yapılan kontrol 

sonucunda Schmidt değerinin 78-82 arasında olması gerekmektedir (Com. 

Lab. Tests, 1976). Bu yöntemin diğer yöntemlerle kıyaslaması yapılmış ve 

birçok araştırmacı doğruya oldukça yakın sonuçlar vermesi nedeniyle bu 

yöntemi benimsemiş ve referanslarında göstermişlerdir (Haramy ve De 

Marco, 1985). 

Ölçmeler sonucu büroda izlenecek yol, bir noktada yapılan 10 ölçme 

sonucunda, elde edilen noktaların bir çizgede dizilmesi ve eğrinin düzleştiği 

noktaları birleştiren doğrunun dikey ekseni kestiği yerdeki değerin Schmidt 

değeri olarak alınması şeklinde özetlenebilir.  

Hi minimum değer, Hz maksimum değer olmak üzere % olarak 

deformasyon faktörü Eşitlik 1’den bulunabilmektedir. 
 

Dd =
Hz−Hi

Hz
× 100      (1) 

 

Bazı araştırmacılar, Schmidt çekicinden yararlanmak suretiyle bulunan 

Schmidt değerinden taş ve kömür için tek eksenli basınç dayanımına geçme 

üzerine bağıntılar geliştirmişlerdir. Bunun için Schmidt değerinin yanında 

taşın kuru birim hacim ağırlığının da bilinmesi gerekmektedir. Bu 

araştırmacılardan Kidybinski Polonya Merkez Madencilik Enstitüsünde 1980 

yılında tamamlamış olduğu çalışmalar sonucu Eşitlik 2’deki bağıntıyı 

geliştirmiştir. 
 

σb = 0.447 × e(0.045×Hs+γk)      (2) 
 

Burada, e, tabi logaritmanın tabanı; σb, tek eksenli basınç dayanımı 

(MPa); γk, gr/cm3 cinsinden kayacın kuru birim hacim ağırlığı; Hs, ortalama 

Schmidt sertliği değeridir. Kidybinski ayrıca, eğer çekiç, uygulanacak olduğu 

yüzeye farklı açılarda tutulacak olursa yapılacak düzeltmeleri çizelge halinde 

vermiştir (Haramy ve De Marco, 1985). 

Aufmuth ise 1973’te, 25 litolojik tip ve 168 jeolojik formasyondan 

alınmış olan 800 öz numune üzerinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, 

Schmidt değerlerinden tek eksenli basma dayanımı ve elastiklik modülün elde 

edilmesini sağlayan bağıntılar bulmuştur. İlgili bağıntılar Eşitlik 3 ve 4’de 

verilmiştir. 
 

σb = 6.9 × 10[1.348log(Hs×γk)−1.325]     (3) 
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Et = 600.5 × (γk × Hs) − 20.276     (4) 
 

Tablo 1: Schmidt değerlerine göre kayaç sınıflandırmaları (Poole ve Farmer, 1980) 

Schmidt Değeri Kayaç Cinsi 

0-10 Zayıf 

10-20 Orta Zayıf 

20-40 Orta Sağlam 

40-50 Sağlam 

50-60 Çok Sağlam 

>60 Çok Çok Sağlam 

 
Tablo 2: Tek eksenli basınç değerlerine göre zemin ve taş sınıflamaları (Attewel ve 

Farmer, 1976) 

No Tanımı 
Tek Eksenli Basınç 

Dayanımı (MPa) 
Örnek 

S1 

Çok zayıf zemin, parmakla şekil 

verilebilir. Topuk izlerini belirli 

gösterir. 

0.04>  

S2 

Yumuşak zemin, parmakla yüksek 

sıkıştırma ile şekillenir. Hafif topuk 

izlerini gösterir. 

0.04-0.08  

S3 
Sıkı toprak, elle şekillendirmek çok 

zor. El küreği ile kesilmesi zordur. 
0.08-0.15  

S4 

Katı toprak, parmakla 

şekillendirilemez. El küreği ile 

kesilemez. Kazı için kazma gerekir. 

0.15-0.6  

S5 

Çok sıkı zemin, çok sert, el çekici ile 

kazmak zor. Kazı için pnömatik 

küreyici lazımdır. 

0.6-1  

R1 

Çok zayıf dirençli kaya, jeolog 

çekicinin vuruşu ile ufalanır. Çakı ile 

kesilir. 

1-25 
Tebeşir 

Kayatuzu 

R2 

Orta zayıflıkta kaya, çakı ile zorlukla 

sığ kesikler ve kazmalar yapılabilir. 

Sıkı darbe ile kazma ucu derince batar 

25-50 

Kömür 

Şist 

Silttaşı 

R3 

Orta dirençli kaya, çakı ile kazılamaz, 

kazma ucunun sıkı darbesi ile izi 

sığdır. 

50-100 

Kumtaşı 

Arduvaz 

Şeyl 

R4 

Kuvvetli dirençli kaya, elle tutulan 

numune jeolog çekicinin düzgün 

tarafı ile sıkı bir darbede kırılır. 

100-200 

Mermer 

Granit 

Gnays 

R5 

Çok dirençli kaya, masif numuneyi 

kırmak için jeolog çekici ile birçok 

darbe vurmak gerekir. 

>200 

Kuvarsit 

Dolerit 

Gabro 

Bazalt 
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Poole ve Farmer, N tipi Schmidt çekici için, Schmidt değerleri esas 

alınarak, yinelenen ölçmeler yöntemine uygun bir sınıflandırma yapmışlardır. 

Bu sınıflandırmalar Tablo 1’de görülmektedir. Ayrıca elde edilen tek eksenli 

basma dayanımı değerlerine göre incelenen kayaç, Tablo 2’deki zemin ya da 

taş sınıflandırmasına sokulabilir. 

Beverly ve ark. (1979), 20 farklı yöreden elde edilen Schmidt çekici 

verilerine göre Eşitlik 5 ve 6’daki bağıntıları elde etmişlerdir. 
 

σb = 12.74 × e[0.0185(Hs×γk)]      (5) 

Et = 192 × (γk
2 × Hs) − 12.71      (6) 

 

1.2.1. Apsien Yaşlı Velibey Kumtaşında Yapılan Ölçmeler 
Tipik olarak gözlem yapılabilmesi, karakteristik Apsien yaşlı Velibey 

kumtaşları ve kuvars kumlarının her tabakasının kalın seriler halinde 

görülebilmesi, doğrultusu ve yatımının uygunluğu ve kullanım alanlarına 

yakınlığı gibi nedenlerden ötürü Alacaağzı serilerinde ölçmeler yapılmıştır. 

Ayrıca bu saha için MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından 5 adet 

sığ kum sondajı yapılması planlanmış ve bu sondajlar 1988 yılının Temmuz 

ayında tamamlanmıştır. Sondajlar, Alacaağzı ve Erentepe’de ve daha sonra da 

Alacaağzı yolu ile Büyükyonga Tepesi yolunda yapılmıştır. Sondaj 

karotlarından elde edilen sonuç ise, bu derinliklerdeki formasyonun %90’a 

varan oranda gevşek ya da zayıf denilebilecek taneli kumtaşı ve kuvars kumu 

olduğu şeklindedir. Kuvars tanelerinin en fazla 4 mm olduğu görülmüştür. 

Sondajlardan elde edilen karotlardan yapılan tayinler sonucu, Velibey kumtaşı 

ve kuvars kumlarından başka bir seriye rastlanılmamış ve sondajlar tabana 

indirilmemiştir. Ancak yapılan arazi etütleri ve sondajlara bakarak 

Büyükyonga Tepe ve Alacaağzı Yolu civarında en yüksek kalınlık 220 m’yi 

bulmaktadır. Kuzeyde Barremien kireçtaşı sınırında bu kalınlık sıfıra 

inmektedir. Yapı olarak çıkan şey ise, Apsien yaşlı Velibey kumtaşları ve 

kuvars kumlarının Zonguldak Karbonifer Havzasının üstüne diskordansla 

gelmiş olduğu şeklindedir. Bu yüzden en genç ve gevşek tabaka, eğer aşınıp 

ya da sürüklenip gitmemişse en üstte olmaktadır. Alacaağzı deresinin açtığı 

vadide Velibey kumtaşlarının tabanındaki formasyonları da görmek mümkün 

olabilmektedir. Bu formasyonlar ise, Barremien kireçtaşı ve Namurien’e ait 

konglomera gibi oluşumlardır. Schmidt çekici ile yapılan ölçümlerin sonucu 

Tablo 3’te görülmektedir (Haner, 1993). 

Şekil 16’da Schmidt çekici ile sistematik olarak Apsien yaşlı Velibey 

kumtaşı tabakalarında yapılan sertlik ölçümlerinden biri görülmektedir. Tablo 

3’te de bu ölçme sonuçlarından ve alınan numunelerden elde edilen veriler ve 

bu verilere dayanılarak çıkartılan, % deformasyon oranı; kg m-3 olarak γk kuru 

birim hacim ağırlığı; σb olarak MPa cinsinden tek eksenli basma dayanımı; Φ, 

içsel sürtünme açısı değerleri ve tüm bunları göz önünde bulundurarak kayaç 

cinsi tanımlanmıştır. Tablo 3 incelendiğinde sınır zonlarda kayacın zayıf ve 
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gevşek bir yapıya, orta zonlarda sağlam, orta sağlam ve çok sağlam bir yapı 

gösterdiği görülmüştür. 

 

 
Şekil 16: Alacaağzı yolunda apsien yaşlı Velibey kumtaşlarında Schmidt çekici ile 

yapılan ölçme 

 

MTA’nın yaptığı sondaj 17-A’nın bulunduğu Fliş sınırından itibaren, 

Alacaağzı deresinin açtığı vadide Velibey kumtaşlarının tabanındaki 

formasyonları da görmek mümkün olabilmektedir. Yapı olarak, çıkan ise, 

Apsien yaşlı Velibey kumtaşları ve kuvars kumlarının Zonguldak Karbonifer 

Havzasının üzerine diskordansla gelmiş olduğu şeklindedir. Bu yüzden en 

genç ve gevşek tabaka, eğer aşınıp, ya da sürüklenip, gitmemişse, en üstte 

olmaktadır. Alacaağzı deresinin açtığı vadide Velibey kumtaşlarının 

tabanındaki formasyonlar, Barremien kireçtaşı ve Namurien’e ait konglomera 

gibi oluşumlardır. 
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Tablo 3: Schmidt çekici ile alacaağzı yolunda yapılan ölçmelere ait toplu sonuçlar 

(Haner, 1993) 
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1 0 10> - - - - Fliş sınırı 

2 100 10> - 2700 10,43> 46º12> Zayıf 

3 200 10> - 2730 10.74> 47º03> Zayıf 

4 300 10> - 2700 10.43> 46º12> Zayıf 

5 400 10> - 2720 10.64> 46º46> Zayıf 

6 430 24.46 13.22 2760 21.23 64º46 Orta sağlam 

7 478 40.75 4.30 2780 45.08 77º29 Sağlam 

8 566 18.18 21.62 2860 17.68 60º30 Orta zayıf 

9 662 52.12 30.55 2660 66.69 81º28 Çok sağlam 

10 774 25.82 22.48 2790 23.25 66º43 Orta sağlam 

11 923 52.56 29.41 2800 78.25 82º43 Çok sağlam 

12 1000 10> - 2720 10.64> 46º46> Zayıf 

13 1100 10> - 2700 10.43> 46º12> Zayıf 

14 1200 10> - 2650 9.92> 44º46> Zayıf 

15 1270 Velibey kumtaşlarının tabanı ve Barremien kireçtaşlarının tavanı 

 

1.2.2. Karbonifer Yaşlı Kumtaşlarında Yapılan Ölçmeler 
Ereğli Kömür İşletmeleri tarafından, 1961-1967 yılları arasındaki 

hidrolik dolgu uygulamasında malzeme sağlanan ve üstü açılmış bir yer olan, 

açık işletme sahasında ölçümler yapılmıştır. MTA’nın bu sahada yapmış 

olduğu çalışmalar sonucu, Kozlu serisi diye de anılan Karbonifere ait 

Westfalien-A serileri içinde kumtaşı ve konglomera oluşumları ayırt 

edilmektedir (Orhan ve Canca, 1988). Açık işletme diye anılan yerde Şekil 

17’de görüldüğü üzere, batı girişinden itibaren şevleri taramak suretiyle 

ölçmeler yapılmıştır. Ölçme yapılan yerler, izleyen şekildeki çizgisel açık 

işletme sahası üzerinde gösterilmiştir. Ölçmelere şevin dış yüzeyi 

temizlendikten sonra başlanmıştır. Yol kenarına doğru konglomeralı seriler 

bulunmaktadır. İşletmeye dolgu malzemesi temin edilen ilk uygulamalarda iri 

kuvars çakıllı olan bu serilerden dolgu malzemesi olarak yararlanılmıştır. 

Sonuç olarak bakıldığında Karbonifer devrine ait Westfalien-A yaşlı 

kumtaşlarında yapılan incelemeler sonucu kullanım için, delme, patlatma, 

birincil kırma ve eleme gibi işlemlere gereksinim duyulacağını 

göstermektedir. Schmidt çekici ile yapılan ölçmelerin sonuçları Tablo 4’te 

verilmektedir. 
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Şekil 17: Kandilli Karbonifer kumtaşı açık işletmesinin genel görünüşü ve ölçme 

yapılan noktalar 

Tablo 4: Schmidt çekici ile açık işletme sahasında yapılan ölçmelere ait toplu 

sonuçlar (Haner, 1993) 
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1 6 14.50 37.50 2600 11.55 49º06 Orta zayıf 

2 21 28.81 27.86 2620 22.45 65º59 Orta sağlam 

3 45 10> - 2600 9.43> 43º19> Zayıf 

4 64 14.44 31.25 2620 11.75 49º36 Orta zayıf 

5 80 33.31 17.64 2640 28.04 70º22 Orta sağlam 

6 100 10> - 2630 9.72> 44º11> Zayıf 

7 130 18.18 27.02 2620 13.91 54º17 Orta zayıf 

8 163 10> - 2600 9.43> 43º19> Zayıf 

9 177 10> - 2620 9.62> 43º53> Zayıf 

10 187 10> - 2630 9.72> 44º11> Zayıf 

11 205 31.38 7.57 2650 25.96 68º56 Orta sağlam 

12 233 10> - 2640 9.82> 44º28> Zayıf 

13 320 Açık işletmenin sonu 

1.3. Kumtaşları ve Kumların Tane Boyut Analizleri 
Yörede, 3 farklı gruptan oluşan kumtaşları ve kumlardan, Apsien yaşlı 

Velibey kumtaşları ve kuvars kumları ile Karbonifer kumtaşları ve kumları 



 
 77 

üzerinde durulmuştur. Kumtaşlarının doğal olarak bir kırma devresine 

gereksinim gösterdiği açıktır. Burada gevşek kumtaşları ve kumlar ele 

alınacaktır. 
 

1.3.1. Kum ve Kumtaşlarından Numune Alma 
Kum ve kumtaşları için araziden yani yerinden numune alma 

gerektiğinden bu işleme formasyondan kazarak numune almanın esasları 

uygulanmalıdır. Bu yöntemde düzlenmiş ve yüzeysel organik artıkların 

mümkün olduğu kadar, olmadığı seriden, yatağın doğrultusuna dik, tavan ve 

taban arasında açılan oyuklardan “oluk numunesi alma yöntemi” uygulanır.  

Bu şekilde alınan bir numunenin, örselenmiş olduğu ve malzemenin bir takım 

özelliklerini yansıtamadığı bilinmelidir. Ancak o özelliklerin belirlenmesi 

gayesi ile “Elle Keserek Silindirsel Numune Alma Yöntemi” uygulanmıştır 

(TS 1901, 1975). 

Gevşek kumtaşlarında ve kumlarda oluk numunesi için genellikle 10-15 

cm genişliğinde ve 5-8 cm derinliğinde (bu derinlik zemindeki çakıl tanesinin 

çapının dört katından az olmamalıdır) oluk kesitleri alınmasına özen 

gösterilmiştir. Oluklar arasındaki mesafe, değişiklik göstermeyen tabakalarda 

20 m’de bir alınmıştır. Jeolog çekici ve kazma ile istenen kesitlerde 

numunenin alınışı, yukardan aşağıya doğru yapılmış ve kazılan malzeme 200 

cm×200 cm boyutlarında bir branda bezi üzerine alınmıştır. Sonra gereken 

miktarlarda numune torbalanmıştır. Burada uygulanan numune azaltma 

yöntemi, konileme-dörtleme ya da dörtte birleme yöntemi diye anılmaktadır. 

Elle keserek silindirsel numune almada, kullanılan boru uzunluğu 30 cm, iç 

çapı 15 cm olup, hacmi yaklaşık 5300 cm3’tür. Malzemesi çelik olup, 

formasyona sokulan uç kısmının, kullanılırken fazla dirençle karşılaşmaması 

için, dıştan ve dipten doğru 0.5 cm yüksekliği bıçak ağzı gibi inceltilmiştir.  

Ayrıca kullanılan diğer malzemeler, kazma, kürek, mala, bıçak, demir 

testeresi ağzı; yalıtma için parafin mumu, ısıtıcı, boya fırçası, parafin mumu 

ile kaplanmış ahşap diskler ve ambalaj malzemeleridir. Elle keserek silindirsel 

örselenmemiş numune alma işlemi için numune alınacak yerin yüzeyi 

düzenlenir ve silindirsel tüp zemine bir miktar itilir. Tüp çevresindeki zemin 

özenle kazılır ve bir bıçakla tüpün kesici ucundan az büyük bir çapta 

tıraşlanır. Tüp zemine bir miktar itilir ve çevresindeki çukur derinleştirilir. 

Numune içten tüpün üst seviyesine gelince alttan özenle kesilerek ana 

zeminden ayrılır. Tüp içine alınan numunenin üstü etiketlendikten sonra 

nemini kaybetmemesi için yalıtılır. Bundan sonra tüp, yapışkan bir bant veya 

benzeri bir gereçle bağlanır (Şekil 16). 
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Şekil 16: Elle keserek silindirsel örselenmemiş numune alma işleminde silindirin 

zemine itilmesi çalışması 

 

Yapılan deneyler için alınan örselenmemiş numune miktarlarını veren 

tablo ise aşağıda sunulmuştur (Tablo 5). 

 
Tablo 5: Deneyler için alınması gereken numune miktarları (TS 1900, 1975) 

Deney Adı 
Zemin Grupları 

İnce Taneli (g) Orta Taneli (g) İri Taneli (g) 

Su İçeriği (Etüv 

Kurutması Yöntemi) 
50 350 4000 

Likit Limit (Standart 

Yöntem) 
500 1000 2000 

Plastik Limit 50 100 200 

Bağıl Yoğunluk 100 600 600 

Tane Çapı Dağılımı 

(Yıkamalı Eleme 

Yöntemi) 

150 2500 17000 

Tane Çapı Dağılımı 

(Yedek Yöntem - Kuru 

Eleme) 

150 2500 17000 

Tane Çapı Dağılımı 

(Hidrometre Yöntemi) 
100 100 100 

Sıkıştırma Yöntemi 

(Standart Proktor) 
25000 25000 25000 
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Wills (1981) tarafından parçacığın boyutlarına göre yapılan analizin 

sınırları Tablo 6’da verilmiştir. 

 
Tablo 6: Bazı Tane Boyut Analizi Yöntemleri (Wills, 1981) 

Yöntem Uygulanan Yaklaşık Boyutlar (10-6 m) 

Eleme 100000-10 

Yıkayıp Ayırma 40-5 

Optik Mikroskop 50-0.25 

Yerçekimi Çöktürmesi 40-1 

Merkezkaç Çöktürmesi 5-0.05 

Elektron Mikroskobu 1-0.005 

 

Şekil 17’de boyut analizi deneylerinde kullanılan malzeme ve gereçler 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 17: Laboratuvarda elekle eleme sonuçları ve hidrometre ile yapılan ıslak analiz 

  

1.3.1.1. Velibey Kumtaşları ve Kuvars Kumlarından Alınan 

Numunelerin Tane Boyut Analizleri 
Velibey kumtaşları ve kuvars kumlarının yöredeki dağılımından daha 

önceki bölümlerde bahsedilmişti. MTA ile birlikte alınıp, tane boyut analizi 

yapılan Sapça, Değirmenağzı, Kırat ve Hayatköy numuneleri ile Alacaağzı 

yöresi ağırlıklı olmakla beraber Sırattepe Altı, Gavurormanı Tepesinden 

alınan numunelerin analizlerinin toplu verileri iki ayrı tablo (Tablo 7 ve Tablo 

8), analizleri ise iki ayrı eğriler topluluğu halinde (Şekil 18 ve Şekil 19) 

sunulmuştur. ZS numuneleri Sapça’dan; ZD numuneleri, Değirmenağzı’ndan; 

ZK numuneleri, Kırat’tan; ZH numuneleri ise Hayatköy’den alınan numuneler 

olup, Cu = 1.53-4.18 ve Cc = 1.05-2.62 arasında değişmekte olup, buradaki 

malzemelerin hepsi “Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırmasına” göre, SP 

grubuna girmektedir (Kumbasar ve Kip, 1984). Kristal sistemi ise 

hekzagonaldir (Altınlı, 1975). 
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Tablo 7: Sapça, Değirmenağzı, Kırat ve Hayatköy civarından alınan Velibey kuvars 

kumu numunelerinin tane boyut analizi verilerinin toplu sonuçları (Haner, 1993) 

Tablo 8: Alacaağzı, Sırattepe Altı, Gavurormanı tepesi altından alınan Velibey 

kuvars kumu numunelerinin tane boyut analizi verilerinin toplu sonuçları (Haner, 

1993) 
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Şekil 18: Sapça, Değirmenağzı, Kırat ve Hayatköy civarından alınan Velibey kuvars 

kumu numunelerinin tane boyut analizlerinden yararlanarak çizilen eğrileri (Haner, 

1993) 

 

Şekil 19: Alacaağzı, Sırattepe Altı, Gavurormanı tepesi altından alınan Velibey 

kuvars kumu numunelerinin tane boyut analizi verilerinin toplu sonuçları (Haner, 

1993) 
 

1.3.1.2. Karbonifer Kumlarından Alınan Numunelerin Tane 

Boyut Analizleri 
Hidrolik dolgu uygulaması için Ereğli Kömür İşletmesi (EKİ) 

zamanında açılmış olan ve içinde bulunan kum tabakalarından yararlanılan 

açık işletme sahasından (Şekil 17) sistemli olarak alınan numunelerin yapılan 

tane boyut analizleri sonucu, Tablo 9’daki veriler elde edilmiş ve buna göre 
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Şekil 20’deki eğriler çizilmiştir. Yalnız burada, Karbonifer kumları üzerinde 

durulmuştur.  

Tablo 9: Karbonifer kumunun tane boyut analizi verileri toplu sonuçları (Haner, 

1993) 

Şekil 20: Karbonifer kumu numunelerinin, tane boyut analizlerinden yararlanarak 

çizilen eğrileri (Haner, 1993) 

2. ÜLKEMİZDE YILLARA GÖRE ÇİMENTO VE İNŞAAT

SANAYİSİ HAMMADDESİ OLARAK KUMTAŞI, KUVARSİT,

KUVARS KUMU, SİLİS KUMU VE KUVARS ÜRETİMİ

Ülkemizdeki çimento ve inşaat sanayisi için, 2015-2020 yılları arasında

yapılan, kumtaşı, kuvarsit, kuvars kumu, silis kumu ve kuvars üretimleri 

yıllara göre Tablo 10’da görülmektedir. 
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Tablo 10: 2015-2020 yılları arasında ülkemizde yapılan, kumtaşı, kuvarsit, kuvars 

kumu, silis kumu ve kuvars üretimleri (Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2022) 

Madenin 
Adı 

Çimento ve İnşaat Hammaddelerinin Yıllara Göre Üretimi (Ton) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kumtaşı 14456193 20550068 17897042 33613027 14770103 13584393 

Kuvarsit 2839449 2674768 3131222 2612116 2766346 2265215 

Kuvars 

kumu 
12013933 10471915 13472384 10034954 8395843 9770878 

Silis kumu 85870 53515 123730 80648 2180 9860 

Kuvars 929594 832972 883589 1525248 1899151 2149968 

 

Ülkemizdeki maden varlığı istatistiklerine bakıldığında, kuvarsit 

rezervinin 501 milyon ton, kuvars kumunun 750 milyon ton ve kuvars 

rezervinin 151 milyon ton olduğu görülmektedir (Star, 2017). Tablo 10’da 

görülen madenler, gördükleri işlemlere, kullanım amaçları ve yerlere göre, 

ambalajlanarak ve dökme usulü oldukça farklı fiyatlarla satılmaktadır. 

 

SONUÇ 
Kumtaşı, kuvarsit, kuvars kumu, silis kumu ve kuvars, Türkiye’de 

yeterli bir rezerve sahiptir. Bu malzemeler, inşaat sanayinde, metalürji 

alanında, boya, seramik, cam ve döküm kumu olarak, aşındırıcıların 

üretiminde; deterjan, lastik, petrol ve kaya gazı üretiminde ve giriş bölümünde 

de belirtildiği üzere daha birçok alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada ele 

alınan Zonguldak yöresinin Kandilli-Güdüllü arasındaki alanda 400 milyon 

m3’lük bir görünür rezerv olduğu bilinmektedir (Üzer, 1985). Ancak, değişik 

tabakalardaki malzemenin yapısında bulunan safsızlıkların, malzemenin, 

sanayide kullanıma uygun hale getirilmesi amacıyla, cevher hazırlama 

yöntemleriyle istenilen bileşime getirilmesi sağlanmalıdır. Bununla ilgili yan 

sanayiye ait kırma-eleme ve yıkama tesisleri, Değirmenağzı ve Gökçebey 

civarında bulunmaktadır. Sağlık yönünden de dikkat edilmesi gereken 

hususlar vardır. Çok ince SiO2 tozları, cildi ve gözleri tahriş etmekte, 

solunursa da, akciğerler tarafından tutulmakta ve bilhassa boyutu 0.2-2 µm 

aralığındaki tozlar, uzun vadede gelişen ve kalıcı hasara neden olabilen ve 

hatta ölümcül olabilen silikoz hastalığına neden olmaktadır. Bu tip üretim ve 

kullanım amaçlı yerlerde çalışanların, gerekli emniyet tedbirlerini mutlaka 

alması gerekmektedir (Saltoğlu, 1983).  
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GİRİŞ 

Yapı sektöründe farklı özelliklere sahip çok sayıda endüstriyel 

hammadde kullanılmaktadır. Endüstriyel hammaddelerin yapı sektörü 

içerisindeki kullanım alanlarını belirlemek için en genel sınıflandırma şekli 

mineral taş ve toprak ürünleri, kimyasal ürünler ve yalıtım malzemeleri olarak 

yapılabilir. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) sınıflandırmasına göre 

taş ve toprağa dayalı sanayi sektörünün ürünleri çimento-klinker, kireç, alçı, 

cam, seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri, teknik seramik, 

sofra ve süs eşyası, refrakterler, tuğla-kiremit, hazır beton, prefabrik yapı 

elemanları olarak sınırlandırılmaktadır (Devlet Planlama Teşkilatı, 2008). 

Toprağa dayalı sanayi sektörü içerisinde kullanılan hammaddelerden ilk akla 

gelenleri seramik killeri, kaolen, feldispat, nefelinli siyenit, talk, pirofillit, 

vollastonit, kuvars kumu, kuvars, kuvarsit, marn, kalker, şamot, şiferton ve 

dolomittir. Çalışmaya konu olan pirofillit (özellikle yaprağımsı olan) ve talk 

benzer fiziksel özellikler göstermektedir ve seramik karo gibi ürünlerde 

birlikte kullanılabilmektedir. Ancak tamamen farklı alanlarda da kullanılırlar. 

Hans Rudolph Hermann pirofillit ismini 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde, 

ateş ve yaprak anlamlarına gelen “pyros” ve “phyllos” kelimelerinin 

birleşiminden türetmiştir. Pirofillit yaprağımsı morfolojinin yanı sıra, küçük 

kristallerin masif agregaları ve büyük iğnemsi kristaller olarak doğada 

oluşmuş olan sulu alüminyum silikattır (Al2Si4O10(OH)2). Saf veya safa yakın 

formdaki pirofillit, doğada oluşumu itibariyle veya ticari ürün olarak nadir 

bulunur. Pirofillit (CASRN 12269-78-2, EINECS 602-803-7) monoklinik ve 

triklinik türdeki kristal sistemlerinde oluşmuş teorik molekül ağırlığı 360.31 

g/mol olan bir fillosilikattır. Ticari pirofillit yaygın olarak kuvars, mika, 

kaolinit, klorit, smektit, illit, epidot, apatit, rutil, pirit, topaz, hematit, diaspor, 

andaluzit, disten ve manyetit gibi minerallerle ilişkilidir. Teorik 

kompozisyonu ağırlıkça %66.7 SiO2, %28.3 Al2O3 ve %5 H2O’den 

oluşmasına rağmen çok nadir saf olarak bulunur. Beyaz, sarı, soluk mavi, 

grimsi veya kahverengimsi yeşil renklerde olabilir. İnci parlaklığına sahiptir 

ve ince kesitte renksizdir. Saf olduğunda sahip olduğu kendine özgü 

özellikleri nedeniyle birçok endüstride tercih edilir. Refrakter, seramik, 

çimento, yapı malzemesi, fiberglas, plastik, kâğıt, boya, kauçuk, tarım ilacı, 

gübre ve farmasotik endüstrilerinde pirofillitin tercih edilmesinin sebepleri 

sahip olduğu kimyasal inertlik, düşük genleşme katsayısı, düşük yığın 

yoğunluğu, düşük elektrik iletkenliği, düşük ısıl iletkenliği, düşük ısıl yük 

deformasyonu, yüksek refraktif davranışı, yüksek ergime noktası, yüksek 

dielektrik gücü, yüksek korozyon direnci gibi özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca pirofillit kile göre daha düşük genleşme 

katsayısına ve termal iletkenliğe sahip olduğu için refrakter uygulamalar için 

uygundur. Pirofillit bir kil minerali gibi seramik, çömlek ve dolgu malzemesi 

gibi birçok endüstriyel uygulamada kaolinit mineral grubu yerini alabilir. 

Çünkü kaolinit mineral grubu oldukça pahalı ve hızlı bir şekilde 
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tükenmektedir. Buna ek olarak pirofillit, asbest gibi toksik minerallerden 

bağımsız ve güvenli olduğu için özellikle farmasotik ve medikal 

uygulamalarda dolgu malzemesi olarak talk yerine kullanılabilir (Ciullo, 

1996; Deer ve ark., 2013; Devlet Planlama Teşkilatı, 2001; European 

Chemicals Agency, 2021a; Hermann, 1829; Maaz ve ark., 2021; 

Mineralogical Society of America, 2001a; Tomalino, 2021; Virta, 1996).  

Georgius Agricola (Georg Bauer) bir rivayete göre talk ismini 16. 

yüzyılın ikinci çeyreğinde, tozunun rengine isnat etmek için Arapça saf 

anlamına gelen “talq” kelimesinden türetmiştir. Talk partikülleri karakteristik 

olarak yaprağımsı morfolojiye sahip sulu magnezyum silikattır. Talk (CASRN 

14807-96-6, EINECS 238-877-9) pirofillit gibi monoklinik ve triklinik türdeki 

kristal sistemlerinde oluşmuş teorik molekül ağırlığı 379.27 g/mol olan bir 

fillosilikattır. Ticari talk yatakları klorit, serpantin, prizmatik tremolit, 

antofillit, manyezit, kalsit, kuvars, dolomit, pirit, mika ve diyopsit gibi 

mineraller içerebilmektedir. Teorik kompozisyonu ağırlıkça %63.36 SiO2, 

%31.89 MgO ve %4.75 H2O olmasına rağmen ticari talkların içerdiği 

safsızlıklar nedeniyle bu değerler farklılık göstermektedir. Açıktan koyu 

yeşile, kahverengi, beyaz renklerde olabilir. İnci parlaklığına sahiptir ve ince 

kesitte renksizdir. Talk içeren masif bir kayaca steatit denir. Saf olmayan 

masif çeşidi ise sabuntaşı olarak adlandırılır. Talkın sanayinin birçok alanında 

ticari olarak kullanılmasının nedenleri yumuşaklığı, saflığı, koku tutması, 

beyazlığı, parlaklığı, nem içeriği, yağ ve gres adsorpsiyonu, kimyasal inertliği, 

düşük elektrik iletkenliği, yüksek dielektrik gücü ve yüksek termal iletkenliği 

gibi özelliklerinden dolayı olmaktadır. Talkın ana tüketim alanları, seramik, 

boya, plastik ve kâğıt sanayileridir (Ciullo, 1996; Deer ve ark., 1966; Devlet 

Planlama Teşkilatı, 1991; Devlet Planlama Teşkilatı, 2001; European 

Chemicals Agency, 2021b; Mineralogical Society of America, 2001b; Virta, 

1996; Zazenski ve ark., 1995). 

 

1. OLUŞUM VE ÖZELLİKLER 

1.1. Pirofillit 
Pirofillit, mikalar gibi oktahedral düzendeki bir Al iyonu tabakasının iki 

SiO4 tetrahedra tabakaları arasına sıkıştırılması ile oluşan tabakalı bir yapıdır. 

Mevcut oktahedral bölgelerin üçte ikisi Al tarafından doldurulur. Geriye kalan 

kısımlar boş olarak kalırlar. Bu şekilde oluşan katmanlar elektriksel olarak 

nötr olduğundan dolayı aralarına ilave katyonlar yerleşemezler. Tabakalar 

arasındaki zayıf van der Waals bağları çok düşük sertlik ve belirsiz bir kristal 

yapıya yol açmaktadır. Ayrıca istiflenmede de düzensizlik sergilemektedir. En 

yaygın politipi çift tabakalı olup, monoklinik (2M1) sistemde kristalleşir. 

Fakat tek tabakalı triklinik (1Tc) yapı da oluşur. Ancak saf triklinik politipi 

doğada nadir olarak bulunur. Pirofillitler ideal kimyasal formüllerinden çok az 

sapma gösterirler. Az miktarda Al ile Si ve Mg, Fe2+, Fe3+ ile Al yer 

değiştirebilir. Küçük miktarlarda Ca, Na ve K mevcut olabilir. Pirofillitin 
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bazal aralığı yaklaşık olarak 9.3 Å olup, triklinik ve monoklinik politiplerinin 

tabakalararası mesafesi sırasıyla 4.3 Å ve 4.0 Å’dur. Pirofillitin ferrik demir 

analoğu ferripirofillit (Fe2Si4O10(OH2)) olarak raporlanmıştır (Chukhrov ve 

ark., 1979; Hita ve Kitagawa, 2006; Gelest, 2016). Pirofillitin kristal yapısı 

Şekil 1’de görülmektedir. 

 

 
Şekil 1: Pirofillitin kristal yapısı (Ciullo, 1996) 

 

Pirofilit yataklarının şekilleri kabaca masif, levha, mercek ve damar 

olarak ayrılabilir. Masif maden yatakları en geniş ve en yaygın olanıdır. 

Pirofillit genel olarak hidrotermal alterasyon ile oluşur. Birincil kökeni şu 

şekilde oluşur: Birinci olarak, granitlerle beraber bulunan riyolit, dasit, andezit 

ve tüfler gibi volkanik kayaçların hidrotermal alterasyonu ısı kaynağı 

varsayılır. İkinci olarak, ısı kaynağı gibi davranan kuvars porfir gibi intrüzif 

kütlesinin üst kısımları hidrotermal alterasyondan etkilenir. Üçüncü olarak, 

metalik cevher yataklarının alterasyon bölgesidir (Hita ve Kitagawa, 2006). 

Pirofillit pazarına seramik ve refrakter kullanımları hâkimdir. Bu 

nedenle mevcut ürünler, mineraloji ve ortaya çıkan pazara uygunluğu 

açısından karakterize edilir. Pirofillitin refrakter kalitesi, seramik kalitesi, 

tarımsal kalite ve dolgu kalitesi gibi çeşitleri bulunmaktadır. 

Refrakter kalitesindeki pirofillit düşük alkali içeriğine (%1’den az) 

sahip olmalıdır. Ayrıca mika içeriğinin düşük olması da gerekir. Alkaliler 

pirofillitin ergime derecesini düşürür. Ergitici (Fe2O3, FeO, TiO2) içeriği 

%1’den düşük olmalıdır. 

Seramik kalitesi için yüksek alkali içeriği tercih edilir. Yani 

refrakterlerde kullanımının aksine pirofillitin yüksek mika içermesi burada bir 

avantaj sağlar. Yüksek alkali içeriği sayesinde düşük ergime sıcaklığı 

sağlanır. Eğer sağlık gereçleri gibi renk değerlerinin önemli olduğu alanlarda 

kullanılacaksa, renk veren oksitlerin düşük seviyelerde olması istenir. 

Tarımsal kalitedeki pirofillit, tarım ilacı tozunda etken maddeler için 

taşıyıcı olarak kullanılmaktadır. Pirofillitin nötr pH değeri, inertliği ve su 
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sevmez özellikleri tarımsal kullanım için önemli olan doğal niteliklerindendir. 

Bunun ötesinde, pirofillitin incelik ve şişme değerleri gibi performans 

özellikleri bu pazara kabulünü etkilemektedir. 

Dolgu kalitesi için, pirofillit ve mika bileşenlerinin ince levhamsı yapısı 

sayesinde kaolin ya da talka benzer şekilde fiziksel özelliklere katkıda 

bulunması beklenebilmektedir. Buna rağmen polimerlerde kuvarsın sebep 

olduğu aşınma nedeniyle ABD’de pirofillitin kullanımı sınırlıdır. Boyalarda 

pigment uzatma için ince öğütme ve iyi renk değerleri gereklidir. Nispeten 

daha kaba bir öğütme ile yüksek yapılı kaplamaların güçlendirilmesinde 

kullanılabilir. Duvar panosu ek yeri yapıştırıcısı uygulamalarında öğütme, 

renk ve su absorpsiyonu anahtar özelliklerdir (Ciullo, 1996). 

Pirofillitin kendine özgü kimyasal ve fiziksel özellikleri birçok 

endüstriyel uygulamada talk ve kaolinit gibi çeşitli hammaddelerin yerine 

kullanılabilmesini sağlamaktadır. Yüksek saflık değerlerine sahip pirofillit 

nadir olarak bulunur. Yüksek saflıktaki pirofillite örnek olarak Tablo 1’de 

görülen Güney Kore ve Rusya’daki bazı yataklar verilebilir. 

Tablo 1: Güney Kore ve Rusya’daki bazı pirofillit yataklarının kimyasal 

kompozisyonu 

Kimyasal 

Kompozisyon % 

Güney Kore Rusya 

Gussi Nohawado Chistugor Polar Urol 

SiO2 66.2 67.6 67 66.9 

Al2O3 28.7 28.9 28.2 27.7 

FeO 0.1 0.3 *md 0.3 

K2O *md 0.1 0.1 *md

Na2O 0.2 0.2 *md *md

*md=mevcut değil

Pirofillitin kimyasal olarak inertliği, elektriksel olarak nötürlüğü, asit ve 

alkalilere karşı çok yüksek direnç göstermesi endüstriyel uygulamalar için en 

önemli kimyasal özelliklerindendir. Pirofillit kristalleri yaprağımsı ya da lifli 

(asbest gibi) olabilir. Öğütüldüğü zaman bu kristaller plakalar/pullar veya 

lifler şeklinde ayrılırlar. Her bir pul veya yaprakta jipsit [Al(OH)3] tabakaları 

tarafından sıkıştırılan iki silikat tabakasından oluşmuş levha gibi bir yapı 

vardır. Pirofillit özellikle boya endüstrisinde dolgu olarak kullanılacağı zaman 

yaprağımsı yapısı arzu edilir. Pirofillit levhaların silikat tabakalarından 

kaynaklanan bu yaprağımsı biçim tabakaların çatlak direncini arttırır, 

kurumasına yardımcı olur ve iyi dağılımı destekler.  

Pirofillit Mohs sertlik skalasına göre 1-2 sertliğine sahiptir. Bu nedenle 

pirofillit çok yumuşaktır. Pirofillitin farmasötik endüstrisi gibi birçok 

endüstriyel uygulamada kullanılabilmesi, sabunumsu ve pürüzsüz bir yüzeye 

sahip olması sayesinde olmaktadır. Yüksek bir özgül ağırlık değerine sahiptir. 

Oda sıcaklığındaki özgül ağırlığı 2.90 gr/cm3 değerine kadar çıkabilmektedir. 
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Pirofillitin içerisindeki demir oksit gibi safsızlıklara bağlı olarak beyaz 

renkten kahverengimsi yeşil renge kadar birçok farklı renklerde olabilir. 

Ayrıca yaprağımsı çeşitleri inci gibi parlaklığa sahiptir. Kırılma endeksi 1.55-

1.60 aralığında değişmektedir. İyi mekaniksel özelliklere sahip olduğu için 

dayanıklı yapıların üretilmesi sağlanır. Buna ek olarak kötü bir iletkendir ve 

yüksek dielektrik gücüne sahiptir. Önemli özelliklerinden bir diğeri de doğal 

hidrofobik olmasıdır. Pirofillitin hidrofobik özelliği çok sayıda farklı çatı 

kaplama levhalarının üretiminde sızdırmazlık ve su geçirmezlik sağlar. Ek 

olarak, özellikle lifsi tipteki öğütülmüş pirofillit yüksek yağ absorbsiyon 

kabiliyetine sahiptir. Bu özelliği pirofillitin boya endüstrisinde dolgu pigmenti 

olarak kullanılmasına olanak verir. 

Termal özellikler pirofillitin en önemli niteliğidir. Hem suyun hem de 

minerallerin termal özelliklerinin avantajlarını birleştirir. Suya benzer şekilde 

pirofillitte (metalin aksine) ısıyı uzun süre korur ve uzun bir süre boyunca 

yavaşça yayar. Ancak metaller gibi çabuk ısınır. Pirofillitin bu davranışı zayıf 

termal iletkenlik ile yüksek özgül ısıyı birleştirmesinden kaynaklanır. Zayıf 

termal iletkenlik, pirofilit tarafından absorbe edilen ısının hızlı akmadığı 

anlamına gelir. Yüksek özgül ısı ise bir ünitenin sıcaklığı yükselirse, bir 

pirofillit kütlesinin büyük miktarda ısıyı absorbe edebileceği anlamına gelir. 

Bu özellikler pirofillit kullanılan refrakter ürünlerin dayanımını arttırır.  

Pirofillit, farklı sıcaklıklarda ısıtıldığında birkaç termal dönüşüm 

aşamasından geçer. 450°C’nin altındaki sıcaklıklarda yüzeydeki, 

gözeneklerdeki ve/veya adsorbe olmuş su uzaklaşır. Mineral bünyesindeki 

bileşik suyun hidroksil bağının kopması sonucu uzaklaşması yani 

dehidroksilasyon işlemi 780°C-1100°C arasında gerçekleşir. Amorf SiO2’nin 

oluşumu 950°C-1100°C arasında, amorf SiO2’den kristobalitin kristalleşmesi 

ve mullit fazının oluşumu ise 1200°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda olmaktadır. 

Oluşan bu mullit fazı düşük genleşme katsayısı, düşük termal iletkenlik ve 

erimiş metallerden kaynaklanan korozyona karşı direnç gibi kendisine özgü 

teknik özellikler içerir. Bu yüzden mullit refrakter malzeme olarak ve yer ve 

duvar karoları gibi seramik uygulamalarında feldispat ile silikanın yerine 

kullanılır (Maaz ve ark., 2021). 

Suda çözünmez. Pirofillitin 20°C’deki buhar basıncı <0.01 mm Hg, 

kırılma endeksi 1.55-1.60, parlaklığı 66-92 olarak belirlenmiştir. Optik açısı 

(2V açısı) 53°-62° arasındadır (Mineralogical Society of America 2001a;  

George, 2016; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 2021a). 

 

1.2. Talk 

Talk, ideal kimyasal kompozisyonu Mg3Si4O10(OH)2 olan beyaz, gri 

veya soluk yeşil renklerdeki ve sabun gibi hissettiren yumuşak kristalin, 

yaprağımsı ya da kompakt yapıya sahip olarak bulunan bir sulu magnezyum 

silikat mineralidir.  
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Talkın yapısı pirofillit gibidir. Fakat karışık tabakalardaki oktahedral 

bölgeler alüminyumun yerine magnezyum ile bağlanmıştır. Eğer silika 

halkalarının bir tabakası krizotilin magnezya yönüne bağlıysa, oktahedral 

tabakanın her iki yanındaki eğilme yönelimleri birbirlerini boşa çıkartır. 

Mineral yapı düzlemsel kalır ve pirofillite benzer tabakalı trioktahedral bir 

yapı ortaya çıkar. Pirofilitte olduğu gibi, bireysel talk tabakaları zayıf van der 

Waals kuvvetleri ile bir arada tutulur. Pirofillite nazaran talk, kaygan ve 

tabakalı yapısı sayesinde kendine özgü yumuşak ve kayganlık hissi 

vermektedir. Talk ve pirofillitin X-ışını kırınımı analizi sonuçları birbirlerine 

benzerdir. Ancak talkın d değerleri daha büyüktür. d060, talk için 1.52 Å iken 

pirofillitte 1.495 Å değerindedir. Yapısal katmanlar arasında değiştirilebilir 

katyonlar ve su molekülleri bulunmadığından, temel boşluklar organik 

sıvılardan veya 700°C’ye kadar ısıtmadan etkilenmez (Ciullo, 1996; Deer ve 

ark., 1966). Talkın kristal yapısı Şekil 2’de görülmektedir. 

 

 
Şekil 2: Talkın kristal yapısı (Ciullo, 1996) 

 

Talk oluşumu için en uygun alanlar magmatik kayaçlar ile sedimanter 

kayaç kontaktları, fay ve makaslama zonlarıdır (Maden Tetkik ve Arama 

Genel Müdürlüğü, 2021b). Talkın iki yaygın parajenezi ultrabazik 

kayaçlarının hidrotermal alterasyonu ve silisli dolomitlerin düşük dereceli 

termal metamorfizması ile ilgilidir. Ultrabazik kayalarda talk yaygın olarak 

mercek şekilli damarlar olarak ve fay ve makaslama düzlemleri boyunca 

oluşur. Bazı durumlarda hidrotermal çözeltiler orijinal ultrabazik bünyeden 

ayrılabilir. Fakat diğerlerinde dış bir kaynak gösterilir. Steatitleşme 

(ultrabazik kayaçların hidrotermal alterasyon sonucu en az %90 talk (steatit) 

içeren bir kayaca dönüşmesi) yaygındır. Fakat serpantinleşme (olivin piroksen 

gibi ultramafik minerallerin ve/veya bu minerallerce zengin ultramafik 

kayaçların hidrotermal alterasyona uğrayarak bozunma veya başkalaşması 

sonucu serpantin grubu minerallere veya serpantinite dönüşmesiyle 

sonuçlanan bir süreç) ile her zaman ilişkili değildir (Zazenski ve ark., 1995; 
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McCarthy ve ark., 2006; Sankur, 2022). Farklı şekillerde oluşum gösteren talk 

serpantin, antofillit ve tremolit ile de yakından ilişkilidir. Serpantinin 

karbonatlaşması ile talk, dolomit veya manyezitin çözülmüş silisli ortamda 

bozuşması ile veya serpantin ya da kuvarsitin uygun ortamlarda dönüşümü 

sonucunda oluşmaktadır. Talkın farklı oluşum şekilleri kısaca Eşitlik 1-3’de 

verilen denklemlerle tanımlanabilir. 

Serpantinin talka dönüşümü magnezyanın ayrılması ve silikanın 

ilavesiyle ya da CO2 ilavesiyle olabilir: 

• 2Mg3Si2O5(OH)4+3CO2 → Mg3Si4O10(OH)2 + 3MgCO3 + 3H2O      (1) 

    (serpantin)                            (talk)             (manyezit) 

Talk, dolomit veya manyezitin çözülmüş silisli ortamda bozuşmasıyla 

oluşumu: 

• 3CaMg(CO3)2+4SiO2+H2O → Mg3Si4O10(OH)2 + 3CaCO3 + 3CO2    (2) 

             (dolomit)     (kuvars)                 (talk)               (kalsit) 

Serpantin ya da kuvarsitin uygun ortamlarda dönüşümüyle oluşumu: 

• Klorit + Kuvars → Kyanit + Talk + Su         (3) 

Talk yataklarında kalsit, dolomit, diyopsit, kuvars, magnetit, serpantin, 

manyezit, limonit, tremolit-aktinolit, pirit, olivin, mika, amfibol, piroksen, 

nikel ve biyotit gibi mineraller bulunabilmektedir. Talk yatakları masif talk 

yatakları, sert yapılı talk yatakları, yumuşak levha yapıdaki talk yatakları ve 

karışık talk yatakları olarak dört gruba ayrılabilir. Masif talk yatakları, masif, 

kriptokristalin, kesilebilir, oyulabilir ve işlenebilir özelliklere sahiptir. Bu tür 

talk minerali 6 saat boyunca 980°C sıcaklıkta pişirilirse lava olarak 

adlandırılan klinoenstatit kristaline dönüşür. Sert yapılı talk yatakları, farklı 

oranlarda antofillit, kalsit, dolomit, tremolit ve serpantin içeren tabakalı veya 

masif şekilde oluşmuş kayaç halindedir. Karakteristik olarak %6-10 arasında 

değişen oranlarda CaO içermektedir. Yumuşak levha yapıdaki talk yatakları, 

taşınıp yığılarak oluşmuş magnezyum karbonat kayaçlarının değişime 

uğraması sonucunda oluşmuşlardır. Karışık talk yatakları, levhamsı talk, 

kalsit, dolomit, serpantin ve farklı mineraller içeren kırılgan (gevrek) 

özelliktedir. Beyaz şisti kayaçlardan oluşmuştur (Yıldız, 2014).  

Talklar mineraloji, morfoloji ve coğrafi kaynağa göre sınıflandırılır. 

Talk ürünler kullanılacağı uygulama alanlarının ihtiyaçları doğrultusunda ham 

cevherin kalitesine ve özelliklerine bağlı olarak kuru öğütme, havalı ayırma 

ve flotasyonun çeşitli kombinasyonları kullanılarak zenginleştirilir. Talkın 

yaprağımsı talk, steatit, sabuntaşı, tremolitik talk, New york talkı, Vermont 

talkı, Montana talkı, Teksas talkı, Kanada talkı, İtalya talkı, Çin talkı gibi 

çeşitleri bulunmaktadır. 

Yaprağımsı talk, tipik olarak %90’dan fazla saflıkta, belirgin şekilde 

katmanlı, yumuşak talktır. Doğal haliyle ya da zenginleştirilmiş olarak 

farmasötik, kozmetik veya takviye edici ürünlerde kullanılmaktadır. 

Steatit, saf talk için kullanılan mineralojik bir isimdir. Günümüzde, 

yüksek saflıkta, yoğun ve çok ince taneli talkı ifade etmek için kullanılır. 
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İşlenebilmektedir. Steatit, pişirildiği zaman iyi elektriksel yalıtım özelliklerine 

sahip olduğu için porselen elektrik izolatörlerin üretiminde kullanılmaktadır. 

Sabuntaşı, tipik olarak steatitin düşük saflıktaki formuna verilen 

isimdir. Oyulabilir, kesilebilir, delinebilir veya işlenebilir. Sabuntaşının 

kimyasal direnci, yoğun yapısı ve refrakter özelliği sayesinde lavabo ve ısıtıcı 

gibi şekil verilmiş ürünler üretilebilir.  

Tremolitik talk, %50’den daha az miktarda talk içeren ince taneli “sert” 

talktır. Sert bir yapıya sahip olan tremolitik talk, büyük oranda ince prizmatik 

tremolit ve yaprağımsı serpantin içermektedir. Az miktarda prizmatik 

antofillit ve eser miktarda kuvars ve karbonatlar içerir. Talkın karakteristik 

özellikleri olan tabakalar, yumuşaklık ve hidrofobik özellikler 

görülmemektedir. Bu nedenle bazı geleneksel talk uygulamalarından hariç 

tutulur. Tremolitik talkın tipik olmayan özellikleri, seramik ve boya 

ürünlerinde çeşitli faydalar sağlamaktadır. New york talkı ise tremolitik talk 

için anlatılan özelliklere sahiptir. Tremolitik talk ve New york talk eşanlamlı 

olarak kabul edilir. 

Çoğu ham Vermont talkın önemli bir karakteristik özelliği %20-30 

oranında manyezit içeriyor olmasıdır. Ham cevher çeşitli miktarlarda kalıntı 

manyezit ve bazen diğer karbonatları içeren ürünler üretmek için 

zenginleştirilir. Bu ürünler ana olarak dolgu uygulamalarında tercih 

edilmektedir. 

Montana talkının doğada bulunuş şekliyle yüksek saflığa ve parlaklığa 

sahip olması bilinen özelliklerindendir. İçerdiği başlıca safsızlıklar az 

miktarlardaki klorit, dolomit ve manyezittir. Yüksek saflığa sahip olduğundan 

dolayı basit bir zenginleştirme işlemi ile ya da hiç zenginleştirmeye 

yapmaksızın geniş bir kullanım alanına sahip ürünlerin üretilmesini mümkün 

kılmaktadır. 

Ham Teksas talkı genellikle içerisindeki organik maddelere bağlı olarak 

gri ya da siyah renklere sahiptir. Kuvars ve dolomit gibi safsızlıkları içerebilir. 

İşlendiği zaman dolgu malzemesinde kabul edilebilir parlaklığa sahip olabilir. 

Fakat esas kullanım alanı seramik malzemelerdir. Seramik ürünlerde pişirme 

rengi kabul edilebilir. Hızlı pişirim bünyelerde kullanıma uygundur. 

Kanada talkı her yatakta farklı özellikler göstermektedir. Geniş bir 

aralıkta saflık ve renk değerlerine sahiptir. Yüksek parlaklıkta olan talkların 

büyük kısmı dolgu ve zift adsorpsiyon uygulamaları için Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) tarafından ithal edilmektedir. 

İtalya talkı, dünyanın en saf talkı olarak ün kazanmıştır. İtalya talkının 

neredeyse tamamı ABD tarafından ithal edilmektedir. ABD özellikle yüksek 

saflıkta, yumuşak, kozmetik ve farmasötik kalitede olanları tercih etmektedir. 

Çin talkının ana üretim yeri Liaoning şehrinin Haicheng bölgesindedir. 

Bazen ABD, Çin talkını ithal etmektedir. Çin’in değişik bölgelerindeki farklı 

madenlerden çok çeşitli kalitelerde talk ithal edilmesine rağmen bütün bu 

talklar genel olarak Haicheng talkı olarak adlandırılmaktadır. Çin talkı, 
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yüksek saflığı ve parlaklığı ile bilinir. ABD’nin tüketiminin çoğunu dolgu 

kullanımları oluşturur (Ciullo, 1996). 

Talk genellikle masif yapraksı veya lifli kümelerde ya da küresel yıldız 

gruplarında meydana gelir. Ancak daha nadir olarak {001} diliniminde 

kusursuz yassı kristaller gösterir. Esnek ince elastik tabakalar verir. Sibelco 

şirketine ait ticari bir talk numunesinin taramalı elektron mikroskobu 

görüntüsü Şekil 3’de görülmektedir. Talkın tamamına yakını kayganlık hissi 

verir ve inci gibi parlak bir görüntüye sahiptir. Çizgi rengi beyazdır. Mohs 

sertlik skalasına yer alan sertlik standartlarından biridir. Mohs’a göre 1 

sertliğine sahiptir, tırnakla çizilebilir ve en yumuşak mineraldir. Talk 

örneklerinin optik özelliklerinde küçük miktarlardaki iyon (Ti, Mn, vd.) 

değişimlerinden veya adsorbe olmuş sudan kaynaklanan varyasyonlar görülür. 

Tek nikolde, düşükten ortaya değişen pozitif rölyefe sahiptir. İnce kesitte 

renksizdir. Pleokroizma gözlenmez. Çift nikolde, çift optik eksenli (biaks) ve 

negatiftir. Optik açısı (2V açısı) 0-30° arasındadır. Yüksek üçüncü diziye 

kadar girişim renklerine sahiptir (Deer ve ark., 1966; Türkiye Bilimler 

Akademisi, 2005). 

 

 
Şekil 3: Sibelco Tital55 talkının 2750 defa büyütülmüş taramalı elektron mikroskobu 

görüntüsü (SIBELCO, 2022) 
 

Talk, 20°C ve 1013 kPa’da beyaz kokusuz bir tozdur. 900°C’nin 

üzerindeki sıcaklıklarda, hidroksil gruplarını aşamalı olarak kaybetmektedir. 

1050°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda, enstatitin farklı formlarına (susuz 

magnezyum silikat) yeniden kristalleşir. Talkın erime noktası 1500°C’dir. 

Oda sıcaklığındaki özgül ağırlığı 2.58-2.83 gr/cm3 arasında değişmektedir. 

25°C sıcaklıkta suda çözünmez (<0.1 mg/L). Bir QSAR metodu (nicel yapı-

aktivite ilişkisi) ile talkın 25°C’deki buhar basıncının 1.48E-020 Pa 

olabileceği tahmin edilmektedir. Güvenilir bir QSAR yöntemi (Kowwin 

v1.68) ile talk için ayrılım katsayısı (logKow) değeri -9.40 olarak tahmin 

edilmiştir. Talkın ısıl iletkenlik katsayısı 2.09 W/m°K, özgül ısısı 0.82 

kJ/kgK, ısıl genleşme katsayısı 8x10-6/K, su bazlı süspansiyonundaki pH 
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değeri 8.7-10.6, kırılma endeksi 1.57-1.59, parlaklık 69-96, beyazlık 70-94, 

dielektrik sabiti 7.5, yağ absorplama değeri 22-68 g/100 g olarak 

belirlenmiştir (European Chemicals Agency, 2021b; Deer ve ark., 1966; 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 2021b). 

 

2. TOPRAK SANAYİSİNDEKİ UYGULAMA ALANLARI 

Pirofillit ve talk, sanayinin birçok dalında kullanılmaktadır. Ancak bu 

çalışmada pirofillit ve talkın yapı sektörünün toprak sanayisinde hangi amaçla 

kullanıldığına değinilmiştir. Yapı sektörü içerisinde yer alan taş ve toprağa 

dayalı sanayiler ana olarak çimento, alçı, kireç, hazır beton, cam, seramik, 

refrakter, tuğla ve kiremit sanayilerinden oluşmaktadır. Bu sanayi dalları 

içerisinde pirofillitin kullanıldığı toprak sanayi dalları seramik, refrakter ve 

çimento endüstrileridir. Talkın kullanıldığı toprak sanayi dalı ise seramik 

endüstrisidir. 

Pirofillit pişirme sıcaklıkları altında mullit fazına dönüşerek faydalı 

teknik özellikler sağladığı için karo, sağlık gereçleri, beyaz pişen ürünler, 

elektrik parçaları (izolatörler, vakum contaları, rezistanslar, güç çeviriciler) 

gibi bazı seramik ürünlerde bir bileşen olarak kullanılır. Pirofillit seramik 

endüstrisinde mekanik özellikleri, yarı saydamlığı, kimyasal direnci ve termal 

şok direncini geliştirdiği için tercih edilir. Ayrıca yüksek dielektrik dayanımı 

sağlar. Son ürünlerde sırlardaki çatlak oluşumunu engeller. Bunların dışında, 

seramik hammadde karışımlarında silika tamamlayıcısıdır. Dahası, pirofillitin 

hızlı ısınma yeteneği ve 1100°C gibi düşük sayılabilecek bir sıcaklıkta mullite 

dönüşmesi benzer malzemelerden daha hızlı pişirme çevrimine olanak verir. 

Seramiklerin endüstriyel şartnamelerine göre demir oksit, titanyum oksit ve 

alkaliler gibi safsızlıkların oranı, seramik ürünlerdeki zararlı etkilerinden 

dolayı belirli bir oranın içerisinde kalmalıdır. Demir ve titanyum son 

ürünlerde istenmeyen renk oluşumlarına neden olmaktadır. Ayrıca titanyum 

ve demir oksit seramik yapıda düşük erime noktasına sahip demir-titanat camı 

oluşturur. Bu demir-titanat camı kabarcık oluşumu yoluyla son üründe 

gözenekliliğin artışına sebep olur. Alkaliler de zararlıdır. Çünkü karbonat 

biçimindeki zararlı alkaliler pişirme sıcaklıkları altında oluşan suda çözünen 

silikat yapılarındaki silika ile birleşir. Ek olarak, alkali iyonları elektriksel 

olarak iletkendir. Seramik endüstrisi için pirofillitte aranan özellikler Tablo 

2’de görülmektedir. 

Çimento sektöründe kullanılacak pirofillitin, düşük demir ve alkali 

içeriğine sahip olması gereklidir. Ayrıca kalsinasyondan sonra yüksek 

derecede beyazlığa sahip olmalıdır. Çimento endüstrisi için pirofillitte aranan 

özellikler de yine Tablo 2’de görülmektedir. 

Refrakter malzemeler yüksek sıcaklıklara karşı dirençlidir ve erime 

sıcaklığı 1580°C’den daha düşük değildir. Pirofillit bu özellikleri 

sağlamaktadır. Pirofillit mullite dönüşebildiği için nispeten düşük maliyetli 

refrakter malzemelerin üretimi için uygundur. Mullit 1810°C sıcaklığa kadar 
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direnç gösterebilmektedir. Buna ek olarak, pirofillit birçok silikat ve gaz oksit 

saldırılarına karşı çok iyi kimyasal direnç gösterir. Ayrıca çatlak, aşınma ve 

termal şok direnci vardır. Pirofillit yüksek elektriksel direnç, basınç dayanımı, 

çekme dayanımı ve çarpma dayanımı sağlar. Bu nedenle, pirofillit tabanlı 

refrakter malzemeler demir ve çelik fırınlarında astar amaçlı kullanılırlar. 

Pirofillit tabanlı refrakter yapmanın birçok yolu vardır. Örneğin, (1) pirofillit 

öğütülür, sodyum silikat bağlanır, tuğla haline getirilir ve pişirilir. (2) Az 

miktardaki pirofillit, ateş kili, zirkonyum dioksit ve boksit birleşimiyle yüksek 

alüminalı refrakter yapılabilir. Pirofillitten yapılan refrakter ürünler refrakter 

karo, çimento pişmiş tuğla, pişmiş tuğla-çatı kiremitleri ve özel refrakterler 

gibi ürünleri içerir. Refrakter endüstrisi için pirofillitte aranan özellikler Tablo 

2’de görülmektedir. 

 
Tablo 2: Seramik, refrakter ve çimento endüstrileri için pirofillitin özellikleri (Maaz 

ve ark., 2021; Yıldız, 2014). 

Endüstri Seramik Refrakter Çimento 

SiO2, % 64±2 < 60 > 65 

Silis modülü - - 5-6.5 

Al2O3, % 15-19 18-21 9-18 

Fe2O3, % < 1 < 1 < 0.4 

TiO2, % < 1 < 1 < 0.5 

Alkaliler, % < 1 < 1 < 1 

CaO, % < 0.5 < 0.5 - 

MgO, % < 0.5 < 0.5 - 

Cr2O3, % - - < 80 ppm 

SO3, % - - < 0.8 

*K.K. , % 4.5±1 4 < 10 

Gerekli tane 

boyutu, mm 

0.044 > 150 (özel refrakter) 5-50 

> 15 (refrakter karo) 

> 5 (çimento tuğla) 

Yoğunluk - 2.8-2.9 g/cm3 - 

Pirometrik koni 

eşdeğeri (PCE) 

- %28-30 - 

*K.K.=Kızdırma Kaybı 

 

Talkın seramik endüstrisinde kullanılabilmesi için kimyasal ve fiziksel 

açıdan homojen olması gerekmektedir. Seramik uygulamalarında kullanılacak 

talk, çok düşük demir, manganez ve karbonat içermeli ve standart bir 

kimyasal kompozisyonda olmalıdır. Al2O3, Fe2O3, CaO ve alkali değerleri 

sırasıyla %4, %1.5, %0.5 ve %0.4’ten az olmalıdır. Ayrıca en az %60 SiO2 ve 

%30 MgO içermeli, tane boyutunun %95’inin 45 μm’nin altında olması 

gerekmektedir. Arzu edilen pişme küçülmesi, sertlik ve ince tane boyutu 

değerleri için tane boyut dağılımı kontrol edilmelidir. Pişirim rengi beyaz ya 
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da beyaza yakın olmalıdır. Talkın yüksek erime derecesi ve eritici (flaks) 

davranışı düşük pişirim sıcaklıklarına olanak verir. Ayrıca hızlı pişirim 

programlarına imkân sağladığı için duvar karosunun, seramik sağlık 

gereçlerinin, vitrifiye ürünlerin (vitreous china) ve kordiyerit bünyelerin 

(katalitik konvertör parçalar ve elektrik izolatörleri) üretiminde kullanılır. 

Tremolitik talk duvar karosu üretiminde tercih edilmektedir. Çünkü tremolitik 

talk içeren bünyeler tabakasız kuru preslenebilir. Ayrıca üniform termal 

genleşmesi ve düşük rutubet genleşmesi sayesinde sırlı ürünlerdeki sır çatlağı 

oluşumunun engellenmesine katkı sağlar (Maaz ve ark., 2021; Ciullo, 1996; 

Devlet Planlama Teşkilatı, 2001). 

 

3. DÜNYA FAALİYETLERİ 
2019 yılı sonlarında başladığı tespit edilen COVID-19 salgını nedeniyle 

bazı ülkelerin madencilik faaliyetlerinde yavaşlamalar olduğu görülmektedir. 

Ayrıca ülkelerin 2021 yılı için hammadde üretimi ile ilgili sayısal rakamlarına 

ulaşılamamıştır. 

3.1. Pirofillitin Üretimi 
Pirofillitin dünya rezervleri tahmini olarak 1.3 milyar ton civarındadır 

(United States Bureau of Mines, 1985). Bu rezerv değeri mümkün, muhtemel 

ve görünür kaynakların toplam miktarı olarak verilmiştir. Birçok ülkede 

pirofillite ait rezerv tespit çalışmaları yapılmadığı için görünür rezerv 

miktarının verilebilmesi mümkün değildir.  

Saf pirofillit yumuşak olduğu için kolay kırılabilmektedir. Ancak 

içerisindeki demir oksit, alkaliler ve silisyum oksit miktarı arttıkça sertliği 

artmakta, dolayısıyla kırma ve öğütme işlemleri daha zorlaşmaktadır.  

Pirofillitin zenginleştirilmesinde hem kuru hem de yaş yöntemler 

kullanılmaktadır. Şekil 4’de, Japonya’daki ana pirofillit tozu üretici olan 

Shokozan Mining Co. Ltd. şirketi tarafından uygulanan yöntem 

görülmektedir. Burada işletilen pirofillitin yumuşak ve büyük miktarda kil 

boyutlu malzeme içermesi sebebiyle uygulanan sistem etkilidir. Öncelikle 

cevher kuru bir sistemde 60 cm’den daha küçük bir parçacık boyutuna kadar 

kırılır. Daha sonra hammadde çeneli veya konik kırıcı ile 30 mm altına 

indirilir. 40-150 mm tane boyutundaki malzeme toplanır ve korundum içeren 

pirofillit ile atık cevher el ile ayrılır. Bazı refrakter ve cam endüstrilerinde 

kullanılmak üzere değerlendirilir. 40 mm’den küçük malzeme karo ve 

refrakter üretimi için gereken tane boyutuna elenir. Sulu sistemde spiral 

sınıflandırıcı ve filtre pres ile elde edilen 1 mm’den küçük kil taneleri tuğla, 

çimento ve kiremit imalatında kullanılır. Filtre presten açığa çıkan su, eleklere 

gönderilerek geri kazanımı sağlanmaktadır. 
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Şekil 4: Pirofillitin zenginleştirilmesi için örnek bir yöntem (Hida ve Kitagawa, 2006) 

 

2020 yılı verilerine göre başlıca pirofillit üreticisi ülkeler üretim 

miktarları göz önüne alındığında Güney Kore, Japonya, Türkiye, Güney 

Afrika, Suudi Arabistan, Hindistan, Tayland, Peru olarak sıralanabilir. Dünya 

pirofillit üretim miktarı 2016 yılında 1325566 ton iken 2020 yılına 

bakıldığında 834995 ton olduğu görülmektedir (Tablo 3). Yaklaşık olarak 

490000 ton kadar bir düşüş gözlenmiştir. En yüksek üretim miktarı 2017 

yılında 1466626 ton üretim yapılarak elde edilmiştir. Sonraki yıllarda üretim 

miktarlarında düşüş olmuştur. Üretim miktarındaki bu düşüşün sebebi tüketim 

miktarına bağlı olabilir. Diğer taraftan dünyadaki bütün üretim miktarları 

verilerine ulaşılamamış olunmasından da kaynaklanabilir. 2020 yılındaki 

pirofillit üretiminin yaklaşık olarak %72’lik kısmını Güney Kore, Japonya ve 

Türkiye oluşturmaktadır. Dünya pirofillit üretimine bakıldığında, Güney Kore 

lider konumda olan ülkedir. Onu Japonya takip etmektedir. Güney Kore’de 

bulunan pirofillit yataklarının büyük bir kısmı Güney Jeolla (Chollanam-Do), 
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Kuzey Chungcheong (Chungcheongbuk-do), Güney Gyeongsang 

(Gyeongsangnam-Do) ve Kuzey Gyeongsang (Gyeongsangbuk-Do) 

vilayetlerindedir. Bu illerdeki pirofillitin görünür rezervi 1.96 milyon ton, 

muhtemel rezervi 49.68 milyon ton, toplam rezerv miktarı ise 51.64 milyon 

ton olarak hesaplanmıştır (Hida ve Kitagawa, 2006). 

2016 yılından 2019 yılına kadar olan süreçte Türkiye, Güney Kore, 

Japonya ve Tayland’da pirofillit üretim miktarlarının düştüğü, Güney Afrika, 

Suudi Arabistan, Hindistan ve Peru’da ise pirofillit üretim miktarlarının arttığı 

söylenebilir. 2019 ve 2020 yılları kıyaslandığında ise Türkiye ve Tayland’ın 

pirofillit üretim miktarlarının arttığı gözlenmiştir. 

 
Tablo 3: Ülkelerin 2016-2020 Yılları Arasındaki Pirofillit Üretimi (ton). (British 

Geological Survey, 2022; Department of Primary Industries and Mines, 2021; Maden 

ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2022a) 

Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Türkiye 194655 470600 266111 88335 129290 

Güney 

Kore 

590000 431458 346761 327624 314346 

Japonya 350000 350000 160000 160000 160000 

Güney 

Afrika 

19114 55048 98245 134451 92318 

Suudi 

Arabistan 

42000 44000 46000 48000 48000 

Hindistan 15125 38760 39000 39000 39000 

Peru 17872 22760 26675 25039 20519 

Tayland 96800 54000 50920 6500 31522 

Toplam 1325566 1466626 1033712 826949 834995 

 

3.2. Talkın Üretimi 
Talkın dünya rezervleri tahmini olarak en az 330 milyon ton 

civarındadır (United States Bureau of Mines, 1985). 

Talk cevherinin açık ya da kapalı işletmelerle üretimi yapılmaktadır. 

Talkın yapısına bağlı olmakla birlikte içerdiği safsızlıklar elle ya da optik 

ayırıcılarla temizlenebilmektedir. Boyut küçültme işlemi öncelikle birincil 

kırıcılarda (çeneli, konili) başlamaktadır. Daha sonra öğütme işlemi için 

çekiçli, jet, rulolu ve bilyalı değirmenler kullanılabilmektedir. Boyutlandırma 

işlemi ise siklonlar ve havalı ayırıcılar ile yapılmaktadır. Eğer talkın içerisinde 

organik safsızlıklar bulunuyor ise, bu tür safsızlıkların uzaklaştırılması için, 

uygun bir boyuta kadar indirilen talk cevherine kalsinasyon işlemi 

uygulanmaktadır. Talkın zenginleştirilmesinde manyetik ayırma, yerçekimi, 

çöktürme ve flotasyon gibi yöntemler uygulanmaktadır. Şekil 5’de talk 

cevherinin flotasyon ile zenginleştirilmesini gösteren örnek bir akım şeması 

görülmektedir. Talk, flotasyon işlemi öncesinde pülp içeriğine göre manyetik 
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ayırıcıdan geçirilmektedir. Tabaka şeklinde oluşmuş talk yumuşak olup, 

dolomit ve kuvars gibi mineralleri içermesi durumunda aşındırıcı olmaktadır. 

Genellikle talk mikronize boyuta öğütülerek kullanılmaktadır. Çakıllı veya 

bilyalı değirmenlerde 45-150 µm, rulolu değirmenlerde 63-20 µm ve jet 

değirmenlerde ise 1 µm tane boyutuna kadar olan öğütme işlemleri 

uygulanmaktadır (Yıldız, 2014). 

 

 
Şekil 5: Talkın zenginleştirilmesi için örnek bir yöntem (Yıldız, 2014) 

 

2020 yılı verilerine göre başlıca talk üreticisi ülkeler üretim miktarları 

göz önüne alındığında Hindistan, Çin, Brezilya, ABD, Fransa, Finlandiya, 

Kanada, İtalya, Pakistan, Rusya, Avustralya, Avusturya, Slovakya, İran, Peru, 

Mısır, Türkiye, Arjantin, Japonya ve Portekiz olarak sıralanabilir. 2020 yılı 

içinde daha düşük miktarlarda talk üretimi yapan diğer ülkeler Meksika, 

Tayland, Guatemala, İspanya, Nepal, Güney Kore, Sudan, İngiltere, Butan, 

Kolombiya ve Uruguay olarak sıralanabilir. Dünya talk üretim miktarı 2016 

yılında 6004223 ton iken 2020 yılına bakıldığında 6044889 ton olduğu 

görülmektedir (Tablo 4). En yüksek üretim miktarı 2018 yılında 6236916 ton 

üretim yapılarak elde edilmiştir. Sonraki yılda üretim miktarlarında bir miktar 

düşüş olmuştur. 2020 yılındaki üretimin yaklaşık olarak %49’luk kısmını, 

Hindistan ve Çin oluşturmaktadır. Dünya talk üretimine bakıldığında, 

Hindistan lider konumda olan ülkedir. Onu Çin takip etmektedir. Hindistan’ın 

talk yataklarının yaklaşık %80’i Rajasthan ve Uttarakhand vilayetlerinde 

bulunmaktadır. Hindistan’daki talk ve sabuntaşı rezervlerinin toplamının 269 

milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Coğrafi dağılım açısından, Rajasthan 

Hindistan’ın talkının %49’una sahipken, Uttarkand %29’unu içeriyor. 

Kaynakların geri kalan %22’si Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, 

Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Sikkim 

ve Tamil Nadu vilayetlerinde yer almaktadır (Fastmarkets, 2015a). 

2016 yılında Afganistan’ın 400000 ton talk üretimi gerçekleştirdiği 

verisine ulaşılmıştır (Fastmarkets, 2015b). Ancak Afganistan’ın sonraki 

yıllarda hangi miktarda üretim yaptığı belirlenemediği için tabloya 

eklenmemiştir. 2020 yılında Türkiye, Hindistan, Fransa, Slovakya ve 

Arjantin’de talk üretim miktarlarında artış olduğu görülmüştür. Ayrıca 2020 
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yılında Meksika ve Tayland’da sırasıyla 7000 ve 6624 ton talk üretimi 

yapılmıştır (British Geological Survey, 2022). 

 
Tablo 4: Ülkelerin 2016-2020 Yılları Arasındaki Talk Üretimi (ton). (British 

Geological Survey, 2022; Department of Primary Industries and Mines, 2021; Maden 

ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2022a; United States Bureau of Mines, 1985; 

Ministry of Mines Indian Bureau of Mines, 2021; U.S. Geological Survey, 2021; U.S. 

Geological Survey, 2022) 

 

3.3. Tüketim 

Her geçen yıl endüstriyel uygulamalar için düşük safsızlıklara sahip 

yüksek kaliteli pirofillit cevherlerine olan talep artmıştır. Artan bu talep 

kaliteli rezervlerin kıtlığına yol açmıştır. Düşük kaliteli pirofillit cevherinin 

büyük miktarlardaki varlığına rağmen içermekte oldukları safsızlıklar 

nedeniyle endüstriyel uygulamalarda kullanılabilmesini kısıtlamaktadır. Bu 

nedenle, bu düşük dereceli cevherlerin saflığını iyileştirmek için yeni 

tekniklere zorunlu bir ihtiyaç vardır. Pirofillit refrakter, boya ve seramik 

sektöründe tüketilmektedir. ABD’de üretilen pirofillitin yaklaşık %75’i 

seramik ve refrakter endüstrilerinde tüketilmektedir. 

Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Türkiye 8559 3882 18105 3742 14178 

Hindistan 1277768 1613607 1567055 1595353 1600000 

Çin 1642000 1276000 1400000 1400000 1300000 

Brezilya 657000 850000 660000 650000 650000 

ABD 578000 610000 648000 578000 490000 

Fransa 370000 370000 350000 350000 450000 

Finlandiya 345739 354819 374398 329891 278331 

Kanada 217000 217000 289000 255000 230000 

İtalya 165000 165000 170000 170000 165000 

Pakistan 125985 152279 141504 167148 160000 

Avustralya 111000 119000 153000 167000 131000 

Rusya 150000 150000 150000 150000 150000 

Avusturya 123040 123558 127866 128000 123000 

Slovakya 700 13988 43000 70000 91670 

İran 118960 82095 48750 48500 45000 

Peru 11507 19363 20634 18935 17418 

Mısır 14300 15000 15000 15000 15000 

Arjantin 11262 8335 11728 11700 12000 

Japonya 25000 25000 10000 10000 10000 

Portekiz 11699 13600 10144 12901 9751 

Diğer 39704 50198 58732 52220 32541 

Toplam 6004223 6232724 6236916 6183390 6044889 
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ABD’de üretilen talkın %23’ü seramik (otomobil katalitik 

konvertörleri), %18’i kağıt, %17’si boya, %11’i plastik, %6’sı kauçuk, %4’ü 

çatı kaplama ve %1’i kozmetik sektörleri tarafından tüketilmektedir. Geriye 

kalan %20’lik kısım ise ihracat, tarım sektörü, insektisitler ve diğer farklı 

kullanımları içermektedir. ABD’deki üreticilerin 2021 yılındaki toplam talk 

satışı yaklaşık olarak 490000 ton olmuştur. Bu satıştan 130 milyon dolar elde 

edilmiştir (U.S. Geological Survey, 2022). 

Talk, uluslararası tanımlamada, “Tabii steatit (sabun taşı) ve talk, 

ezilmemiş, toz haline getirilmemiş (harmonized system code: 252610)” ve 

“Tabii steatit (sabun taşı) ve talk, ezilmiş veya toz haline getirilmiş 

(harmonized system code: 252620)” adları altında sınıflandırılmaktadır. 2018-

2021 yılları için Türkiye’nin bu iki sınıflandırma kapsamındaki toplam talk 

ihracat ve ithalat rakamları Tablo 5’de yer almaktadır. Tablo 5’de ağırlık ve 

fiyat olarak ithal edilen talkın ihraç edilenden fazla olduğu görülmektedir. 

Türkiye 2021 yılı verilerine göre talk ihtiyacının yaklaşık olarak 28460 

tonunu ithalat yolu ile karşılamış ve yaklaşık olarak 95 milyon TL ödemiştir. 

Türkiye 2021 yılında talk ihracatından yaklaşık olarak 19 milyon TL 

kazanmıştır.   

 
Tablo 5: Türkiye talkının dış ticaret rakamları. (Türkiye İstatistik Kurumu, 2022) 

 2018 2019 2020 2021 

İthalat/kg 30443456 27471427 33605733 28460001 

İthalat/TL 44692063 50358208 70775706 95206269 

İhracat/kg 4420019 5055632 5377420 6678252 

İhracat/TL 8029473 9833545 12699544 19040082 

 

3.4. Fiyat 
Türkiye’de, yer kabuğunda ve su kaynaklarında doğal olarak bulunan, 

ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları 

dışında kalan her türlü madde, 5177 sayılı kanuna göre madendir. T.C. Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Maden Kanununda IV.Grup (a) 

bendi madenler grubunda ruhsatlandırılan pirofillit ve talk için, 2021 yılı 

KDV ve nakliye hariç ocak başı satış fiyatları sırasıyla 38 TL/ton ve 650 

TL/ton olarak belirlenmiştir. 

Talkın, 2021 yılı Çin FOT (belirtilen noktada kamyon üzerinde teslim) 

UK normal 200 mesh fiyatı 275-300£, Çin FOT UK normal 350 mesh fiyatı 

275-300£, boya/sabun A-kalitesi FOB (limanda bordoya teslim) Durban 500-

585$, Güney Afrika ilaç sanayi 700-850$ ve kozmetik sanayi 660-745$’dır 

(Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2022b; Yılmaz, 2021). 
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4. SONUÇLAR 

Dünyadaki pirofillit üreticisi şirketler Asya ile Afrika kıtalarında ve talk 

üreticisi şirketler ise Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ile Avrupa 

kıtalarında yer almaktadır. Bu kıtalarda ana üretici olan veya düşük 

miktarlarda üretim yapan şirketler bulunmaktadır. Ancak küresel pirofillit ve 

talk üreticisi olan firmalar her zaman ana pazarı ellerinde tutmaktadırlar. 

Günümüzde farklı sanayi dallarının talepleri doğrultusunda üretilmiş olan 

farklı özelliklere sahip çok sayıda pirofillit ve talk ürünler bulunmaktadır. 

Gelecekte pirofillitin veya talkın farklı kullanım alanlarının keşfedilmesiyle, 

ürün çeşitliliği de artış gösterebilir. 

Türkiye’deki pirofillitin görünür rezervi yaklaşık olarak 7 milyon ton 

ve talkın toplam rezervi (görünür+muhtemel+mümkün) ise yaklaşık olarak 

1.1 milyon ton seviyelerindedir. Pirofillit ve talk Türkiye’nin sahip olduğu 

önemli endüstriyel hammadde kaynaklarındandır. Ancak talk için üretim 

rakamlarının çok düşük seviyelerde olduğu, buna karşın 2021 yılında yaklaşık 

olarak 6678 ton ihracatının gerçekleştiği görülmüştür. Talkın ihracat 

rakamları, ithalat rakamlarından aşağı seviyededir. Pirofillitin ise yıllık 

bazdaki üretim değerlerinin yüksek seviyelerde olmasına rağmen TÜİK 

verilerinde dış ticaret rakamlarına dair ayrı bir bilginin olmaması dikkat 

çekicidir. Hâlbuki pirofillit refrakter ve seramik sanayi için önemli bir 

hammadde kaynağıdır. Özellikle bünyede düşük sıcaklıklarda mullit fazını 

oluşturuyor olması çok önemli bir özelliğidir. Ancak demir-çelik sektöründe 

bazik tuğlaların kullanılmaya başlanması pirofillitin refrakter sanayisinde 

önemini kaybetmesi ile sonuçlanmıştır.  
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https://pubs.er.usgs.gov/publication/mcs2022
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/talc/650496.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/talc/650496.pdf


110 Yapı Sektöründe Endüstriyel Hammaddeler

occurrence, characterization, and consumer applications. Regulatory 

toxicology and pharmacology, 21, 218-229. 



 
 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 5 

 
AGREGA 

 

Öğr. Gör. Serdar KORKMAZ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Kırşehir, 

Türkiye. skorkmaz@ahievran.edu.tr, ORCID ID 0000-0002-4247-3813 

mailto:skorkmaz@ahievran.edu.tr


 

112 Yapı Sektöründe Endüstriyel Hammaddeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 113 

GİRİŞ 
Agregalar, mineral kökenli malzemeler olup genelde doğadan temin 

edilirler. Agrega betonun yaklaşık %75’ini oluşturmaktadır. Betona katılan 

malzemeler içerisindeki görevi, betona iskelet yapı sağlamaktadır. Agreganın 

çimento hamuru ile karıştırılması, yerleştirilmesi, sıkıştırılması sonucu beton 

oluşmaktadır. Bu nedenle betonda kullanılan agrega özellikleri beton 

özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Agrega Şekil 1’de görüldüğü gibi beton 

içerisindeki en yüksek gerilme özelliğine sahip malzemedir. Agrega seçimi 

beton davranışları ve beton durabilitesini doğrudan etkilemektedir. 

 

 
Şekil 1: Beton ve betonu oluşturan malzemelerin gerilme şekil değiştirme grafiği 

(Konak, 2018) 

 

Agreganın gerilme-şekil değiştirme grafiği incelendiğinde basınç 

dayanımının bir yapı yapmak için oldukça yeterli olduğu görülmektedir. 

Örneğin günümüzde özel imalat, özel teknik ve yöntemler gerektirmeyen bir 

yapı için C30 (30 MPa) basınç dayanımına göre tasarlanan bir beton yeterli 

görülmektedir. Agreganın bu basınç dayanımını rahatlıkla sağladığı 

söylenebilir. Agregaların beton içinde kullanımı ise birden çok nedenle 

açıklanabilir. Bunlar;  
 

• Agreganın diğer yapı malzemelerine göre ekonomik olması, 

• Kolay bir süreç sonrası temin edilebilir olması, 

• Su ve çimento hamuru ile karmaşık reaksiyonlara girmemesi, 

• Büzülme genleşme gibi durumlarda betonun içerisinde boyutsal 

kararlı olması (hacim değişikliği çatlaklarının oluşmaması), 

• Çimento hamuru ile iyi bir aderans sağlaması, 

• Dış etkilere karşı dayanıklı olması şeklinde ifade edilebilir. 
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1. AGREGANIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 
Agrega su ile kimyasal reaksiyonlara girmemesi, boyutsal kararlılığa 

sahip olması, ekonomik bir malzeme oluşu ve kolay temin edilmesi nedeniyle 

beton içerisinde kullanılan mineral kökenli bir malzemedir. Agreganın kum, 

çakıl, kırma taş gibi farklı boyutlarda çeşitleri olduğu gibi doğal ve yapay olan 

çeşitleri de vardır. Agrega, betonun yaklaşık 3/4’ünden fazlasını oluşturduğu 

için beton özelliklerine doğrudan etki eder. Bu nedenle en az çimento ve katkı 

endüstrisi kadar önemlidir. Agregalar kristal bir yapıya sahiptir ve doğal 

olarak oluşan inorganik madde olarak da ifade edilir. Agreganın özelliklerinin 

daha iyi anlaşılması için; 
 

• Partikül boyutuna,  

• Kütle yoğunluğuna ve  

• Elde edildiği kaynağa göre araştırılması gerekmektedir.  
 

Betonda kullanımı için bu özelliklerin belirlenmiş olması ve 

standartlara uygun agregaların seçilmiş olması istenir. 

 

1.1. Boyuta Göre Sınıflandırma 
Beton içerisinde kullanılan agregalar granülometri ile belirlenir. 

Granülometri karışıma girecek malzemelerin hangi oranlarda olması 

gerektiğini gösterir. Agrega granülometrisi agreganın elek sınıflarına göre 

tayin edilir. Örneğin 0-4 mm elek aralığına sahip malzeme ince agrega olarak 

adlandırılırken; 4 mm elek üzerinde kalan malzeme iri agrega olarak 

adlandırılır. Beton içerisinde kullanılacak agreganın hangi elek aralığında 

kullanılması gerektiği TS 802’ye göre belirlenir. Günümüzde 2016 yılında 

yürürlüğe giren TS 802/2016’ya göre beton karışım hesabı yapılmaktadır. 

Kullanılan standartların güncel olup olmadığı ise internet üzerinden “TSE 

Standart Arama” sayfasından (Türk Standardları Enstitüsü, 2022) 

öğrenilebilir. Ayrıca beton içerisinde kullanılacak agreganın en büyük boyutu 

da yine TS 802’ye göre belirlenir. En büyük tane boyutu beton karışım 

hesaplarında “Dmax” olarak ifade edilir. Dmax betonun döküleceği yapı elemanı 

boyutuna, pas payına ve beton sınıfına göre TS 802 içerisindeki tablolardan 

tayin edilir. 

Şekil 2’de agrega granülometri sınıfları iri boyuttan toz boyuta olacak 

şekilde yukarıdan aşağıya sıralı bir şekilde verilmiştir.  

 



 
 115 

 
Şekil 2: Agrega granülometri sınıfları 

 

En iri boyuttaki agrega “balast” olarak isimlendirilir. Balast malzeme, 

demiryollarında raylara gelen yükleri zemine aktaran aynı zamanda, yüzeysel 

sularının drenajını sağlayan agregadır. 

Boyut olarak 30-75 mm aralıklarında olabilir. Balastın konut ve 

geleneksel tip yapılarda beton içerisinde kullanımı uygun değildir. Çünkü 

kalıp ile donatı arasında bırakılan pas payından daha büyük boyutlara sahiptir. 

Ağır beton uygulamalarında, dolgunun önemli olduğu liman set betonlarında 

ve baraj uygulamalarında kullanılırlar. Şekil 3’te balast agregası görünümü 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 3: Balast agregası (Özuğur madencilik, 2022) 

https://www.sanalsantiye.com/demiryolu-muhendisligi-ve-dusey-yuk-hesap-yontemleri/


116 Yapı Sektöründe Endüstriyel Hammaddeler

Şekil 4’de iri agrega granülometri sınıfları verilmiştir. Bu sınıflar taş 

ocaklarında konkasör ile hammaddenin kırılması sonrası farklı elek sistemleri 

ile ayrılmaktadır. Beton karışım hesabında belirlenen Dmax değerine göre 

agrega sınıfları kullanılır. İri agrega betonda dolgu görevi görür. 

Şekil 4: İri agrega sınıfları (Civil Engineering Forum, 2017) 

İnce agrega 0-4 mm elek aralığına sahiptir.  Doğal kum, kırma kum 

(ince mıcır) veya bunların karışımından elde edilen ve 4 mm göz açıklıklı kare 

gözlü elekten geçen agregadır. İnce agrega tanelerinin dayanımı yüksek 

olmalıdır (Erol, 2008). Beton içerisinde çimento hamuru ile iri agrega 

tanelerini sararak ve boşluk alanları doldurarak dolgu görevini üstlenir. Şekil 

5’te ince agreganın görünümü verilmiştir. 

Şekil 5: İnce agrega 

1.2. Kütle Yoğunluğuna Göre Sınıflandırma 
Agregalar genellikle doğadan temin edilirler. Kum, çakıl gibi doğal 

agregaların kütle yoğunluğu 1500-1700 kg/m3 arasındadır. Bu agregalar 

kullanılarak üretilen betonların birim ağırlıkları ise yaklaşık 2400 kg/m3 

olmaktadır. Agreganın kütle yoğunluğu betonun birim hacim ağırlığını 

doğrudan etkilemektedir. Örneğin hafif beton yapılmak isteniyorsa betonu 
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oluşturan çimento, agrega, su temel maddelerinden, agreganın değiştirilmesi 

gerekir.  

Özel ihtiyaçlar doğrultusunda normal betonlar yerine hafif ve ağır 

betonlar kullanılmaktadır. Hafif ve ağır beton elde edebilmek için ise sırasıyla 

yoğunluğu daha hafif veya yoğunluğu daha ağır agregalar kullanmak gerekir.  

Hafif betonlar betonun birim hacim ağırlığını düşürmek, betona ısı ve 

ses yalıtımı özelliği kazandırmak, atık veya geri dönüştürülebilir malzemeleri 

değerlendirmek amacıyla üretilirler. Genelde boşluk oranları ve su emmeleri 

de yüksektir. Gözenekli bir yapıları vardır. TS EN 1097-6 standardına göre, 

etüvde kurutulmuş malzemenin tane yoğunluğu ≤ 2000 kg/m3 veya TS EN 

1097-3 standardına göre, etüvde kurutulmuş malzemenin (boşluklu) 

yoğunluğu ≤ 1200 kg/m3 olan mineral esaslı agregalardır (Şaşmaz, 2015). 

Hafif agregalar doğadan doğrudan temin edilebileceği gibi yapay olarak da 

elde edilebilirler. Hafif agregalar; 
 

• Tüf, 

• Pomza, bims, 

• Isıl işlem uygulanmış kil,  

• Isıl işlem uygulanmış perlit, 

• Yüksek fırın cürufu,  

• Ağaç talaşı,  

• Diyatomit, 

• Şist olarak sıralanabilir. 
 

Hafif betonun imal edilmesi normal betona göre daha maliyetli 

olmaktadır. Günümüzde ülkemizde beton santralleri maliyetleri azaltmak için 

il sınırları içerisinde hatta ilçe sınırlarında yer alan taş ocaklarının yanına inşa 

edilmektedir. Bu durum özellikle taşıma maliyetini önemli derecede 

düşürmektedir. Hafif agregalar ise her bölgede çıkartılamadığından taşıma 

maliyetleri artmaktadır. Bu nedenle de normal betona göre maliyet artış 

göstermektedir. Maliyeti artıran bir diğer husus ise yapay hafif agregaların ısıl 

işleme tabi tutulması gerekliliğidir. Örneğin genleştirilmiş perlitin elde 

edilmesi için doğadan temin edilen ham perlit 750-1200°C arasında ani olarak 

ısıtılmaktadır. Bu sayede bünyesinden çıkan buharın etkisiyle genleşerek 

camsı tanelerden oluşan bir köpük agregasına dönüşür (Güzelküçük, 2020). 

Doğadan temin edildiği ilk durumdaki hacminin 20 katına kadar genleşebilir. 

Bu ısıl işlem ek maliyet getirmektedir. Hafif betonun maliyet konusunda 

olumsuz bir durumu olsa da agregaların su emmesi sayesinde sertleşmiş beton 

durumunda iken içsel kürlenme yapabilmektedir. Bu bir beton için olumlu bir 

özelliktir. İçsel kürlenme hafif agreganın bünyesine emdiği suyu yavaş yavaş 

bırakması ile gerçekleşir. Beton içerisinde serbest kalan su C-S-H jel yapısı 

oluşturmamış serbest kireç ve bağlayıcı ile buluşarak yeni C-S-H jeli ürünleri 

oluşturabilir. Bu da betonun özelliklerinin iyileşmesine neden olur. 
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Ağır betonlar 3000 kg/m3’den büyük birim hacim ağırlığı olan 

betonlardır. Genellikle ağır betanlar stratejik önem taşıyan askeri yapılarda, 

nükleer santrallerde, hastanelerin ışın tedavisi alanlarında, sığınaklarda, su altı 

boru hatlarında, beton baraj gövdelerinde ve köprü ayaklarında kullanılırlar. 

Ağır beton elde edebilmek için doğal agrega olarak; 

• Barit,

• Geotit,

• Hematit,

• İlmenit,

• Limonit,

• Manyetit vb. kullanılır.

Ağır agregaların özgül ağırlıkları yaklaşık olarak 3500-5500 kg/m3 

aralığında değişmektedir. Doğadan temin edilen ağır agregaların beton 

içerisinde kullanımı için granülometri boyutlarında kırılması ve bünyesindeki 

kilden arındırılması gerekmektedir. Tablo 1’de ağır agregalarla ilgili bilgiler 

yer almaktadır. 

Tablo 1: Bazı ağır agregaların bilgileri 

Agrega İsmi 
Birim Hacim 

Ağırlık (kg/m3) 
Elde Edilişi 

Özgül Ağırlık 

(kg/m3) 

Barit 2300-2600 Doğadan temin 4000-4600 

Demir-Çelik 

Parçaları 
3700-4700 Sanayi üretimi atığı 6200-7800 

Ferrofosfor 3200-4200 Kimyasal malzeme 5800-6800 

Geotit 2100-2300 Doğadan temin 3500-3700 

Hematit 2900-3200 Doğadan temin 4900-5300 

İlmenit 2500-2700 Doğadan temin 4300-4800 

Limonit 2100-2400 Doğadan temin 3400-4000 

Manyetit 2400-3000 Doğadan temin 4200-5200 

Ağır betonlarda birim hacim ağırlık artışı ile radyasyonunu zararlı 

etkilerine karşı daha iyi bir koruma elde edilir. Ağır betonlarda yapay agrega 

olarak demir saçmaları, kurşun parçaları, çelik ve demir atıkları, ferrosilikon 

ve ferrofosfor kullanılır. 

2. AGREGA ÖZELLİKLERİ
Agregaların en yoğun kullanım alanlarından birisi de beton üretimidir.

Bu nedenle genellikle agregaların türü ve özellikleri beton üretimine 

uygunluğu ile birlikte açıklanır. Agrega beton içerisinde kristal yapısından 

dolayı hacim değişikliklerine bağlı çatlak oluşumunu azaltır. Sert ve yüksek 

dayanım özellikleri ile betonun çevre koşullarına karşı dayanıklı olmasını 

sağlar. Betonda kullanılması düşünülen agreganın; 
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• Sağlam olması, dış etkilere dayanıklı olması, su etkisiyle yapısının 

yumuşama göstermemesi ve dağılmaması, 

• Çimento bileşenleri ile zararlı bileşikler oluşturmaması, 

• Betonarme içerisinde yer alan donatıyı korozyona karşı koruması, 

• Tane biçimi ve dokusunun standartlara uygun olması, 

• Standartlarda belirtilen granülometri özelliklerine uygun boyutlarda 

ve miktarda kullanılması, 

• Temiz olması, dış çevresinde ve içerisinde zararlı maddeler 

bulundurmaması istenir. 
 

Beton özelliklerinin belirlenmesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. 

Bu yöntemlerden en önemlisi ve en çok kullanılanı basınç dayanımı 

deneyidir. Agreganın fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi için de 

birçok deney ve uygulama yapılmaktadır. Bu sayede agregaların açıklanması 

mümkün olabilmektedir. 

 

2.1. Fiziksel Özelikler 
Agreganın özelliklerinin belirlenmesi için çeşitli deneyler yapılır. Bu 

deneyler sonucunda agrega ile ilgili; 
 

• Birim hacim ağırlık, 

• Özgül ağırlık, 

• Kompasite, 

• Gözeneklilik oranı,  

• Su emme oranı, 

• Bünye nem oranı, 

• Donma-çözülme performansı 

• Aşınma, parçalanma, ıslanma-kuruma, vb. diğer fiziksel etkilere 

karşı dayanıklılık gibi bilgileri elde edilmiş olunur. 
 

Ülkemizde betonda kullanılacak agregalar ile ilgili standart 2009 

yılında kabul edilen TS 706 EN 12620+A1’dir. Bu standart kapsamında beton 

üretiminde kullanılan doğal veya yapay agregaların, dolgu malzemesi olarak 

kullanılan agregaların ve bu malzemelerin oluşturduğu karışımların 

özelliklerini kapsamaktadır. 

Birim hacim ağırlık belirli bir hacimdeki kaba doldurulan agrega 

tanelerinin toplam kap hacmine oranı olarak ifade edilir. Eşitlik 1’de formülü 

görülmektedir. Kuru birim hacim ağırlık, suya doygun birim hacim ağırlık, su 

altında birim hacim ağırlık ve ıslak birim hacim ağırlık olarak sınıflandırması 

yapılır. 

 

• Birim Hacim Ağırlık (γ) =
Ağırlık (g,kg,t)

Hacim (cm3,dm3,m3)
   (1) 
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Beton karışım hesaplarında kullanılan birim hacim ağırlık sayesinde 

belirli hacme ne kadar kütlede malzeme geldiği belirlenmiş olur. Birim olarak 

hesaplamalarda 1 m3 esas alındığı için genellikle kg/dm3 daha yaygın 

kullanılmaktadır. Ayrıca g/cm3, kg/dm3 ve t/m3 birimlerinde pay ve paydadaki 

birimler binlik artış ve azalık gösterdiği için rakamsal ifade değişmez. 

Örneğin 2 g/cm3 olan bir malzeme aynı zamanda 2 kg/dm3 ve 2 t/m3 olarak 

söylenebilir. 

Agreganın birim hacim ağırlığı agrega fiziksel özelliklerinden etkilenir. 

Boşluk miktarı, kaba yerleştirme, tane şekli ve kusurlu malzeme miktarı birim 

hacim ağırlığı değiştiren önemli faktörlerdir. Şekil 6’da agrega birim hacim 

ağırlığını etkileyen faktörler verilmiştir. 

 

 
Şekil 6: Agrega birim hacim ağırlığını etkileyen faktörler 

 

Agrega fiziksel özelliklerinin belirlenmesindeki bir diğer husus ise 

yoğunluğun bulunmasıdır. Yoğunluk değeri beton karışım hesabında 

kullanılır. Betonda kullanılacak agregaların yoğunlukları genellikle 2.20-2.70 

kg/dm3 değerlerindedir.  

Agreganın nem durumu da beton karışımı için önemli bir durumdur. 

Beton karışım suyu hesap edilirken, agreganın emeceği su miktarının 

bilinmesi gerekir. Bir agrega dört faklı nem içeriğinde olabilir. Bunlar; 
 

• Etüv kurusu, 

• Hava kurusu, 

• Doymuş, kuru yüzey, 

• Tamamen nemli veya ıslak olabilir. 
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Agregalara ait çeşitli nem durumları Şekil 7’de gösterilmiştir. Etüv 

kurusu durumunda malzeme bünyesindeki suyun tamamen uzaklaştırılması 

için 24 saat boyunca 105ºC ± 5ºC etüvde bekletilir. Hava kurusu durumunda 

agreganın dışarıya açık boşlukları içerisinde bir miktar su bulunur. Ancak bu 

su agreganın potansiyel su emme değerinden daha düşüktür. 

  

 
Şekil 7: Agregaların nem durumları (Mehta ve Monteiro, 2005) 

 

Agreganın tüm geçirgen gözenekleri dolduğunda ve yüzeyde su filmi 

olmadığında, agrega doymuş kuru yüzey durumunda olur. Agreganın su 

emme potansiyeli etüv kurusu durumundan doymuş, kuru yüzey durumuna 

getirmek için gereken su miktarı olarak tanımlanır. Nemli veya ıslak durumda 

agrega mevcut su kapasitesinden daha yüksek su değerine sahiptir. Bu 

durumda olan bir agrega beton üretiminde kullanıldığında potansiyel su emme 

değeri dikkate alınarak beton karışım suyu miktarı hesaplama sonucu 

azaltılmalıdır. 

 

2.2. Mekanik Özellikler 
Agrega, beton içerisinde kullanılan malzemeler arasında miktar olarak 

en çok kullanılan malzemedir. Ayrıca agregalar beton içerisinde en yüksek 

mukavemet gösteren malzemedir. Beton içerisinde kullanılması düşünülen 

agregaların basınç dayanımlarının en az 100 MPa (N/mm2) olması istenir. 

Normal ağırlıklı agregaların ortalama basınç dayanımları yaklaşık 200 MPa 

civarındadır. Ancak bazı agregalarda 80 MPa’a düşen değerler olduğu gibi, 

kuvars örneklerinde 530 MPa’a kadar çıkabilmektedir (Baradan ve ark., 

2015). Bazı agregaları basınç dayanımları; 
 

• Granit    200 MPa, 

• Kalker    160 MPa, 

• Çakmaktaşı    210 MPa, 

• Kumtaşı    130 MPa dolaylarındadır. 
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3. GENEL DEĞERLENDİRME
Agrega konusu mühendislik biliminin yakından ilgilendiği, yeni

teknolojilerin geliştirildiği dinamik bir sürece sahiptir. Günümüzde atık 

malzemelerin değerlendirilmesi, sürdürülebilirlik ve yapı malzemelerinin 

geliştirilmesi konularında birçok araştırmacı araştırmalar ortaya koymaktadır. 

Yapı malzemeleri bilimi geçmişte yapılan araştırmalar sonucunda özellikle 

beton üretiminde kullanılan agregalar ile ilgili birçok bilgi, birikim ve 

deneyime sahiptir. Betonda kullanılabilen ve kullanılamayan mineral ve 

kayalar, yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur.  

Tablo 2’de betonda kullanılabilen/kullanılamayan bazı agrega türleri 

verilmiştir. Boşluklu yapıda olan, yapraksı ve ince taneli kayaçların tek 

eksenli basınç dayanımı gibi mekanik özellikleri düşüktür. Bu tür kayaçların 

betonda kullanımı tercih edilmemelidir. Ayrıca; 

• Su etkisiyle hacimsel değişim gösteren,

• Betonda sülfat reaksiyonu,

• Çimento ile alkali agrega reaksiyonu yapan,

• Farklı kimyasal reaksiyon oluşturan agregalar tercih edilmezler.

Tablo 2: Betonda kullanılan/kullanılamayan mineral ve kayalar 

Mineral/Kaya İsmi 

Betonda Kullanım Durumu 

Evet, kullanılabilir 

() 

Hayır, kullanılamaz 

() 

Alçıtaşı 

Andezit 

Barit 

Bazalt 

Diyabaz 

Feldispatlar 

Granit 

Kiltaşı 

Kireçtaşı 

Kumtaşı 

Mermer 

Silika mineralleri 

(kuvars hariç) 


Siyenit 

Agregaların taşınması ve depolanması da oldukça önemli bir konudur. 

Genelde taş ocaklarında ve açık alanlarda stoklanan agregaların dik 

yamaçlardan kaymasına ve araçların üzerinden geçerek sıkıştırılmasına izin 

verilmemelidir. Vinç, konveyör bantlar vb. tekniklerle küçük tepe yığınları 

halinde depolanması uygundur. İş makineleri tarafından sürekli ezilen 
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agregalar içerisinde düşük dayanımlı taneler kırılabilir. Bu da granülometrinin 

bozulmasına, beton karışımında daha fazla su ihtiyacına sebebiyet verebilir. 

Agregalarda meydana gelebilecek kırılma ve ayrışmaları önlemek için 

konveyör bantlardan gelen malzemenin kademeli basamak sisteminden 

geçerek tepecik yığınlar halinde depolanması uygun olacaktır. 

Agrega özelliklerinin belirlenmesinde yaygın olarak uygulanan 

deneyler bulunmaktadır. Bu deneyler sayesinde agreganın özellikleri 

açıklanabilir. Bunlar; 
 

• Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Bölüm 1: Tane 

büyüklüğü dağılımının tayini - Eleme yöntemi (TS EN 933-1, 

2012), 

• Agregaların geometrik özellikleri için deneyler Bölüm 2: Tane 

boyutu dağılım tayini - Deney elekleri, elek göz açıklıklarını anma 

büyüklükleri (TS EN 933-2, 2020), 

• Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Bölüm 3: Tane 

şekli tayini - Yassılık endeksi (TS EN 933-3, 2012), 

• Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Bölüm 4: Tane 

şeklinin tayini - Şekil endeksi (TS EN 933-4, 2009), 

• Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Kısım 5: İri 

agregalarda ezilmiş ve kırılmış yüzeylerin yüzdesinin tayini (TS EN 

933-5, 2000), 

• Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Bölüm 6: Yüzey 

karakteristiklerinin tayini - Agregalarda akış katsayısı tayini (TS EN 

933-6, 2014), 

• Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Kısım 7: İri 

agregalarda kavkı içeriğinin tayini - Kavkı yüzdesi (TS EN 933-7, 

2000), 

• Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Bölüm 8: İnce 

tanelerin tayini - Kum eşdeğeri tayini (TS EN 933-8+A1, 2015), 

• Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Bölüm 9: İnce 

tanelerin tayini - Metilen mavisi deneyi (TS EN 933-9, 2022), 

• Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Bölüm 10: İnce 

malzeme tayini - İnce dolgu malzemelerinin tane büyüklüğüne göre 

sınıflandırılması (hava jetiyle eleme) (TS EN 933-10, 2010), 

• Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Bölüm 11: Geri 

kazanılmış iri agrega bileşenleri için sınıflandırma deneyleri (TS EN 

933-11, 2010), 

• Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 1: 

Aşınmaya karşı direncin tayini (mikro-Deval) (TS EN 1097-1), 

• Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 2: 

Parçalanma direncinin tayini için metotlar (TS EN 1097-2), 



 

124 Yapı Sektöründe Endüstriyel Hammaddeler 

• Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler - Bölüm 3: 

Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini (TS EN 

1097-3, 1999), 

• Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 4: 

Kuru sıkılaştırılmış dolgu malzemesinin (taş unu) boşluklarının 

tayini (TS EN 1097-4, 2009), 

• Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 5: 

Hava dolaşımlı etüvde kurutma ile su içeriğinin tayini (TS EN 1097-

5, 2009), 

• Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 7: 

Dolgunun tane yoğunluğu tayini - Piknometre yöntemi (TS EN 

1097-7, 2009), 

• Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 8: 

Taş parlatma değerinin tayini (TS EN 1097-8, 2010), 

• Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 9: 

Çivili lastiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direncin tayini - 

Nordik deneyi (TS EN 1097-9, 2014), 

• Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 

10: Su emme yüksekliğinin tayini (TS EN 1097-10, 2014), 

• Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 

11: Hafif agregaların sıkıştırılabilirliğinin ve sınırlı basma 

dayanımının tayini (TS EN 1097-11, 2013). 
 

Ülkemizdeki nüfusun yoğun olduğu yerleşim alanlarının çoğunluğu 

birinci ve ikinci derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bu bölgelerdeki 

yapıların uzun ömürlü ve sağlam olmalarındaki en önemli faktörlerden biri 

beton içerisindeki kullanılan malzemelerin özellikleridir. Özellikle betonun 

%70-80’lik içeriğini oluşturan agregaların doğru seçilmesi beton kalitesi 

açısından önemli bir husustur (Ekincioğlu ve ark., 2021). Ülkelerin 

sürdürülebilir kalkınmaları, öz kaynakların verimli bir şekilde üretilerek farklı 

endüstri kollarının ihtiyaç duyduğu uygun hammadde haline getirilmesine 

bağlıdır (Ekincioğlu ve ark., 2014). Öz kaynakların verimli bir şekilde 

değerlendirilmesi noktasında beton içerisinde kullanılması planlanan agrega 

özellikleri belirlenmeli ve bu özellikler neticesinde kullanım alanı ortaya 

konmalıdır (Ekincioğlu ve ark., 2021). 

Agrega dünyada sudan sonra en çok tüketilen madde olarak belirtilen 

betonun iskelet hammaddesidir. Agreganın özelliklerinin iyi bilinmesine, 

öğrencilere ve sektörde çalışanlara doğru anlatılmasına büyük derecede önem 

verilmelidir. Gerek inşaat sektöründe gerekse eğitim sürecinde bu hususa 

dikkat edilmesi gerekmektedir. Çalışanların ve öğrencilerin agrega konusunu 

iyi kavraması agrega ile üretilen betonun dolayısıyla o betonun kullanıldığı 

yapının da özelliklerini ve durabilitesini olumlu yönde etkileyecektir. 
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GİRİŞ 
Doğal taş, insan yaşamında barınmadan korunmaya, duygularını, 

mesajlarını geleceğe aktarmadan, sonsuz yolculuğunda bedenini emanet 

etmeye kadar; sağlamlığın, sonsuzluğun, güvenin simgesi olarak tarihsel 

çağlar boyunca insanla bütünleşen doğal bir malzeme olmuştur (MTA, 2018).  

Tarih boyunca birçok medeniyet, kültürel, siyasal ve toplumsal 

yapılarını, doğal taşlarla yaptıkları anıtlara, külliyelere, medreselere, binalara 

kazımışlardır. Bu medeniyetleri anlamanın anahtarı, doğal taşlarla yapılmış 

yapıtların anlattıklarında gizlidir. İnsanlık tarihi boyunca gücü, zenginliği, 

iktidarı simgeleyen büyük anıtsal yapılar, heykeller ve binalar doğal taşlardan 

yapılmıştır. Doğal taşların geçmişten gelen bu ihtişamı, günümüzde de 

modern yapı sektöründe kendini göstermektedir (Ekincioğlu vd. 2014). 

Geçmişten günümüze doğal taş kullanımını teşvik eden nedenlerin 

arasında kendinden desenli ve tamamen doğal bir malzeme olması, moda 

yaratması, çevre ile uyumlu olması, estetik, sağlıklı, zamana dayanıklı ve geri 

dönüşümlü bir ürün olması, farklı mekânlarda kullanıma uygun olması ve 

değişik beğenilere hitap eden çeşitlerinin bulunması sayılabilir. Artıklarının 

da çeşitli alanlarda kullanılabildiği doğal taşa ilginin, özellikle artan 

kentleşmeden dolayı önümüzdeki yıllarda dünya genelinde giderek artması 

beklenmektedir (İSMEK, 2018). 

Yapı mimarisinin oluşturulmasında önemli bir yapı elamanı olan doğal 

taşların seçimi, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Doğal 

taşların seçiminde; farklı renk, doku ve desen gibi albeni oluşturan estetik 

parametreler öne çıkmaktadır.  

Fakat sadece estetik parametreleri dikkate alarak doğal taş seçimini 

yapmak, ilerleyen yıllar içerisinde bazı sorunlarla (renk değişimi, parlaklık 

kaybı, aşınma vb.) karşılaşılmasına neden olabilmektedir. Bu gibi sorunlarla 

karşılaşılmaması ve uzun bir hizmet ömrü olması için doğal taşın mineralojik-

petrografik, kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi büyük 

önem arz etmektedir. Bunun için seçilen doğal taşın kullanılmadan önce alana 

uygunluğu laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek test ve analizler ile 

belirlenmelidir. 

Bu çalışma kapsamında gerek iç gerekse dış kaplama işlemleri 

öncesinde kullanılması planlanan doğal taşların ilgili standartlar çerçevesinde 

fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesinin önemi 

vurgulanmaya çalışılmıştır.  

 

1. DOĞAL TAŞLARIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 
Jeolojik tanımıyla mermer; kireçtaşı, dolomit gibi kayaçların belirli 

sıcaklık ve basınç altında başkalaşıma uğrayarak, tekrar kristalleşip, yeni bir 

yapı kazanmaları sonucu oluşmasıdır. Bunlar “Gerçek Mermer” olarak 

isimlendirilirler (Ekincioğlu vd. 2014). 
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Endüstriyel anlamda mermer ise, parlatılınca iyi cila alan ve alımı 

satımı olan her türlü kayacı kapsar. Endüstriyel alanda mermer olarak 

isimlendirilen kayaçların hepsi jeolojik anlamda mermer değildir. Ancak, 

kayacın türü ve bileşimi ne olursa olsun blok halinde çıkarılabilme, kesilme 

ve cilalanma gibi özellikler göstermesi kayaçların mermer olarak kabul 

edilmesine yeterlidir. Bu sınıfa giren kayaçlara örnek olarak granit, siyenit, 

traverten ve oniks verilebilir (Ekincioğlu vd.2014). 

Doğal taşlar oluşum şekillerine göre sedimanter (tortul), metamorfik 

(başkalaşmış) ve magmatik (mağmasal) olmak üzere üç ana gruba 

ayrılmaktadır. Şekil 1’de doğal taşların oluşum şekillerine göre 

sınıflandırılması verilmiştir.  

 

 
Şekil 1: Doğal taşların oluşum şekillerine göre sınıflandırılması 

 

Doğal taşların tanımlanabilmesi ve isimlendirilebilmesi için oluşum 

şekillerinin, elementel, mineralojik ve petrografik yapılarının çok hassas bir 

şekilde tayini gerekmektedir. Bunun için doğal taşlar üzerinde bazı tanımlama 

(karakterizasyon) testleri yapılmaktadır. 
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1.1. Kimyasal Analiz (X-Işınları Floresans (XRF) 

Spektroskopisi Yöntemi) 
Doğal taşların elementel bileşimlerini belirlemek için yapılan 

tahribatsız bir deney yöntemidir. Kaynağından gönderilen X-ışınlarının 

numune yüzeyinden yansımaları ölçülerek elementel bileşim belirlenmektedir.   

Doğal taşların SiO2, CaO ve MgO gibi bazı ana elementler ile iz elementlerin 

(monzonitler ve granitler için krom, bakır kurşun, çinko gibi metalik ve 

baryum, kükürt, klor gibi metalik olmayanlar) içeriklerinin belirlenmesi, 

sınıflandırılmalarında önemli bir rol oynamaktadır (Caner, 1970). Kimyasal 

analiz mineralojik analizlerin daha doğru sonuç vermesinde de veri kaynağı 

olarak kullanılmaktadır. Kimyasal analiz için X-Işınları Floresans (XRF) 

cihazı kullanılmaktadır (Şekil 2). 

 

Şekil 2: a) XRF incelemelerinde kullanılan ölçüm cihazı, b) numunelerin 

hazırlanmasında eritiş işlemi için kullanılan numune eritme cihazı 

 

1.2. Mineralojik Analiz (X-Işınları Kırınımı (XRD) Yöntemi 

Yöntemi) 
Tahribatsız bir analiz yöntemi olan XRD (X-Ray Diffraction), doğal 

taşların mineralojik faz yapılarının belirlenmesinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Şekil 3’de örnek bir XRD cihazı görülmektedir. Numune 

yüzeyine gönderilen belirli dalga boyundaki X-ışınları doğal taş bünyesindeki 

her mineral yüzeyi için farklı açılarda yansıtılmaktadır. Bu sayede doğal 

taşların mineral dağılımları ve kristal yapılarının belirlenmesi sağlanmaktadır. 
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Şekil 3: XRD incelemelerinde kullanılan ölçüm cihazı 

1.3. Petrografik Tanımlama 
Doğal taşların petrografik incelemelerinden yola çıkarak birçok 

özellikleri hakkında çıkarımda bulunulabilmektedir. Doğal taşların fiziko-

mekanik özellikleri (sertlik, dayanım, kesilebilme, cila alma, aşınma, 

gevreklik vb.) ve petrografik özellikleri arasında doğrudan bir ilişki 

bulunmaktadır. Bu durum; aynı doğal taş ocağında, görünüş olarak 

birbirlerine tıpatıp benzemesine rağmen mineral yapılarının birbirlerinden 

farklı olması nedeniyle fiziko-mekanik özelliklerinin birbirlerinden çok farklı 

olmasıyla örneklendirilebilir. Petrografik tanımlamalar mikroskop (Şekil 4) 

yardımıyla yapılmakta olup tanımlamalar sonucunda doğal taşların; 

• Kökenleri

• Kristal şekilleri

• Kırık çatlak durumları

• Dokusal özellikleri

• Renk skalaları

• Kristal tane büyüklükleri

• Gözeneklilik durumu

• Fosil içerikleri

• Mineral içerikleri

• Mineral sınıflamaları

• Alterasyon (Bozunma) durumları

hakkında detaylı bilgiler elde edilebilmekte ve sınıflamaları yapılabilmektedir. 
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Şekil 4: İnce kesitlerin polarizan mikroskop yardımıyla incelenmesi  

 

1.4. Doğal Taşların İsimlendirilmesi 
Doğal taşların isimlendirilmesinde renk–desen özellikleri, petrografik 

özellikler ve çıkarıldığı bölge isimleri göz önüne alınarak isimlendirilmesi ile 

birlik sağlanması amaçlanmaktadır. Doğal taş isimlendirmelerinin aşağıda 

belirtilen nedenlerden dolayı bazı kriterlere bağlanması bir zorunluluk haline 

gelmektedir.  
 

• Dünya genelinde ticari olarak işletilen doğal taşların bazıları 

birbirlerine çok benzemektedir. Bu bağlamda isim karışıklığının 

önlenmesi en önemli nedenlerden biridir, 

• Tescillenmiş ve isim hakkı alınmış doğal taşların yanlışlıkla da olsa 

kullanımının önüne geçilmek istenmesi, 

• Kendine has ismiyle yerel veya küresel bir marka haline gelmesinin 

sağlanması, 

• Dünyada çok tercih edilen ve isim yapmış doğal taşların aynı veya 

benzer isimleri kullanılarak farklı firmalarca daha çok kâr amacıyla 

piyasaya sürülmesinin önüne geçilmek istenmesi. 
 

Doğal taşların isimlendirilmesi için mutlaka petrografik 

tanımlamalarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca terminolojik standartlardan 

(TS 5694 EN 12670, 2004; TS EN 12440, 2010) ve saha çalışmalarından da 

faydalanılmaktadır. 

Doğal taşların ulusal ve uluslararası marka/isim tescilleri Türk Patent 

Enstitüsü gibi yetkili kuruluşlar tarafından yapılır. 10 yıllığına yapılan bu 

tescil işleminin her 10 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. 

Doğal taşların marka isim tescili yapılmadan önce tercihen akredite bir 

laboratuvarda mineralojik ve petrografik olarak tanımlanarak 

isimlendirilmesinin yapılması ileride oluşabilecek hukuki sorunların önceden 
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giderilmesi açısından önem arz etmektedir. Örneğin; “Burdur Yeşilova Bej” 

olarak marka tescili yapılmış bir taşın ocağı eğer Isparta sınırları 

içerisindeyse, doğal taşa bu ismin verilmesi hukuki bir sorun teşkil 

edebilecektir. Dolayısıyla akredite laboratuvarlardan ilgili standardın 

gereklerini karşılayacak şekilde alınacak raporlar bu gibi sorunların 

yaşanmasının önüne geçecektir. 

 

2. DOĞAL TAŞ SEÇİMİNDE UYGULANAN SEÇİM 

KRİTERLERİ İLE ULUSAL VE ULUSLARARASI 

STANDARTLAR  
Doğal taşlar günümüzde inşaat sektöründe cephe kaplama ve yer 

döşemesi olarak, mıcır, porselen, cam ve optik sanayi, heykelcilik, mezar taşı 

ve süs eşyası yapımında kullanılmaktadır (Hasbay ve Hattap, 2017). İnsan 

sağlığına zarar vermeyen yapısından dolayı son yıllarda inşaat sektöründe 

doğal taş kullanımına olan talep artmaktadır. Bu özelliğinden dolayı gelişmiş 

ülkelerde inşaat sektöründe yapı malzemesi olarak doğal taşların kullanımı 

tercih edilmektedir (Akın, 2008; Hasbay ve Hattap 2017).  

Yapılarda genellikle yüzeyleri düzeltilmiş, parlatılmış, özel işlemlerle 

yüzeyleri pürüzlü hale getirilmiş doğal taş ürünleri kullanılmaktadır.  

Doğal taşlar yapılarda genellikle cephe kaplama ve yer döşemesi olarak 

tercih edilmektedir. Doğal taşlar taşıyıcı kolon, duvar örgüsü, zemin ve iç-dış 

cephe kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır (Kılıç, 2009; Hasbay ve 

Hattap, 2017). Ancak doğal taşlar kullanıldıkları alanlarda zamanla çevresel 

ve iklim koşulları gibi çeşitli etkiler nedeniyle bozunabilirler. Bu 

bozunmaların etkisiyle doğal taşların fiziksel ve mekanik özelliklerinde 

bozulmalar, negatif değişimler olabilir. Bu da doğal taşın kullanım ömrünü 

azaltır (MEB, 2013; Dal ve Öcal, 2013; Hasbay ve Hattap, 2017). 

Doğal taşların bozulma nedenlerine bakıldığında en önemli etkenin 

iklim koşulları olduğu görülmektedir. İklim koşullarının yanında kayacın 

fiziksel ve mekanik özellikleri ile iç ve dış etkilerin şiddetine ve maruz kalma 

süresine bağlı olarak bozunma derecesi değişiklik göstermektedir. (Dal vd., 

2016; Hasbay ve Hattap, 2017).  

Bu nedenlerle doğal taşların sahip oldukları fiziksel, mekanik ve 

kimyasal özelliklerine göre kullanım yerlerinin belirlenmesi, kullanıldıkları 

alanlarda uzun yıllar hizmet vermesi açısından büyük öneme sahiptir.  

Çevresel etmenlere karşı yapıya ve amaca uygun doğru doğal taş seçimi 

yapabilmek için konu ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde 

doğal taşların mühendislik özellikleri doğru bir şekilde belirlenmelidir. 

 

2.1. Seçim Kriterleri 
Doğal taşların seçimi projelendirilmesinden uygulamanın yapıldığı son 

ana kadar pek çok uzmanlık gerektiren teknik parametreler içeren çok 

katmanlı bir süreçtir. Kullanım alanına göre doğru doğal taşı seçebilmek bu 
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sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesiyle yakından ilgilidir. Sadece doğal 

taşın albenisine kapılıp uygulanacağı alandaki iç ve dış etkenler ele alınmadan 

kullanılan doğal taşların ömürleri beklenilenden çok daha kısa olabilmektedir. 

Bunun yanında doğal taşların üretim sürecinde karşılaşılabilecek bazı çevresel 

ve etik sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Tüm bu süreçlere yerinde ve 

zamanında müdahale edebilmek sonradan ortaya çıkabilecek sorunların önüne 

geçecektir.  

Yıl boyunca yağış alan bir bölgede, dış cephe kaplaması veya açık alan 

yer döşemesi olarak kullanılacak bir doğal taşın düşük gözenekliliğe ve düşük 

nem tutma özelliğine sahip olması istenmektedir. Yaya ve araç trafiğinin 

yoğun olduğu yerlerde yer döşemesi olarak kullanılacak doğal taşların aşınma 

mukavemetinin yüksek olması, kayganlığı ve göze yansımaları önlemek için 

de koyu renkli ve cilalama işlemi gerektirmeyen doğal taşlar tercih 

edilmelidir. Yüksek yapılarda kaplama ve döşeme için kullanılacak doğal 

taşların plaka kalınlıklarının bina yükünü artırmaması için mümkün ölçüde 

ince, rüzgâr kuvvetine karşı da dayanıklı olması için mümkün ölçüde kalın 

seçilmelidir (Onargan, 2012). 

Doğru doğaltaşın seçiminde dikkat edilmesi gereken pek çok kriter 

mevcut olup başlıca en önemlileri aşağıda belirtilmiştir; 

Doğal taş numunelerinin tanımlanması: 
 

• Referans numunelerin belirlenmesi, 

• Kontrol numunelerinin oluşturulması ve incelenmesi (seleksiyon 

uyumu kontrolü), 

• Doğal taş numunelerinin yapılar üzerindeki önceki uygulamalarının 

incelenmesi, 

• Kullanılacak numunelerin kalınlıklarının ve yüzey işlemlerinin 

tasarlanması. 

Ocak ve fabrika incelemelerinin yapılması: 

• Ocaktaki jeolojik formasyonun değerlendirilmesi, 

• Blok verme ve üretim hızı kontrolünün yapılması, 

• Çevresel etkilerin değerlendirilmesi, 

• Doğal taş üretim süreçlerinde insan sağlığına zararlı olabilecek 

materyallerin tespiti, 

• Üretim ve kalite kontrol süreçlerinin takibi. 

Doğal taşların teknik değerlendirmelerinin yapılması: 

• Var olan (bağımsız bilimsel çalışmalardan elde edilen veriler) test 

sonuçlarının incelenmesi, 

• Üretim ve kalite kontrol süreçlerinde elde edilen teknik verilerin 

incelenmesi, 

• Güncel laboratuvar test sonuçlarının incelenmesi, 

• Binalar/yapılar üzerindeki önceki uygulamaların incelenmesi. 
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Kullanılacak doğal taşlar için projenin erken bir aşamasında güvenlik 

faktörünün belirlenmesi gerekmektedir. Güvenlik faktörü her taş çeşidi için 

farklı olabilmektedir. Doğal taşların binalar/yapılar üzerine uygulaması 

yapıldıktan sonra atmosferik etkilere maruz kalırlar. Bu etkiler sonucu test 

edilen numunelerde bulunmayan ve görünmeyen bazı kusurlar, mikro 

çatlaklar, kırılmalar veya renk değişimleri meydana gelebilmektedir (Stone 

Federation of GB, 2010). 

Doğal taşlarla ilgili gerçekleştirilen tüm testlerin ve diğer teknik 

verilerin amacı, taşın uygulamadan sonra devam eden performansını tahmin 

etmeye yardımcı olmaktır. Geçmişte binalar/yapılar üzerindeki mevcut 

kaplama ve döşeme uygulamalarının değerlendirilmesi, taşların, özellikle 

farklı iklim ve ortam şartlarındaki dayanıklılığının değerlendirilmesinde 

faydalı olacaktır. Aynı ortamda ve benzer bir uygulamada kanıtlanmış bir 

geçmişe sahip taşlar, daha az titiz bir test çalışması gerektirecektir. Tüm bu 

çalışmaların, alanında uzman kişilerce koordine edilmesi gerekmektedir. 

2.2. Uluslararası Standartlar 

Doğal taşların uluslararası dolaşımının sağlanması, ülkeler arasında 

ithalat ve ihracatın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, doğal 

taşların bazı teknik yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bu teknik 

yeterliliklerin sağlanması için ülkelerin kendi bünyelerinde kabul ettikleri 

standartlar temel alınarak belgelendirme/sertifikalandırma işlemleri 

yapılmaktadır. 

Bu alanda ülkemizde Avrupa Birliği (EN) standartları temel alınarak 

oluşturulan Türk Standartları (TS) kullanılmaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri, bazı Ortadoğu Ülkeleri (Arabistan, Arap Emirlikleri, Irak vb.) ile 

Brezilya ve Kanada gibi ülkeler ASTM (American Standard Testing Methods) 

standartlarını kullanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde ise ortak olarak 

oluşturdukları EN (European Norm) kullanılmaktadır. Amerika ve AB 

ülkelerine ihraç edilecek doğal taşlar için, bu ülkelerin standartlarına uygun 

olarak yapılmış veya uyarlanmış test sonuçları ile hazırlanmış uygunluk 

belgelerinin alınması gerekmektedir. 

TS ve AB standartları ile ASTM ve diğer ülkelerin standartları arasında 

doğal taşların deney yöntemleri, deney cihazlarının kalibrasyon ayarları, 

numune adet ve ebatları gibi bazı parametrelerde farklılıklar bulunmaktadır. 

Bu nedenle bu standartların birbirleri arasında uyarlamalar çoğunlukla 

mümkün olmakla birlikte bazı test metotlarında kullanılan yöntem, cihaz ve 

birimler tamamen farklı olduğundan uyarlamalar yapılamamaktadır. 

Türk doğal taş standartları AB mevzuatına göre uyumlaştırılmış 

olduğundan aşağıda belirtilen harmonize standartlar kullanılarak ürün 

belgelendirmeleri yapılmaktadır (Tablo 1). 



 
 137 

Tablo 1: Doğaltaşların belgelendirilmesinde/sertifikalandırılmasında kullanılan 

standartlar 

Standart No Alan Standart Adı 

TS EN 12440 Doğal Taşlar İsimlendirme Kriterleri 

TS EN 1469 
Doğal taş 

Mamulleri 

Kaplamada Kullanılan Plâkalar – 

Özellikler 

TS EN 12057 
Doğal taş 

Mamulleri 
Modüler Karolar – Gerekler 

TS EN 12058 
Doğal taş 

Mamulleri 

Döşeme ve Merdiven Kaplama Plakaları 

– Gerekler 

TS EN 12059 
Doğal taş 

Mamulleri 
Taşların boyutlandırılması – Özellikler 

TS EN 1341 

Dış Zeminlere 

Döşenen Doğal 

Kaplama Taşları 

Gerekler ve Deney Yöntemleri 

TS EN 1342 

Dış Zeminlere 

Döşenen Doğal 

Parke Taşları 

Gerekler ve Deney Yöntemleri 

TS EN 1343 

Dış Zeminlere 

Döşenen Doğal 

Bordür Taşları 

Gerekler ve Deney Yöntemleri 

TS EN 771-6 
Kâgir birimler – 

Özellikler 
Bölüm 6: Doğal taş kâgir birimler 

 

3. DOĞALTAŞLARIN FİZİKSEL VE MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ 
Doğal taşların zemin döşemesi, bina kaplamaları vb. kullanımlarında 

fiziksel, mekanik ve yaşlandırma test sonuçlarının belirlenmesi kullanım 

yerlerinin tespitinde kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır. Bir yapı için 

kullanılacak doğal taşların seçiminde o yapının bulunduğu coğrafi konum, 

iklim, sanayi bölgelerine yakınlığı ve nüfus gibi etmenlerin göz önüne 

alınması gerekmektedir.  

Bu başlık altında doğal taşların tanımlamalarının yapılması, fiziksel, 

mekanik ve yaşlandırma özelliklerinin belirlenmesi için hangi yöntemlerin ne 

amaçla kullanıldığı açık ve anlaşılır bir şekilde anlatılmaktadır. 

 

3.1. Fiziksel Testler 

3.1.1. Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini 
Doğal taşların su emme oranları genellikle gözeneklilikleriyle 

ilişkilendirilmektedir. Yüksek gözenekli doğal taşların su emme oranlarının 

da yüksek olacağı öngörülmektedir. Bu öngörü büyük oranda doğru olmakla 

birlikte bazı ek nedenler de mevcuttur. Doğal taşların mineral içeriği ve tane 

yapısı da su emme oranlarına büyük ölçüde etki etmektedir. Gözeneklilik 
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oranları doğal taşların kuru ağırlığı ile suya doygun ağırlığı arasındaki farkın 

kuru ağırlığa oranıyla belirlenmektedir (Şekil 5).  

 

 
Şekil 5: Atmosfer basıncında su emme tayini (Ekincioğlu ve ark., 2014) 

 

3.1.2. Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısının Tayini 
Kılcal su emme etkisi katı bir maddenin sıvı başka bir maddeyi kendine 

çekmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bir katı ile bir sıvının moleküler 

düzeydeki çekiminin, sıvı molekülleri arasındaki kılcal çekim kuvvetinden 

daha büyük olması sonucunda gerçekleşmektedir. Bu durum sıvının dik bir 

yüzeye teması sonucunda sıvı yüzeyinin menisküs adı verilen içbükey bir hal 

almasına neden olmaktadır. Benzer etki sünger benzeri malzemelerin su 

emme mekanizmalarında da görülmektedir (Batchelor, 1967).  

Doğal taşlarda donma-çözülme, ıslanma-kuruma ve tuz kristallenmesi 

sonucu meydana gelen ayrışmanın önemli etkenlerinden biri de sudur. Su çok 

farklı şekillerde doğal taşların bünyesine nüfuz edebilmektedir. Doğrudan su 

emmenin yanında kılcal etkiye bağlı su emme mekanizması da bu 

ayrışmalarda önemli bir rol oynamaktadır. Kılcal etkiye bağlı su emme 

miktarı, doğal taşların gözenek boyut dağılımları ile doğrudan ilişkilidir 

(Çelik vd., 2019a). Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısı ölçümleri Şekil 6’da 

görüldüğü gibi mesnetler üzerine yerleştirilmiş numunelerin tabanlarından 3 

mm yüksekliğe kadar suya daldırılması şeklinde deney gerçekleştirilmektedir. 

Su seviyesini 3 mm’de sabitleyebilmek için cihaz üzerinde su tahliye kanalları 

ve su sabitleme delikleri bulunmaktadır. 
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Şekil 6: Numunelerin kılcal etkiye bağlı su emme katsayılarının belirlenmesi 

 

Yapı sektöründe kullanılan doğal taşlarda kılcallığın yüksek olması 

istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle doğal taşların kılcal etkiye bağlı su 

emme katsayısının düşük olması istenir. Doğal taşın su ile temas eden belirli 

bir kısmından, taşın gözeneklilik derecesi ile diğer fiziksel özeliklerine de 

bağlı olarak “güçlü kılcal su emme”, “orta kılcal su emme” ve “düşük kılcal 

su emme” kabiliyetine sahip taşlar olarak sınıflandırılmaktadır. 

 

3.1.3. Görünür Yoğunluk, Gerçek Yoğunluk, Toplam ve Açık 

Gözeneklilik Tayini 
Gerçek yoğunluk, doğal taşların gözeneklerinden arınıp serbest tane 

boyutundaki yoğunluğudur. Kuru doğal taş kütlesinin katı kısmının hacmine 

oranı olarak da ifade edilmektedir. Gerçek yoğunluk değerleri her zaman 

görünür yoğunluk değerlerinden daha yüksek olmaktadır. 

Görünür yoğunluk, doğal taşların doğadaki bulundukları haliyle ölçülen 

yoğunluktur. Doğal taşın kuru kütlesinin, boşluklarının da dâhil olduğu dış 

yüzeyinin hacmine oranı olarak da ifade edilmektedir. Taş ocaklarında 

araçlara yüklenen doğal taşların tonaj hesapları bu yoğunluk değerlerine göre 

hesaplanmaktadır.  

Açık gözeneklilik, doğal taşın bünyesinde birbiriyle ve yüzeyle 

bağlantısı bulunan, gaz ya da sıvı moleküllerinin tutunması yöntemiyle 

ölçülebilen gözenek miktarıdır. Açık gözeneklilik miktarı her zaman toplam 

gözeneklilik miktarından düşüktür. 

Toplam gözeneklilik, doğal taşın bünyesindeki tüm boşlukların toplam 

hacme oranı olarak da ifade edilmektedir. Gözeneklilik oranı yüksek olan 

doğal taşlar az olanlara göre daha hızlı bozuşma eğilimi göstermektedirler. 
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Bu test bir Arşimet terazisi, vakum kabı ve piknometre ile 

gerçekleştirilebilmektedir (Şekil 7). 

Şekil 7: Numunelerin görünür yoğunluk, gerçek yoğunluk, toplam gözeneklilik ve 

açık gözeneklilik tayini için kullanılan a) Arşimet terazisi, b) vakum kabı 

Doğal taşların görünür yoğunluk, gerçek yoğunluk ve gözeneklilik 

değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Gözeneklilik arttıkça 

gerçek yoğunluk ve görünür yoğunluk arasındaki farkta artmaktadır. 

Gözenekli doğal taşlarda (tüf, andezit, traverten, vb.) gerçek yoğunluk ve 

görünür yoğunluk değerleri arasındaki fark çok fazla olmakla birlikte, masif 

doğal taşlarda (granit, gabro, mermer, vb.) bu fark en aza inmektedir. 

3.1.4. Sertlik Tayini 
Sertlik, doğal taşları oluşturan kayaç yapıcı minerallerin en ayırt edici 

özelliklerinden biridir ve doğal taşın yüzeyinin çizilmeye veya aşınmaya karşı 

direncinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Doğal taşlar mineral 

topluluklarından oluştuğundan, sertlik değeri düşük veya yüksek olan mineral 

içeriğinin miktarı, kaya malzemesinin sertlik değerini belirlemektedir 

(Siegesmund ve Dürrast, 2014). Ayrıca yer üstü ve yeraltı mühendislik 

projelerinde kayaçların delinebilirlik ve kesilebilirlik parametrelerini etkileyen 

en önemli faktörlerden biridir. Doğal taşların sertliklerinin belirlenmesi 

nispeten diğer özelliklerinin belirlenmesine nazaran daha hızlı ve ekonomik 

olmaktadır. Bunun yanında sertlik ölçümleri, doğal taşların mekanik ve 

fiziksel özelliklerinin çıkarımında sıklıkla başvurulan güvenilir bir kaynak 

olarak görülmektedir (Akbay, 2021). Doğal taşların sertlik değerlerinin SiO2 

(silisyum dioksit) içerikleriyle doğrusal bir ilişkisi bulunmaktadır (Sert, 2017). 

Doğal taşlarda genel olarak sertliğin ölçülmesinde kullanılan üç yöntem 

bulunmaktadır. Bunlar; statik veya batma olarak bilinen sertlik deneyleri 

(Brinell sertliği, Rockwell C sertliği, Vickers sertliği, Knoop sertliği), dinamik 
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veya geri sıçrama olarak bilinen sertlik deneyleri (Shore sertliği, Schmidt 

sertliği) ile çizme (Mohs sertliği) sertlik deneyleridir (Çelik ve Çobanoğlu, 

2019; ISRM, 1978). 

Dinamik veya geri sıçrama olarak bilinen sertlik ölçümleri yapılırken 

numune yüzeyleri olabildiğince pürüzsüz ve parlak olmalıdır. En doğru 

sonucu elde edebilmek için ölçülen yüzey ile darbe uygulayıcı gövde arasında 

tam dik (90⁰) bir açı ile ölçüm yapılmalıdır (Şekil 8a). 

Statik veya batma olarak bilinen sertlik ölçümleri yapılırken; yumuşak 

doğal taşlarda ucun batması sonucu oluşan iz boyutu büyük olduğundan 

ölçüm sonucunda çok büyük sapmalar meydana gelmeyecektir. Ancak sert ve 

çok sert doğal taşlarda ucun batması sonucu oluşan iz çok küçük 

olabileceğinden izin ölçümünün çok hassas bir şekilde yapılması 

gerekmektedir (Şekil 8b). 

 

 
Şekil 8: a) Schmidt sertlik ölçümü, b) Knoop sertlik ölçümü 

 

Çizme sertlik deneyleri; sertlik deneyleri arasındaki en kaba ölçüm 

yöntemidir. Bu yöntem daha çok arazi şartlarında birbirlerine çok yakın 

görünümde olan doğal taşları ayırt etmek için veya doğal taşın sertliği 

hakkında kabaca bir tahminde bulunmak için kullanılmaktadır. 

 

3.1.5. Yüzey Pürüzlülük Tayini 
Doğal taşların ebatlanma aşamalarında, kesme cihazlarından 

kaynaklanan kesme izleri ile doğal taş yüzeyinde kendine özgü izler, motifler 

oluşmakta ve yüzeydeki bu izler “yüzey pürüzlülüğü” olarak 

tanımlanmaktadır. 

Pürüzlülük değerlendirmeleri 1930 yıllarında yüzeye bakarak veya 

dokunarak yapılmaktaydı. Yüzeyde yüksek yansıma varsa yüzey pürüzsüz 

olarak düşünülmekteydi. Bu tip değerlendirmenin ömrü pek uzun olmamış ve 

zamanla doğal taş yüzeyinin değerlendirilmesi kişilerin dikkatinden bağımsız 



 

142 Yapı Sektöründe Endüstriyel Hammaddeler 

olarak yapılmaya başlanmıştır. Böylece bilimsel çalışmalar tümüyle 

pürüzlülük parametrelerine ve ölçüm yöntemleri üzerinde yoğunlaşmıştır.  

Günümüzde yüzey pürüzlülük ölçümleri temaslı ve temassız ölçümler 

olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Örnek yüzeyine temaslı bir şekilde 

gerçekleştirilen yöntemlerde; boyutları ve diğer malzeme özellikleri bilinen 

(standartlaştırılmış) ve kalibre edilmiş bir ucun yüzeye fiziksel olarak temas 

etmesiyle ve yüzey üzerindeki hareketi ile elde edilen verilerinden 

faydalanılmaktadır (Şekil 9). 

 

 
Şekil 9: Yüzey pürüzlülük ölçümü 

 

Bu ölçüm yönteminde kullanılan ucun fiziksel ve ölçüm alanı sınırları 

nedeniyle hassasiyetinin kısıtlı olması, yüzeyi taraması sonrasında çiziklerin 

meydana gelmesi, işlem sürelerinin uzun olması ile ölçüm toplam süresinin 

artması ve ölçümü yapılan uzunluğun cihazca oldukça sınırlandırılmış olması 

temaslı ölçüm yöntemlerin temassızlara göre en önemli eksiklikleri olarak 

görülmektedir.  

Temassız ölçüm yöntemlerinde fiziksel bir temas yoktur. Temasın 

olmaması ve tarama sırasında yüzeyin tamamını daha hızlı inceleyebilmesi, 

alan taraması yapabilmesi, yüzey topografyasını oluşturabilmesi, gelişmiş 

yazılım destekleri, uç yapısı ve boyutlarından bağımsız olarak ölçüm 

yapabilmesi ve optik hassasiyetinin yüksek olması ile temaslı yöntemlere 

üstünlük kurmaktadır. Ancak cihazların ilk yatırım maliyetleri diğer temaslı 

ölçüm cihazlarına göre çok daha yüksektir. 

Doğal taşların zemin kaplaması olarak kullanılması için gerekli 

özelliklerinden biri de kayma açılarının ve kayma risklerinin belirlenmesidir. 

Doğal taşlara uygulanan yüzey işlemeleri, zeminlerde yayaların kayma 

sonucu oluşan kazaları önlemek ve estetik bir görünüm kazandırmak için 

uygulanmaktadır. Doğal taşların yüzeylerine cilalama, honlama, kumlama, 

yakma ve eskitme gibi işlemler yapılarak pürüzlülük değerleri 

değiştirilebilmektedir (Arsoy ve ark., 2018). 
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3.1.6. Yüzey Parlaklık Tayini 
Doğal taş üretimi yapılan tesislerde ham bloklardan üretilen plaka ve 

fayansların yüzeylerindeki ham kesim sonucu oluşan istenmeyen izlerin 

(pürüzlülüklerin) ortadan kaldırılarak daha pürüzsüz bir yüzey elde edilmesi 

istenmektedir. Bu işleme yüzey cilalama (silim) denilmektedir. Silim 

işlemiyle yüzey pürüzlülüğü azaltılan doğal taş plakalarının cilalama işlemi 

ile yüzey parlaklığı kazandırılmaktadır (Sarı ve Yavuz, 2001). Doğal taş 

yüzeylerinin silim ile parlatılması sonucu gerçek renk ve desenleri ortaya 

çıkmaktadır. 

Doğal taş yüzeylerinin parlaklığı yüzeye gelen ışınların yüzeyden 

yansıyan ışınlara oranının ölçülmesi ile belirlenmektedir. Yüzeydeki mikro ve 

makro boyuttaki gözenek, çatlak ve pürüzlülükler gelen ışığı değişik açılarda 

yansıtmasıyla yüzeyin mat görünmesine neden olmaktadır. Doğal taşların 

yüzey parlaklıkları parlaklık ölçer (glossmetre) ile ölçülmektedir (Şekil 10). 

 

 
Şekil 10: Yüzey parlaklık ölçümü 

 

Atmosferik etkilere açık ortamlarda bulunan doğal taşlarda meydana 

gelen parlaklık değer kayıpları, kapalı ortamlardakine göre çok daha yüksek 

oranlarda ve daha kısa süreler içerisinde gerçekleşmektedir. Doğal taş 

yüzeyleri dış ortamlarda donma-çözülme, ısınma-soğuma, tuz buharı ve 

kükürt dioksit gibi yaşlandırma etkilerine maruz kaldığından zamana bağı 

olarak yüzey parlaklık değerleri azalmaktadır. 

 

3.1.7. Kayma Direnci Tayini 
İnsanların yoğun olarak kullandığı ve yaya trafiğinin yoğun olduğu 

alanlarda kayma emniyetinin sağlanabilmesi için doğal taşın yüzey 

özelliklerinin kullanım yerine uygun olması gerekmektedir. Özellikle çok 

yağış alan ve sulu ortamlarda kayma emniyetinin en üst seviyede olması 

gerekmektedir. Yaya trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezleri, kaldırımlar, 

metro, otogar, havalimanları ve diğer yaya yollarında genellikle yüzeyi 
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pürüzlü hale getirilmiş doğal taşlar kullanılarak kayma nedeniyle oluşan kaza 

olasılığını en aza indirmek hedeflenmektedir.  

Doğal taşlar yağmurlu, karlı ve dona çekmiş soğuk havalarda; hamam, 

tuvalet, banyo gibi iç mekânlar ve kaldırımlar, yaya yolları, havuz kenarı gibi 

dış mekanlarda kullanıcıların kayma emniyetinin artırılması için farklı yüzey 

özellikleri ile kullanılmaktadır (Çelik ve ark., 2019b). 

Kayma direnci, zemin kaplaması olarak kullanılan doğal taşların yüzeyi 

ile yayaların ayakkabı tabanının etkileşimi olarak tanımlanmaktadır. 

Yayaların kayma sonucu oluşabilecek kazaların önlenmesi ve yürüme 

yüzeylerinin daha emniyetli bir hale getirilebilmesi için doğal taşların kayma 

derecelerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Günümüzde kayma direncini ölçen birçok cihaz ve yöntem 

geliştirilmiştir. Bunlar; kuru, yaş, yağlı zemin kaplaması olarak kullanılan 

doğal taşların kayma potansiyellerinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan 

kayma direnci (Şekil 11), kayma açısı, sürtünme katsayısı ve yüzey 

pürüzlülük parametrelerinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır (Coşkun, 

2015).  

 

 
Şekil 11: Pandül deney donanımıyla kayma direnci tayini 

 

3.1.8. Renk Tayini 
Doğal taş numunelerinin uluslararası renk skalasındaki yerini tayin 

etmek için L (beyaza ve siyaha kayma), a (yeşil ve kırmızıya kayma), b 

(maviye ve sarıya kayma) değerleri belirlenmektedir. Bu değerler renk ölçüm 

cihazı (kolorimetre) ile belirlenmektedir (Şekil 12). 
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Şekil 12: Renk ölçüm cihazı ve renk tayini 

 

Renk tayini yaşlandırma testleri öncesi ve sonrasında doğal taşların 

solma derecelerinin tayini, doğal taşlara farklı yüzey işlemleri 

uygulandığındaki renk değişimlerini belirlemek için de sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

Fabrika üretiminde son ürün olarak silim hattından çıkan doğal taş 

plakalarının da seleksiyon farklarının belirlenmesinde renk ölçüm tayini 

kullanılmaktadır. 

 

3.1.9. Güneş Işığını Yansıtma İndeksi (Solar Reflection 

Indeks – SRI) Değerlerinin Belirlenmesi 
Güneş ışığını yansıtma indeks değerleri kentsel yapılarda kaplama 

malzemesi olarak doğal taşların enerji verimliliklerinin belirlenmesinde 

önemli bir veri olarak kullanılmaktadır. Doğal taşların güneşten yayılan 

ışınların yansıtma kabiliyeti olarak da tanımlanmaktadır. SRI ölçümleri, güneş 

ışığını simule eden bir ışık gönderilerek, bu ışığın numuneler üzerinden 

yansıma derecesini ölçen bir cihaz yardımıyla gerçekleştirilmektedir (Şekil 

13). 

Güneş ışığının, doğal taş yüzeyinden kentsel ortama yansıtılması ve 

soğurulması, mimari yapıların iklimsel şartları (güneşli gün sayısı, mevsimsel 

sıcaklık ortalaması, ortalama güneşlenme süresi, ortalama en yüksek sıcaklık 

vb.) esas alındığında; ısısal konfor, enerji verimliliği ve kentsel ısı adalarının 

oluşumları açısından önem arz etmektedir (Altındağ ve ark., 2018).  
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Şekil 13: SRI ölçüm cihazı ile β değerlerinin belirlenmesi 

Kullanılacak bölgeye göre yanlış doğal taş seçimi kentsel ısı adalarında 

artışa neden olmakta ve bu durum insanların yaşam konforunu olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

3.2. Mekanik Testler 

3.2.1. Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini 
Tek eksenli basınç dayanımı, kayayı karakterize etmek ve kaya kütlesi 

sınıflandırmasını belirlemek için kullanılan temel jeomekanik parametrelerden 

biridir (Tuncay ve ark., 2009). Doğal taşların sıkıştırmaya karşı direncini ve 

belirli bir basınç uygulandıktan sonra doğal taşın tekrar eski haline gelip 

gelmediğini (elastikiyet) belirlemek için kullanılan çok yaygın bir yöntemdir 

(Şekil 14). Bu yöntem doğal taşların sabit veya artan miktardaki yük altında 

sürdürebileceği en yüksek gerilme değerinin belirlenmesinde kullanılmak-

tadır.  
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Şekil 14: Tek eksenli basınç dayanımının belirlenmesi a) kırma mekanizması b) 

cihazın genel görünüşü 

 

Doğal taşların tek eksenli basınç dayanımının belirlenmesinde örnek 

adet ve ebatı, nem içeriği, sıcaklık, numune hazırlama, cihaz yükleme hızı 

gibi pek çok parametre etkili olmaktadır. 

 

3.2.2. Üç Eksenli Basınç Dayanımı Tayini 
Yer kabuğunun altında üç eksenli sıkışmaya maruz kalan doğal taşların 

makaslama dayanım parametrelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. 

Doğal taş numuneleri üzerinde yerkabuğu altındakine benzer (yanal ve 

eksenel) gerilmeler oluşturulabilmesi nedeni ile en gelişmiş deney tipidir. 

Gerçeğe en yakın kayma parametreleri arazi deneylerinden elde edilmektedir. 

Silindirik numuneler kullanılarak üç eksenli yükleme ile dayanımları, 

farklı yanal basınçlardaki makaslama gerilmeleri, içsel sürtünme açısı, 

deformasyon modülü, kohezyon, gibi elastik özellikleri ve dayanımlarının 

belirlenmesi için ihtiyaç duyulan veriler üç eksenli basınç dayanımı ile elde 

edilmektedir (Şekil 15). 
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Şekil 15: a) Üç eksenli deney hücresinin (Hoek Hücresi) görünümü b) yanal basınç 

dengeleme ünitesi 

 

3.2.3. Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımının Tayini 
Doğal taşlarda eğilme dayanımı üç noktadan ve dört noktadan temaslı 

olmak üzere iki farklı yöntemle belirlenmektedir. Üç noktadan eğilme 

dayanımı için “yoğun yük altında eğilme dayanımı tayini”, dört noktadan 

eğilme dayanımı için ise ‘sabit moment altında eğilme dayanımı tayini’ olarak 

ortaya konmaktadır. 

Sabit moment altında eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya 

parçalanma modülü olarak da bilinir), bir doğal taşın dış yüzeyinin çekme 

dayanımıyla doğrudan ilişkilidir. Eğilme dayanımı, prizmatik veya silindirik 

numunelere üç ya da dört noktadan yük uygulayabilen hidro-mekanik veya 

elektro-mekanik düzenekler yardımıyla malzeme kırılana kadar yük 

uygulanması yoluyla belirlenebilmektedir (Şekil 16). 
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Şekil 16: Eğilme dayanımı tayini a) 3 noktadan yük uygulama aparatı b) 4 noktadan 

yük uygulama aparatı 

 

Eğilme ve bükülme dayanımı deneyleri doğal taşın dayanımı hakkında 

çıkarımda bulunabilmek ve doğal taşın eğilmeye karşı mukavemetini 

belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Çoğunlukla yanal yük taşıyan kiriş gibi 

yapı elemanları da eğilme yüklerine maruz kalırlar. Doğal taşların kullanımı 

genellikle boyutlandırılmış plaka ve fayans şeklinde olduğundan eğilme 

dayanımı son derece önemli bir parametre olarak ortaya çıkmaktadır. Yapı 

elemanı olarak kullanılacak doğal taşlar plaka ebatları ve mesnetler arasındaki 

mesafe eğilme dayanımı ölçümlerine göre belirlenmektedir. Plaka boyutları 

ve mesnetler arasındaki mesafe ilgili deney standardına göre belirlenmektedir. 

Eğilme dayanımı ölçümlerinde elektro-mekanik cihazlar hidro-mekanik 

cihazlara göre çok daha hassas ölçümler yapabilmektedir.  

 

3.2.4. Saplama Deliğinde Kırılma Yükü Tayini 
İnce doğal taş kaplama plakalarının yaygın kullanımı, 1960’larda ince 

mermer ve traverten levhaların ve 1970’lerin sonlarında da granitin daha 

verimli kesilmesine izin veren imalat tekniklerinin geliştirilmesiyle birlikte 

önemli ölçüde büyümüştür. Buna bağlı olarak mimarların ve inşaatçıların 

kullandığı daha ince ve daha büyük doğal taş levhalarını yapıların dış 

cephelerine kaplamak için farklı sabitleme teknikleri geliştirilmiştir (Hoigard, 

2000). Ancak bu sabitleme teknikleri üzerinde yeteri kadar uygulama ve 
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planlama yapılmadığından zorlu ve farklı iklim koşullarında doğal taş 

kaplamalarında çok sayıda önemli ve daha az belirgin başarısızlıklar meydana 

gelmiştir. Doğal taşların sabitlenme teknikleri, başarısızlık ve yanlış uygulama 

sorunlarının birincil nedeni olmasa da neredeyse her zaman başarısızlığa 

katkıda bulunan bir neden olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm bu olumsuzlukları 

en aza indirmek için ulusal ve uluslararası düzeyle bilimsel çalışmalar 

yapılarak standartlaşmaya gidilmiştir. 

Cephe kaplamalarında kullanılan doğal taşlar ankraj yöntemiyle duvar 

yüzeylerine kaplanmaktadır. Doğal taşlar özellikle kat sayısı fazla olan 

yapıların dış cephelerine yapıştırma yöntemiyle monte edilmemelidir. Farklı 

malzemeler arasında ısı farklılıklarından kaynaklanan genleşme, büzüşme ve 

deprem gibi etkenlerden dolayı yapıştırma yöntemiyle monte edilen doğal 

taşların düşme ve yaralanmalara yol açma riski çok yüksektir. 

 

 
Şekil 17: Saplama deliğinde kırılma yükü tayini a) test cihazı, b) numunelerin 

hazırlanması  

 

Mekanik montaj sisteminde (ankraj) kaplamanın yapılacağı yüzeyin 

özellikleri, taşın ebadı, ağırlığı ve yapının yüksekliğine bağlı olarak ankraj 

sistemi seçilir. Bu seçimin yapılmasında saplama deliğinde kırılma yükü 

tayini (Şekil 17) sonucu elde edilen değerler, farklı tür doğal taşların cephe 

kaplamalarına uygun olup olmadığı konusunda bilgi vermektedir.  

 

3.2.5. Nokta Yükü Dayanım İndeksinin Belirlenmesi 
Nokta yük dayanımı doğal taşların çekme dayanımı, tek eksenli basınç 

dayanımı vb. dayanım değerlerinin dolaylı olarak tahmin edilmesinde 

kullanılmaktadır. Ayrıca doğal taşların dayanımlarına göre sınıflandırıl-

masında kaya kütlesi sınıflama sistemlerinde yardımcı bir parametre olarak 

rol oynamaktadır (Akbay ve Altındağ, 2018).  
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Yeraltı madenciliği, tüneller vb. mühendislik projelerinde kayanın 

tanımlanmasına yarayan indeks ve mühendislik özelliklerinin belirlenmesi 

için gerekli deneylerin yapılması çok maliyetli ve zaman alıcı olabilmektedir. 

Böyle durumlarda gerekli mühendislik özelliklerini belirleyebilmek için daha 

hızlı, ucuz, kolay ve numune hazırlama işlemi gerektirmeyen bazı yöntemler 

kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerden en önemlilerinden biri de nokta yükü 

dayanım indeksi tayinidir. Nokta yükü dayanım indeksi, doğal taş 

numunelerine tek eksenden noktasal kuvvet uygulanarak 

gerçekleştirilmektedir (Şekil 18). 

 

 
Şekil 18: Nokta yükü dayanım indeksi ölçüm cihazı 

 

3.2.6. Yüzey Aşındırma Tayini 
Doğal taşlarda bozunma ve ayrışmaya yol açan etkilerden biri de yüzey 

aşınma etkisidir. Doğal taşlarda aşınma, insan etkisi (yaya yürüyüşleri, 

motorlu taşıtlar, diğer mekanik etkiler vb.) ve iklimsel etkiler (donma- 

çözünme, tuz buharı/kristallenmesi, ısınma – soğuma, rüzgâr, erozyon vb.) 

nedeniyle meydana gelebilmektedir. Özellikle tarihi taş yapılarda bu etkiyi 

yaygın olarak gözlemlemek mümkündür. İnsanların yoğun ve sürekli olarak 

hareketinin olduğu avlu ve kapı eşiklerinde aşınmanın neden olduğu etki 

rahatlıkla gözlenebilmektedir.  

Aynı zemine döşenmiş farklı doğal taşların bazılarının çok hızlı bir 

şekilde matlaştığı, üzerinde gözenekler veya kılcal çatlaklar oluştuğu ancak 

bazılarının ise hala yeni gibi durduğu görülebilmektedir. Bu durumda taşların 

aşınmaya karşı dirençlerinin farklı olduğu; matlaşan ve yüzeyinde gözenek ve 

çatlaklar oluşan doğal taşın aşınmaya karşı direncinin zayıf, hala yeni ve ilk 
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günkü gibi görünen doğal taşın ise aşınmaya karşı direncinin çok yüksek 

olduğu anlaşılabilmektedir.  

Şekil 19: a) Dikey aşındırma cihazı ile aşınma tayini b) aşındırılmış farklı traverten 

numuneleri 

Günümüzde doğal taşların yüzey aşınma derecelerini belirleyebilmek 

için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler temel olarak sertlik 

derecesi bilinen ve çok yüksek olan bir malzeme ile doğal taşın yüzeyini sabit 

parametreler altında aşındırarak gerçekleşmektedir. Bu yöntemle aşındırma 

sonucunda, doğal taş yüzeyinden kopartılan malzemenin miktarı veya aşınma 

sonucu oluşan oyuğun mesafesi ölçülerek nihai aşınma değerleri 

belirlenmektedir (Şekil 19).  

3.3. Yaşlandırma Testleri 
Dış mekânlarda kaplama veya döşeme olarak kullanılan doğal taşlar 

atmosferik etkilere maruz kalmaktadır. Bu etkiler neticesinde az veya çok 

bozunmaya uğrayan doğal taşlar fiziksel ve mekanik özelliklerini 

kaybedebilmektedirler (Çelik ve ark., 2018). 

Doğal taşlarda yaşlandırma etkilerinin oluşturduğu tahribat 

nedenlerinin bilinmesi yapıların korunmasının ve onarımının etkin ve doğru 

yapılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Doğal taşların kullanım 

ömürlerini tahmin etmek, her doğal taş çeşidinin ayrışma – bozunma 

süreçlerini incelemek ve ayrışma üzerindeki etkilerini belirlemek için 

yaşlandırma deneyleri yapılmaktadır. 
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3.3.1. Tuz Kristallenmesine Direncin Tayini 
Doğal taş numuneleri tuzlu suya maruz kaldığında gözenekli olanlar 

daha az gözenekli olanlara göre daha fazla bozuşma eğilimindedirler. Tuz 

kristalleşmesine bağlı olarak, mevcut olan çatlaklar daha da genişleyebileceği 

gibi yeni çatlaklar da oluşabilmektedir. 

Gece ve gündüz boyunca tekrarlanan sıcaklık farkları tuz kristallerinin 

büyümesine ve tuz konsantrasyonuna sahip olan çözeltilerde yüksek miktarda 

tuz kristalleri oluşmasına neden olmaktadır (Thaulow ve Sahu, 2004). 

Birbirleri ile bağlantısı olmayan gözenek yapılarında ise kristallenme kaynaklı 

yüksek basınçlar nedeniyle gözenek çeperlerinde mikro çatlaklar oluşmakta 

ve bu çatlaklar zamanla ilerlemektedir. Tuz kristallerinin doğal taşlar 

bünyesindeki gözenek doldurma derecesine ve kristallenme basıncının 

büyüklüğüne göre tuz hasar riski değişiklik göstermektedir (Derluyn ve ark., 

2014). 

 

 
Şekil 20: a) Tuz testi için kullanılan sodyum sülfat dekahidrat tuzu, b) numunelerin 

tuzlu su solüsyonunda bekletilmesi 

 

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda kristallenme basıncının kesin bir 

doyma noktasında oluştuğu konusunda fikir birliğine varılmıştır (Coussy, 

2006; Flatt, 2002; Steiger 2005). Mikro gözeneklerde kristallenme meydana 

geldiğinde tuz hasarı riski artmaktadır. Kristallenme daha büyük gözeneklerde 

başlamakta ve daha küçük gözeneklerde yayılmaya devam etmektedir.  Bu 

hasar miktarı laboratuvarlarda hızlandırılmış tuz kristallenme testleri 

yapılarak tespit edilebilmektedir (Şekil 20). 

 

3.3.2. Tuz Buharıyla Yıpranmaya Karşı Direncin Tayini 
Deniz ve okyanuslardan buharlaşan suların bünyesinde mikro tuz 

taneleri de bulunmaktadır. Bu tuzların boyutları 0.4-10 μm aralığında 

olabilmektedir. Tuzların bu şekildeki taşınması aerosol (havada asılı sıvılar ve 

içindeki katı tanecikler) olarak da tanımlanmaktadır. Ayrıca mikro tuz taneleri 

buz ve kar taneleri ile de taşınabilmektedir (Knipping ve Dabdub, 2003; Yang 

ve ark., 2017). 
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Aerosol serpintileri şeklinde atmosferden doğal taşların yüzeylerine 

yağan bu mikro ölçekteki tuzlar gözenekler yardımıyla doğal taşın 

bünyesine nüfuz etmektedir. Süreklilik arz eden bu olay, tuzların 

gözeneklerde birikerek çatlatması sonucu doğal taşlarda bozunmalar 

meydana gelmektedir. Bu bozunmaların miktarını ve oluşum 

mekanizmalarını belirlemek amacıyla laboratuvarda yapılan hızlandırılmış 

ayrışma testleri yardımıyla kontrollü şartlar altında tuzlu su-yapı taşı 

etkileşimleri incelenerek ölçülmektedir (Şekil 21). 

Şekil 21: Tuz buharıyla yıpranmaya karşı direncin tayini için kullanılan tuz korozyon 

test kabini 

3.3.3. Dona Dayanım Tayini 
Doğal taşların bünyesindeki gözenek ve çatlaklardan su emme veya 

kılcal etki yoluyla giren sular, eksi derecelerde donarak yaklaşık olarak 

hacmini %9 oranında artırmaktadır. Soğuk iklime sahip bölgelerde birçok kez 

tekrarlanan bu donma – çözünme döngüleri sonucunda gözenek basıncı 

yoluyla çatlaklar oluşmakta ve bunun sonucunda doğal taşın bünyesinde 

bozunmalar meydana gelmektedir (Chen ve ark., 2004).  

Donma–çözünme döngüleri, doğal taşların fiziksel ve mekanik 

özelliklerinde değişime neden olan ve dayanıklılıklarını azaltan en önemli 

yaşlandırma etkenlerinden biridir. Bu döngüler günümüzde laboratuvarlarda 

tam otomasyona sahip cihazlar ile gerçekleştirilmektedir (Şekil 22). 
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Şekil 22: Dona dayanım tayini için kullanılan donma-çözünme test kabini 

 

Dış cephe kaplamalarında kullanılan ve aşırı donma–çözünme 

döngülerine maruz kalan doğal taşların bu etkiye karşı nasıl bir direnç 

göstereceği laboratuvar yaşlandırma testleri yardımıyla belirlenmektedir. 

Donma–çözünme testinin amacı çok yavaş işleyen doğal hava koşullarının 

laboratuvar ortamında daha hızlı gerçekleşmesini sağlayarak doğal taşlarda 

meydana gelen fiziksel, mekanik ve kimyasal değişimleri incelemektir.  

 

3.3.4. Termal Şok Etkisiyle Yıpranmaya Direncin Tayini 
İklimsel etkilerden sıcak soğuk farklılıkları doğal taşlar üzerinde 

tahribata yol açabilmektedir. Termal şok tahribatı mineralojik bileşenlerin 

doğal taşların diferansiyel ısıl genleşmesi ve büzülmesinin bir sonucudur 

(Hale ve Shakoor, 2003).  

Günlük sıcaklık farklarının yüksek olduğu bölgelerde, güneş enerjisinin 

doğrudan etkisi altındaki doğal taşların alternatif ısınma ve soğuması 

neticesinde meydana gelmektedir (Yavuz ve ark., 2006). Termal şok 

döngüleri, doğal taşların fiziksel ve mekanik özelliklerinde değişime neden 

olan ve dayanıklılıklarını azaltan önemli yaşlandırma etkenlerinden biridir. 

Termal şok sonrası doğal taşların ağırlık, dayanım, renk vb. özellikleri 

ölçülerek ayrışma dereceleri belirlenmektedir. Termal şok döngüleri 

günümüzde laboratuvarlarda tam otomasyona sahip cihazlar ile 

gerçekleştirilmektedir (Şekil 23). 
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Şekil 23: Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini için kullanılan test kabini 

 

3.3.5. Nemli Ortamda SO2 Yıpratmasına Karşı Direncin 

Tayini 
Fosil yakıtların yanmasından dolayı dünyanın tüm kentsel alanlarında 

hava kirleticilerinin en önemlisi kükürt dioksit ve partiküler maddelerdir. 

Fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan kükürt hava ile temasa girerek 

kükürt dioksiti oluşturmaktadır. Eğer ortamda herhangi bir katalizör yoksa 

kükürt dioksit kükürt trioksite dönüşmektedir (Öcal, 2006).  

Yağmur suyu bünyesinde bulunan çözünmüş kükürt dioksit (SO2), 

karbondioksit (CO2), kükürt trioksit (SO3) ve azot dioksit (NO2) asit 

yağmurlarına neden olmaktadır. Asit yağmurları kuru ve ıslak çökeltiler 

şeklinde doğal taşların yüzeyine yapışmaktadır. Bu atmosferik kirleticilerin 

yağmur suyunda çözünmesi sonucunda bazı asitler oluşmaktadır. Bu 

asitlerden biri de kükürt dioksitin oluşturduğu ve aşağıda denklemi verilen 

sülfüroz asittir (Wondyfraw, 2004). 
SO2+H2O → H2SO3 (sülfüroz asit)         (1) 

Doğal taşlar üzerindeki kükürt dioksit etkisini inceleyebilmek için 

laboratuvar ortamında doğal taşlar iki farklı derişime sahip sülfüroz asit 

çözeltisine maruz bırakılmaktadır (Şekil 24). Böylelikle kükürt dioksitin hangi 

doğal taşı ne derece etkilediği belirlenebilmektedir. 
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Şekil 24: SO2 yıpratmasına karşı direncin tayini 

 

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
Yapı mimarisinin oluşturulmasında önemli bir yapı elemanı olan doğal 

taşların seçimi, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Doğal 

taşların seçiminde; farklı renk, doku ve desen gibi albeni oluşturan estetik 

parametreler önemlidir. Fakat bu noktada göz önüne alınması gereken önemli 

parametreler bulunmaktadır. Özellikle seçimi yapılan doğal taşın mineralojik-

petrografik, kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi doğal 

taşın hizmet ömrü açısından büyük önem arz etmektedir. Bunun için 

kullanılması planlanan doğal taşın uygulama öncesinde döşeme yapılacağı 

alana uygunluğu laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek test ve analizler ile 

belirlenmelidir. 

Doğal taşların ulusal ve uluslararası pazarlarda görsel özelliklerinin 

yanı sıra detaylı teknik özelliklerinin de göz önünde bulundurularak 

pazarlanması büyük öneme sahiptir. Doğal taşların doğru kullanım alanlarının 

tespit edilebilmesi için teknik analizlerinin detaylı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu sayede doğru doğal taş seçimi yapılarak 

kullanım yerlerinde daha uzun ömürlü olmaları sağlanmakla beraber kaynak 

israfının da önüne geçilecektir. 

Bu çalışma kapsamında ilgili ulusal ve uluslararası standartlar 

çerçevesinde doğal taşların teknik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan 

metotların yapılış amaçları aktarılmaya çalışılmış olup doğal taş üreticisine, 

tüketicisine, bu konuda üzerinde bilgi edinmek ve uygulamak isteyen 

araştırmacılara rehber olacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 
Mağmatik, tortul ve metamorfik kökenli endüstriyel hammaddelerin 

kullanım alanlarını belirlemek için üç ana özellik kullanılır. Bunlar fiziksel, 

mekanik ve jeokimyasal özelliklerdir. Endüstriyel hammaddelerin oluşum 

süreçleri jeokimyasal özellikleri ile ilişklidir. Jeokimyasal özellikler ise 

mekanik ve fiziksel özellikleri doğrudan etkiler. Jeokimyasal veriler 

elementler ve izotoplar (radyojenik ve kararlı) olmak üzere iki ana alt başlığa 

ayrılır. Bu bölümde sadece element jeokimyasına ait verilerin nasıl elde 

edileceği ve yorumlanacağı anlatılacaktır. 

Endüstriyel hammaddelerin kimyasının belirlenmesi, kalitesinin 

değerlendirilmesi, oluşum mekanizması, elementlerin konsantrasyonlarının 

(izotop oranları ile birlikte) zamansal değişimi, elementlerin mostra yüzeyleri 

boyunca dağılımının ortaya konması gibi jeokimyasal çalışmalar ve 

yorumlamalar için kayacın bileşiminde bulunan ana elementler, minor 

elementler ve iz elementlerin konsantrasyonları değerlendirilir. Ana (Majör) 

elementler, oksijenle bileşik yapabilen, kayaç içerisinde 1% ’den fazla 

miktarda bulunan ve % ağırlık olarak ifade edilen, SiO2, Al2O3, MnO, MgO, 

CaO, Na2O, K2O, P2O5, TiO2, Fe2O3 (analizde platinyum pota 

kullanıldığında) veya (FeO) (analizde grafit pota kullanıldığında), olmak 

üzere başlıca 10 elementi kapsar ve ana oksitler ve H2O, CO2 ve S gibi uçucu 

elementlerin toplamı %100 civarında olacak şekilde hesaplanır. Ayrıca 

kuvars, feldispat ve mafik mineraller gibi kayaç yapıcı minerallerde 

bulunurlar. Eser (iz) elementler, tali minerallerin (apatit, zirkon, rutil gibi) 

bünyesinde olup kayaç içerisinde < % 0,1’den daha az miktarda bulunur ve 

ppmve ppb ile ifade edilirler. Bunlar Ba, Ta, Au, U, V, Nb, Be, W, Zr, Y, Cs, 

Pb, Zn, Ni, As, Sb, Bi, Sc, Co, Th, Ag, Hg, Tl, Ga, Cd, Hf, Rb, Sn, Sr, Cu, Se, 

Mo elementleridir. Periyodik tablo’da atom numaraları 57’den La, 71’e Lu’a 

kadar olan ve kimyasal olarak benzerlikler gösteren 15 element La, Ce, Pr, 

Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu ve atom sayısı 39 olan Y ile 

atom numarası 21 olan Sc elementlerine nadir toprak elementleri (NTE) veya 

Lantanit grubu elementler denir. NTE, atomik ağırlıklarına göre hafif nadir 

toprak elementleri (Seryum grubu) ve ağır nadir toprak elementleri (Yitriyum 

grubu) olmak üzere iki gruba ayrılır (Connelly, 2005, Samson ve Wood 2005) 

(Şekil 1).  

Burada jeokimyasal analizlerde kullanılan, miktar ifade eden birimleri 

belirtmek gerekir. Genellikle kayaçlar için; % yerine tonda gram (g/t) veya 

milyonda bir (ppm = % 0,0001) veya daha küçük birim olan ppb (milyarda bir 

= 0,001 ppm) ve su gibi sıvılar için; litrede milligram (mg/l) kullanılır.  
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Şekil 1: Nadir toprak elementlerinin periyodik cetveldeki yeri 

Ana (Majör) elementler, eser (iz) elementler ve nadir toprak elementler 

analiz sonuçları ile Tablo 1’deki pratik ve yaygın kullanılan diyagramlara 

göre endüstriyel hammaddelerin kayaç adlandırılması ve sınıflandırılması 

yapılabilir.  

 

Tablo 1: Kayaç adlandırılmasında ve sınıflandırılmasında kullanılan 

diyagramlar 

Diyagram Kaynak Kayaç türü 

SiO2-(Na2O+K2O) Le Bas ve ark. (1986) V 

SiO2-(Na2O+K2O) Cox ve ark., 1979 P 

SiO2-K2O Peccerillo ve Taylor, 1976  V 

AFM (A:Na2O+K2O, F: FeO, M:MgO)  Irvine ve Baragar, 1971 V 

Zr/TiO2 ve SiO2 Winchester ve Floyd 1977 V 

R1-R2  De La Roche ve ark., 1980 V, P 

log(SiO2/Al2O3) ve log(Fe2O3/K2O) Herron, 1988 S 

SiO2-FeO+MgO-Fe2O3 James, 1992’den sonra S 

CaCO3 Lorenz ve Gwosdz, 2003 K 

P2O5 PettiJohn, 1957 F 

Al2O3-(Na2O+CaO)- K2O Nesbitt ve Young, 1982 S 

La/Sc ve Co/Th McLennan ve ark., 1993’den sonra S 

Log (SiO2/Al2O3) ve Log (Na2O/K2O) Pettijohn ve ark., 1972’den sonra S 

V: Volkanik kayaçlar P: Plütonik kayaçlar S: Sedimanter kayaçlar K: Kireçtaşı F: Fosfat 

Kayacı  

 

 



 
 165 

1. SAHA ÇALIŞMALARINDA ÖRNEKLEME
 

Genellikle erozyonun yoğun olduğu ya da yol yapımı, madencilik 

faaliyetleri gibi mühendislik çalışmaları sırasında jeolojik formasyonların 

yüzeyde gözlenebilen kısımlarına mostra denilmektedir. Jeokimyasal analizler 

için yapılan örnekleme, mostradan atmosferik ve kimyasal ayışmaya 

uğramamış (taze) yüzeylerinden alınmalıdır. Çünkü atmosferik ve kimyasal 

ayışma sonucunda, hareketli elementler ile kararsız bir ortamda bulunan 

elementler vb., bir kayanın ilksel element bileşimini önemli ölçüde 

değiştirebilir (Trueman ve ark., 2019).  

Maden ocağının şekline ve boyutlarına, mostranın büyüklüğüne, 

hammaddenin homojenliğine göre örnekleme sayısı, sıklığı ve planlaması 

yapılmalıdır. Gevşek, tutturulmamış formasyonlardan örnekleme yaparken 

polietilen kürek yeterli olabilir. Kayaç numuneleri için ise sertlik derecesine 

göre çekiç veya balyoz kullanılabilir. Bununla birlikte analize gönderilecek 

numuneler torbalandıktan sonra etiketlenmesi (su ve neme dayanıklı kalem 

yardımıyla) yapılmalıdır. Lokasyon ise düşük hata payına sahip (±5m.) GPS 

(yerbulduru) programları yardımıyla not edilmelidir.   

Sahadan alınan örnekler kimyasal analize hazırlanması sırasında, örnek 

sayısını, laboratuvar çalışma süresini ve analiz maliyetlerini azaltmak için 

birbirine yakın lokasyonlardan alınan örnekler istenirse birleştirilebilir. 

Kimyasal analizi yapılacak örnekler bilyalı değirmen, seramik, agat veya 

korindon havan yardımıyla kırılıp ufalandıktan sonra koni biçiminde bir yığın 

oluşturulur (Şekil 2). Daha sonra koninin tepesi bastrılarak kesik koni şekli 

verilir. Kesik koni birbirine dik 2 çizgi ile 4’e bölünür. Karşılıklı çapraz iki 

bölme atılır. Daha sonra kalan 2 karşılıklı bölme birleştirilir, tekrar kesik koni 

durumuna getirilir, aynı işlem tekrarlanır. Bu işlem analize gönderilecek 

miktarda örnek kalıncaya kadar devam eder (Şekil 2).  

 

 
Şekil 2: Jeokimyasal analiz için çeyrekleme yöntemi 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Erozyon
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2. ANALİTİK YÖNTEMLER 
Analitik tekniğin seçimi için, araştırmaya konu olan endüstriyel 

hammaddelerin özellikleri kadar geçerlilik, kesinlik, doğruluk ve ölçülebilen 

alt-üst sınır değerleri de bir o kadar önemli kavramlardır. Green (1996), 

geçerliliği, analitik yöntemin istenen amaca uygun olmasını sağlayan işlemler 

(işlem, araç ve gereç, materyal, sistem, vb.) bütünü olarak tanımlamıştır. 

Kesinlik, aynı örnek üzerinde tekrarlı ölçümler sonucunda aynı veya yakın 

sonuçların elde edilmesidir. Gerçek değerin bilinmemesi halinde sonuçların 

değerlendirilmesinde kullanılır. Doğruluk, elde edilen sonuçların gerçek 

değere yakınlık derecesi olarak tanımlanır. Hesaplanabilmesi için gerçek 

değerin bilinmesi gerekir. Ölçülebilen alt-üst sınır değeri, kullanılacak 

yöntemin veya cihazın ölçebileceği konsantrasyon aralıklarıdır. Çalışma 

aralığının alt sınır değeri ölçüm limitidir. Bu değerler, kullanılacak cihaz 

seçilirken dikkat edilmesi gereken değerlerdir. Kayaç içinde bulunan bir 

element konsantrasyonu, elementin ölçümünde kullanılan cihazın element alt 

limit sınır değerinden daha az konsantrasyonda ise “tespit sınırlarının altında” 

şeklinde belirtilir. Tablo 2’de Endüstriyel hammaddelerin jeokimyasal 

özelliklerini belirlemede kullanılan analitik analizleri destekleyici yardımcı 

yöntemler verilmiştir. Tablo 3’te ise jeokimyasal özelliklerini belirlemede 

kullanılan analitik yöntemler verilmiştir. Bu analitik yöntemlerden XRF, ICP-

OES, ICP-MS ve LA-ICP-MS günümüzde yaygın olarak kulanılan ve hızlı 

sonuç veren yöntemlerdir. Bazen örneğin taze yüzeyden alınmaması (kirlilik 

içermesi), cihazın kalibrasyonunun yapılmamış olması gibi hatalardan 

kaynaklanan jeokimyasal veri sonuçlarının doğruluğu tartışmalı hale gelebilir. 

Bundan dolayı yardımcı yöntemler kullanılarak elde edilen sonuçların 

(kayacın mineral içeriği, noktasal elementel analizi, mineral kristal yapıları 

gibi) jeokimyasal verileri destekleyip desteklemediği irdelenmelidir. Gerekli 

görüldüğü taktirde jeokimyasal analiz tekrarlanmalıdır.    
 

Tablo 2: Endüstriyel hammaddelerin jeokimyasal özelliklerini belirlemede kullanılan 

analitik analizleri destekleyici yardımcı yöntemler 

Yardımcı 

Yöntemler 
Çalışma Prensibi ve Amacı 

Analiz 

Türü 

Optik 

Mikroskop 

Görünür ışık yardımıyla, kayaç içerisinde bulunan 

şeffaf minerallerin özelliklerini belirlemek amacıyla, 

mercekler ve objektif lenslerden oluşan bir sistem ile 

mineralleri genellikle 40x, 100x ve 400x büyütülerek 

incelendiği cihazlardır. Massif kayaç örneği araldit 

kullanılarak incekesit yapılır.  

Nitel 

ve Yarı 

Nicel 

Geçirimli 

Elektron 

Mikroskobu 

(TEM) 

Polarizan mikroskobunda ile görüntülenemeyen küçük 

boyuttaki nesnelerin iç yapılarının görüntülenmesine 

olanak veren TEM’de aydınlatma kaynağı olarak ışık 

yerine elektronlar kullanılır (Akçayöz ve ark., 2019; 

Kapakin, 2007). Masif kayaç örneği kullanılır. 

Nitel, 

Nicel 

https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCr_%C4%B1%C5%9F%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mercek
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Taramalı 

Elektron 

Mikroskobu 

(SEM-EDS 

(EDAX) 

Odaklanmış bir elektron demeti ile kayaçların ve 

minerallerin yüzey yapılarının hakkında bilgi verirken, 

EDS (EDAX) analizi ile element içeriği analizi 

yapılabilmektedir. Masif kayaç örneği kullanılır.  

Nitel, 

Nicel 

X-Işınları 

Difraksiyonu 

(XRD) 

X-ışını kaynağından (Cu) alfa (α), beta (β) parçacıkları 

üretilerek minerallerin kristal sistemlerine özel, çeşitli 

yönlerde kırınımına bağlı olarak tüm kayaç içerisindeki 

mineral tanımlaması yapılan cihazlardır. Toz haline 

getirilmiş kayaç örneği kullanılır. 

Nitel 

ve Yarı 

Nicel 

Fourier 

Dönüşümü 

Kızılötesi 

Spektroskopisi 

(FT/IR) 

Kızılötesi ışığın soğurulması (absorpsiyon) ile minerali 

oluşturan moleküllerde bulunan kimyasal bağlara ait 

bilgilerin elde edilmesini sağlar. Toz haline getirilmiş 

kayaç örneği kullanılır. 

Nitel, 

Nicel 

Raman 

Spektroskopisi 

Kayaç içerisindeki moleküllerin görünür bölge veya 

yakın-kızılötesi tek (renk) dalga boylu ışından oluşan 

güçlü bir lazer kaynağından çıkan ışın demeti ile 

etkileşimi sonucu saçılan ışının belirli bir açıdan 

ölçümüne dayanır. Toz haline getirilmiş kayaç örneği 

kullanılır. 

Nitel, 

Nicel 

 

Tablo 3: Endüstriyel hammaddelerin jeokimyasal özelliklerini belirlemede kullanılan 

analitik yöntemler 
Analitik 

Yöntemler 
Çalışma Prensibi ve Amacı 

Analiz 

Türü 

Elektron Mikro-

prob Analizörü 

(EPMA) 

Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ray mikro 

analizin bir arada kullanıldığı yöntemde, kaynaktan elektron 

demeti örneğe gönderilerek karakteristik x-ışınlarının enerji 

ve dalga boyları ölçülür ve minerallerin ana ve minör element 

miktarlarının nicel olarak belirlenir. Yüzeyi parlatılmış kayaç 

numunesi kullanılır. 

Nitel, 

Nicel 

İkincil İyon 

Kütle 

Spektrometresi 

(SIMS) 

Örneğin yüzeyine odaklanmış bir birincil iyon ışınıyla 

püskürterek ve ortaya çıkan ikincil iyonları toplayıp analiz 

etmesiyle örneğin bileşiminde bulunan periyodik tablodaki 

tüm elementlerin varlığını belirliyebilir. Yüzeyi parlatılmış 

ve iletken metal ile kaplanmış kayaç örneği kullanılır. 

Nicel 

Proton Kaynaklı 

X-ışını 

Emisyonu 

(µ-PIXE) 

Nükleer bir mikro-prob tarafından üretilen proton ışın demeti, 

örneklerden hazırlanmış parlatılmış veya ince kesitler 

kullanılarak, örneğin atomların çevresinde bulunan 

yörüngelerdeki elektronları sıçratarak ortaya saçılan ışınların 

bir dedektör ile sayılmasıyla iz elementlerin analizlerinde 

kullanılan mikro-analitik bir yöntemdir (Paktunç ve ark., 

1996). Yüzeyi parlatılmış kayaç örneği kullanılır. 

Nitel, 

Nicel 

Enstrümantal 

Nötron 

Aktivasyonu 

Analizi 

(INAA) 

Eser elementlerin özellikle nadir toprak elementlerin 

analizinde kullanılan analiz yöntemi, örneklerin nötronlarla 

ışınlanması ve örneğin içindeki stabil atomların geçici olarak 

radyoaktif hale getirilmesi ve radyoaktif hale gelmiş örneğin 

gama spektrometresinde ölçüm prensibine dayanır (Hoffman, 

1992). Toz haline getirilmiş kayaç örneği kullanılır.  

Nicel 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektron_demeti
https://www.google.com/search?rlz=1C1HLDY_trTR713TR714&sxsrf=ALiCzsZLgjpDy4b5_Z6BAFa3hWw8mJh0QQ:1653077732990&q=Fourier+D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BC+K%C4%B1z%C4%B1l%C3%B6tesi+Spektroskopisi&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiOh7648u73AhW9QvEDHdtyAHgQkeECKAB6BAgCEDc
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X-Ray 

Fluressance 

(XRF) 

De Viguerie ve ark. (2009), tarafından yüksek enerjili X 

ışınları ya da gama ışınları bombardımanına uğratılarak 

uyarılan bir malzemeden belirgin ikincil (floresansal) X 

ışınlarının yayılması prensibine dayalı olduğu belirtilmiştir. 

Böylelikle X-ışınlarının enerjisini hesaplayarak elementleri 

tayin gelen ışınları da sayarak element miktarlarının 

belirlenmesini sağlar. Dalgaboyu Dağılımlı X-Ray Floresan 

Spektrometrisi (WDXRF), Enerji Dağıtıcı X-Ray Floresan 

(EDXRF) gibi çeşitleri vardır. Preslenmiş toz pelet haline 

getirilmiş örnek kullanılır. 

Nicel 

Atomik 

Absorbsiyon 

Spektrometresi 

(AAS) 

Gaz halindeki atomlar tarafından, ışın kaynağından çıkan 

elektromanyetik dalganın emilmesi sonucu ışığın 

şiddetindeki azalmanın ölçülmesi prensibi ile çalışır. Kayaç 

örneği çözelti haline getirildikten sonra analiz yapılır. 

Nicel 

ICP-Optik 

Emisyon 

Spektrometrisi 

(ICP-OES) 

ICP-atomik emisyon spektrometrisi (ICP-AES) olarakta 

bilinen bu yöntem elektromanyetik indüksiyonla 10.000ºK 

sıcaklığa ulaştırılan argon plazması tarafından kayaç örneği 

içerisinde bulunan elementlerin uyarıldıktan sonra yaydıkları 

kendilerine özgü dalga boylarına göre belirlenir. Periyodik 

tablodaki çoğu elementi aynı anda düşük algılama limitleri ve 

çeşitli büyüklük sıralarında iyi hassasiyetle ölçebilir 

(Rollinson ve Pease, 2021). Kayaç örneği çözelti haline 

getirildikten sonra analiz yapılır. 

Nicel 

ICP-Kütle 

Spektrometresi 

(ICP-MS) 

Elektromanyetik indüksiyonla 10.000 oK sıcaklığa ulaşan 

argon plazması tarafından önce örnek içerisindeki elementler 

iyonize edilir, iyonize olmuş elementler ayrıştırılır ve element 

konsantrasyonları elektron çoklayıcı bir dedektör ile ölçülür. 

Kayaç örneği çözelti haline getirildikten sonra analiz yapılır. 

Nitel, 

Nicel ya 

da Yarı 

Nicel 

Lazer Ablasyon 

Kütle 

Spektrometrisi 

(LA-ICP-MS) 

Kütle spektrometresi temel prensibiyle çalışan bu yöntemde 

çok düşük bolluklara kadar element konsantrasyonlarını ve 

radyojenik ve geleneksel olmayan kararlılığı tayin 

edilebilmektedir. Toz haline getirilmiş kayaç örneği 

kullanılır. 

Nicel 

 

3. JEOKİMYASAL VERİLERİN İSTATİSTİKSEL OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Son yıllarda, saha (gözlem, temsili örnekleme gibi) ve laboratuvar 

çalışmaları (kırma eleme, kullanılan analiz yöntemi gibi) sonrasında elde 

edilen jeokimyasal verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi pek çok 

soruyu açıklığa kavuşturması bakımından yerbilimlerinde giderek 

yaygınlaşmaktadır.  

İstatistik terimini tanımlamadan önce istatistikte kullanılan bazı 

terimleri kısaca değinmekte fayda vardır. Popülasyon (kitle, ana kitle, ana 

kütle, yığın); araştırma konusu olan, aynı özellikleri taşıyan birimlerin ya da 

bireylerden oluşur. Bir populasyondan, belirli yöntemlerle seçilen aynı 

özelliklere sahip bir kısım bireyin oluşturduğu topluluğa örneklem denir 

(Balce ve Demir, 2007). Örnekleme; popülasyonu tüm özellikleriyle temsil 

edebilecek bir kümenin çekilmesi işlemidir (İslamoğlu, 2009). Sistematik 
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örnekleme; örnekleme işlemi belirli bir planlamaya göre yapılmasıdır. 

Böylelikle örnekte yer alacak gözlem sayısı belirlenir.  

Parametre, popülasyonu tanımlayan sayısal değerlerdir şeklinde 

tanımlanır. Veri, İncelenen konuya açıklık getirmek amacıyla gözlemlerden 

elde edilen sayısal olan ya da sayısal olmayan sonuçlardır. Sınıflanabilir 

(sırasız) niteliksel verit türünde herhangi bir sıra yokken, sıralanabilir 

niteliksel veri türünde, herhangi bir sıra vardır (deney öncesi, deney sonrası 

gibi). Belirli bir aralıktaki tam sayıları alan veri türüne kesikli sayısal veri 

denir (mineral sayısı, gözenek sayısı gibi). Sürekli sayısal veri; belirli bir 

aralıktaki tüm değerleri alan veri türüdür (sıcaklık değişimi, ana oksitlerin Au 

içeriği gibi) (Şekil 3).  

 
Şekil 3: Veri ve çeşitleri 

 

Değişken ise birimlerin farklı değerler alabildikleri nitelik (sayısal 

değerler) ya da niceliklerine denir. Ölçme ya da sayma yoluyla elde edilmiş 

bir değişken, objektif ölçü birimleriyle ve sayısal değerler ile ifade ediliyorsa 

bu değişken nicel (kantitatif) değişkendir. Ağırlık, yoğunluk, hacim, oran vb. 

nicel değişkenlere örneklerdir. Değişken gözlem yoluyla elde edilmiş ve 

objektif bir ölçü birimi kullanılmadan, sözel olarak ifade ediliyor ise nitel 

(kalitatif) değişkendir. Sınıflayıcı (nominal) ve sıralayıcı (ordinal) ölçeklerde 

kullanılır. Genelde büyüklük sıraları yoktur. Renk farklılıkları, kayaçlarda 

bozunma dereceleri, kayaçların kökeni, vb. örneklerdir. Genellikle nitel 

değişkenler süreksiz yani, ölçülen değişken değerleri, sayı doğrusu üzerinde 

sadece belli değer alır. Nicel değişkenler ise iki ölçüm arasında sonsuz sayıda 

değer alan ölçülebilen, tartılabilen değişkenlerdir. Araştırmacının bağımlı 

değişken üzerindeki etkisini test etmek istediği bağımsız değişkendir. Bağımlı 

değişken ise üzerinde bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişkendir. 
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İstatistik, belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıflandırılması, 

çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması ile ilgili teknik ve yöntemleri 

içeren bir bilim dalıdır (Saraçbaşı ve Kutsal 1987; Johnson, 1980). Sayısal 

verilerin toplanması, betimlenmesi (tasvir) ve sunulmasına yarayan yöntem ve 

teknikleri içeren istatistik ise betimsel istatistik olarak tanımlanmıştır. Anlam 

çıkarıcı istatistik, örneklemden betimsel tekniklerle saptanan istatistiklere 

dayalı olarak evren değerlerine ilişkin doğru kestirimler yapılmasını sağlayan 

yöntem ve teknikler içeren istatistiktir. Anlam çıkarıcı istatistik hipotez ve 

istatiksel kestirimden oluşur. Araştırmanın olası sonucuna dair yapılan 

tahminler veya değişkenler arasındaki ilişkileri/farkı belirlemeye yönelik 

bilimsel önermelere hipotez denir. Bir araştırmada değişkenler arasındaki 

farklar ya da ilişkiler hakkında tahmin yapmak ve olayları açıklamak için 

gerçekte Sıfır (yokluk/null) hipotezi (H0) ve araştırma (alternative) hipotezi 

(H1) olmak üzere iki hipotez kullanılır. Sıfır hipotezi, veri setine ait 

değişkenler arasında farkın ya da ilişkinin olmadığını belirtir. Araştırma 

hipotezi ise, veri setine ait değişkenler arasındaki farkın veya ilişkinin var 

olduğunu belirtir (Köklü ve ark., 2006). 

Sahadan elde edilen temsili örnekler, önceki bölümde bahsedilen ölçüm 

yöntemleri kullanılarak analiz edildiğinde, ana oksit, eser element, nadir 

toprak element ve izotop verileri elde edilir. Verilerin dağılımını tanımlamak 

için ortalama, medyan, mod ve standart sapma gibi tek değişkenli, iki 

değişkenli (korelasyon katsayıları, regrasyon analizleri gibi) ve çok değişkenli 

(faktör analizi ve discriminant, kümeleme analizi gibi) istatistiksel 

yöntemlerin kullanılması gereklidir (Rollinson, 2014). Günümüzde Maxstat, 

MATLAB, Excel, Acastat, SPSS, Jasp Istatistikleri, Adamsoft, Stat, 

MINITAB gibi bilgisayar programlarıyla kolayca istatistik analizleri 

yapılabilmektedir.  

Bununla birlikte jeokimyasal çalışmalarda, kısıtlı finansmana bağlı 

olarak örnek sayısının az olması, veri kümelerinin asgari olması, aykırı 

değerler elde edilmesi, kullanılan analiz yönteminin doğru seçilmemesi, aynı 

sahaya ait numunelerin farklı yöntemlerle analiz edilip birlikte 

değerlendirilmesi daha etkin kararlar vermek amacıyla yapılan istatistiksel 

yaklaşımları olumsuz etkiler.  

Carl Friedrich Gauss tarafından keşfedilen normal (Gauss-çan eğrisi) 

dağılım, sürekli rassal (rastgele) değişkenler için en önemli olasılık 

dağılımıdır (Sheynin, 2001; Bower, 2003). Bunun önemli nedenleri günlük 

yaşamımızda gözlenen sürekli rassal değişkenlerin genellikle normal dağılım 

göstermesi ve istatistiksel fonksiyonlarda temel dağılım olarak normal 

dağılımın kullanılmasıdır (Şekil 4). Normal veya normal benzeri dağılımlara 

sahip değişken kümelerinde parametrik testler kolaylıkla uygulanabilir. 

İstiatistiksel değerlendirmelerde değişken sayısı ve türleri önemlidir. Bir 

araştırmada veri sayısının az olmasından dolayı bir değişken normal 

dağılmayabilir. Bu durumda istatistiksel değerlendirmeler anlamlı sonuçlar 
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göstermez. Bununla birlikte veri setindeki diğer gözlemlerden önemli ölçüde 

farklı olan gözlem değerleri (aykırı değerler), diğer ölçülen değerlerin 

aralığında olmayabilir (Grubbs, 1969; Maddala ve Lahiri, 1992). Tesadüfen 

ortaya çıkan bu durum genellikle bir ölçüm hatasına, ilişkisiz alt 

popülasyonların kombinasyonuna veya normal dağılıma sahip olmadığını 

gösterir (Rollinson, 2014).  

Grafiksel betimsel istatistik araçlarından olan histogram, ilk olarak Karl 

Pearson tarafından geliştirilmiş ve istatistiksel uygulamada en önemli grafik 

nesnelerinden biridir (Pearson, 1895; Scott, 2008). Bir histogram, 

gruplandırılmış veri dağılımının dikdörtgen sütun grafiğiyle gösterimi olup, 

veri dağılımının Gauss veya normal olmayan, simetrik veya çarpık, tek, çift 

veya çok modlu olup olmadığını, aykırı değerlerin varlığı gibi veri dağılımı ve 

ana kütle hakkında bilgi verir (Rollinson, 2014) (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4: a) Normal dağılım, b) sağa çarpık dağılım, c) sola çarpık dağılım, d) aykırı 

değer 

 

Aritmetik ortalama; ortalama ifadesi kullanıldığında ilk akla gelen 

kavram olup bir araştırmada veri setindeki elemanların toplanıp, toplam 

eleman sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Dağılım normal ise 

aritmetik ortalama kullanılır. Geometrik ortalama; gözlem sonuçlarının 

birbiriyle çarpılıp, gözlem sayısı kadar kökünün alınmasıyla bulunan 

ortalamadır. Mod; en sık ortaya çıkan (en yüksek frekanslı) ölçümdür. 

Medyan (ortanca); gözlem değerleri küçükten büyüğe (büyükten küçüğe) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
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sıralandığında ortada kalan gözlem değeridir. Dağılım normal değil ise 

medyan kullanılır. Şekilde belirtildiği gibi normal dağılım gösteren veri 

setinde; aritmetik ortalama=medyan= mod şeklindedir. Verilerimizin çarpıklık 

durumlarına göre bu eşitlik değişmektedir.  

Sağa çarpık verilerde; aritmetik ortalama > medyan > mod şeklinde 

iken sola çarpık verilerde; aritmatik ortalama < medyan < mod şeklindedir. 

Asimetrisi hafif çarpık olanlarda ise (aritmetik ortalama-mod)   3*(aritmetik 

ortalama-medyan) eşitliği vardır.  

Aykırı değerlerin var olduğu durumlarda sağlamalık (robust) 

yaklaşımları kullanılmalıdır. Sağlamalık (robust) yaklaşımları, veri kümesinde 

aykırı değerlerden dolayı homojen dağılımın olmadığı yani standart 

varsayımların sağlanamadığı güvenli sonuçlar bulmak ve sapan değerlerin 

etkisini azaltmak amacıyla kullanılır (Koç ve Akdeniz, 2007). 

Bir veri grubunda veri değerlerinin aritmetik ortalamadan ne kadar 

uzaklaştığını ifade etmek için standart sapma kullanılır. Varyans, standart 

sapmanın karesidir. Varyasyon katsayısı, standart sapmanın değerinin 

ortalamaya göre büyüklüğüdür diğer bir deyişle standart sapmanın aritmetik 

ortalamaya oranıdır. 

Pearson ki-kare testi, kantitatif veya kalitatif değişkenlerin birbiri ile 

ilişkili mi? Örnek sonuçlarının belirli bir teorik olasılık dağılımına uygun mu? 

İki veya daha fazla örnek aynı popülasyona mı ait? İkiden fazla popülasyonun 

oranı birbirine eşit mi? Farklı popülasyon oranları belirli bir değere eşit mi?, 

gibi soruların araştırılmasında kullanılır (Pearson, 1900).  

İki değişkenin ilişkili olup olmadığını, iki değişkenin birbirlerine göre 

ne kadar değiştiklerinin miktarını öğrenmenin en basit yolu kovaryans 

değerleridir. İncelenen iki değişken ortalamanın üzerinde değerlere sahip ise 

bu iki değişken arasında pozitif bir ilişki olduğu, iki değişkende ortalamanın 

altında değerlere sahip ise genellikle negatif bir ilişki olduğu anlaşılır.  

 

3.1. Korelasyon 
Korelasyon (ilişki) iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal 

ilişkiyi gösterdiği gibi iki değişken arasındaki ilişkinin gücünü gösteren veri 

çözümleme yöntemidir (Köklü ve ark., 2006; Taşpınar, 2017). İki değişkenin 

değerleri doğrusal olarak birlikte artıyor ya da birlikte azalıyor ise pozitif 

yönde doğrusal bir ilişki vardır. Korelasyon katsayısı “+” işaretlidir ve 1’e 

yaklaştıkça ilişkinin gücü artar.  

Değişkenlerden birinin değerleri artarken diğerlinin değerleri azalıyorsa 

ters orantılı bir ilişki vardır. Bulunan korelasyon katsayısı “-” işaretlidir ve -

1’e yaklaştıkça ilişkinin gücü artar. İki değişken arasında bir ilişki 

bulunmuyorsa nötr ilişki veya ilişki yok olarak tanımlanır (Şekil 5).  
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Şekil 5: Korelasyon sonuçlarını grafiksel ifadesi 

 

Korelasyonu analiz etmek için değişkenler nicel, sürekli, ölçme 

düzeyleri en az eşit aralıklı ve normal dağılım göstermesi durumunda Pearson 

momentler korelasyonu veya kısmi korelasyon analizleri yapılmalıdır. 

Değişkenler nicel, sürekli, ölçme düzeyleri en az sıralama ve normal 

dağılmadığı durumda ise Spearman sıra farkları korelasyonu veya Kendall’s 

Tau-b korelasyon analizleri yapılabilir. Kendall’s Tau-b korelasyon analizi 

sıralı çiftler arasındaki sapmanın boyutuna Spearman’dan daha az duyarlıdır, 

daha iyi istatistiksel özelliklere sahiptir (örnek tahmini popülasyon varyansına 

yakındır, dolayısıyla güven seviyeleri daha güvenilirdir) ve daha iyidir küçük 

numune boyutları için (≲ 12). 

Bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğünü belirten 

katsayıya korelasyon katsayısı denir. Korelasyon analizleri için test edilecek 

hipotezler Tablo 4’de korelasyon katsayılarının yorumu için verilmiştir. 
 

Tablo 4: Test edilecek hipotez ve korelasyon katsayı değeri ve anlamı 

Hipotez 

H0: r=0 (iki sürekli değişken arasında doğrusal bir ilişki yoktur) 

H1: r≠0 (iki sürekli değişken arasında doğrusal bir ilişki vardır) 

Korelasyon katsayısı (r) nın yorumu 

r<0.2 ise çok zayıf korelasyon yada korelasyon yok 

0.2-0.39 arasında ise zayıf korelasyon 

0.40-0.69 arasında ise orta şiddette korelasyon 

0.70-0.89 arasında ise yüksek korelasyon 

0.90> ise çok yüksek korelasyon 

 

Verilerin normal dağılıma uygunluğu paket programlar kullanılarak test 

edilir. Normal dağılıma uygunluk testleri Z testi, Kolmogorow Simirnov ve 

Shaphiro Wilk testleridir. Bu testlerde p (istatistiksel anlamlılık) değerinin 

0.05’den büyük çıkması durumunda verilerin normal dağılıma sahiptir (Kul, 

2014).  

Korelasyon matrisi çoklu değişkenler arasındaki korelasyon 

katsayılarının tablosudur. Bu tabloda bir değişkenin diğer her değişken ile 
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arasındaki korelasyon ve gücünün hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanmasını 

sağlar. Anne ve ark. (2015), çalışmasında granitik kayaçlardan ve pegmatit 

daykından, kuvars damarlarından ve alterasyon zonundan 50 kaya örneği 

toplanmıştır. Normal dağılım gösteren veri kümesinde Pearson momentler 

korelasyonu uygulanmış ve kayaç örneklerinin Au, As, Cu, Pb, Sn, Mo, Bi, 

W, Zn ve Li konsantrasyonları Pearson korelasyon matrisi Tablo 4’de  

sunulmuştur. Bu çalışmada Au ile As, Cu ve W (r=0.82, 0.7 ve 1.0), Mo ile 

As (r=0.83), Cu ile Pb (r= 0.83), Sn ile Mo (r=0.73), Mo ile W (r = 0.97), W 

ile Zn (r=0.71), Bi ile Li (r=0.7) elementleri arasındaki güçlü pozitif 

korelasyon gözlenmekte olup, bu korelasyonların hidrotermal alterasyonların 

bölgedeki metallerin ilişkisini etkilediğini ve As ve Bi gibi bazı metallerin Au 

için iyi yol bulucular olduğu sonucuna varılmışlardır (Tablo 5). Jeokimyasal 

analizlerin yorumlanmasında korelasyon analizi mineralleri oluşturan oksit ve 

elementlerin birbiri ile ilişkisininin ortaya çıkarılmasında oldukça yararlı 

yöntemlerden bir tanesidir.  

 
Tablo 5: Kayaç örnekleri için eser elementlerin korelasyon matrisi (Anne ve ark., 

2015) 
 Au As Cu Pb Sn Mo Zn Li Bi W 

Au 1          

As 0.827 1         

Cu 0.694 -0.128 1        

Pb -0.019 -0.032 0.833 1       

Sn -0.178 0.156 0.093 -0.088 1      

Mo -0.264 0.829 -0.015 -0.079 0.726 1     

Zn 0.057 -0.040 0.0285 0.340 0.269 0.007 1    

Li -0.004 -0.071 0.376 0.180 0.194 -0.007 0.4 1   

Bi -0.200 0.276 -0.148 -0.331 0.165 0.529 0.085 0.657 1  

W 1 0.675 -0.413 0.696 0.032 0.967 0.706 0.041 0.030 1 

 

3.2. Regresyon 
Regresyon analizi, aralarında sebep sonuç ilişkisi olan ölçme ya da 

sayma yoluyla elde edilen (nicel) bir ya da daha fazla bağımsız değişkenin en 

az bir bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılır (Gujarati ve 

ark., 2012; Taşpınar, 2017). Ayrıca, regrasyon analiz ile bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişkeni anlamlı şekilde etkileyip etkilemediği, eğer 

bağımsız değişken bağımlı değişkeni anlamlı şekilde etkiliyorsa bu etkinin ne 

kadarının bağımsız değişkenden kaynaklandığı, bağımsız değişken alacağı her 

yeni değerin bağımlı değişkenin değerini nasıl etkileyeceği bilinmeyen veya 

gözlenmeyen durumlar hakkında tahminde bulunmak ve ortaya koymak 

amacıyla kullanılır (Taşpınar, 2017). 

Bağımlı değişken y ile bağımsız değişken x arasındaki sebep sonuç 

ilişkisini doğrusal bir modelle ortaya koyan yöntemi basit doğrusal regresyon 

denir. Basit doğrusal regresyon eşitliği genel olarak y=a+bx şeklinde bir 

denklem ile gösterilir. Bu denklemde x değişkeni bağımsız değişkendir; y ise, 

ilişkili hatalara sahip bağımlı değişkendir. Her iki değişkene ait ölçümlerin 
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aralıklı ölçek ya da oranlı ölçek ile elde edilmelidir ve birimleri aynı 

olmalıdır. Bağımlı ve bağımsız değişken arasında doğrusal ilişki bulunmalıdır.  

Jeokimyasal verilerin regresyon analizileri yapılırken bu şartları sağlayıp 

sağlamadığına bakılmalıdır.  

 

3.3. Biplot  
Çok değişkenli veri kümesindeki değişkenlere ve gözlemlere ait 

benzerlikleri, farklılıkları, birbirleriyle ilişkilerini görsel bir grafik yardımıyla 

bütünüyle inceleme imkanı sunar (Greenacre, 2010; Alkan, 2011). İki 

değişkenli verilerin analizinde kullanılan nokta saçılım grafikleri 

kullanılırken, çok değişkenli verilerin analizinde Biplot grafiği kullanılır. 

Biplot grafiğinde değişkenlere ait ışınların merkezi, değişkenlere ait ışınlar ve 

değişkenlerin noktasal dağılımını içerir (Rollinson ve Pease, 2021). Šinkūnas 

ve ark. (2006), çalışmasında Litvanya’daki çökelti yatak formları ve bileşimi, 

farklı çökelme ortamlarını ortaya koymak için arazi çalışmasından elde ettiği 

ana oksit verilerini Biplot grafiğinde değerlendirmiştir (Şekil 6). 

 

 
Şekil 6: Litvanya’daki kırıntılı yataklardan alınan örneklerin ana oksitlerinin Biplot 

grafiğinde gösterimi (Šinkūnas ve ark., 2006) 

 

3.4. Log-Oran Dönüşümleri 
Bir bütünü oluşturan farklı parçaların bütün içindeki yüzde paylarını 

gösteren değerlere bileşik veri, yüzde (ya da oran) olarak ifade edildiğinden 

her zaman pozitif değerler alan bütünün parçalarına ise bileşen denir. Bu 

bileşenlerden oluşan bir vektör bileşimi vardır (Aitchison ve ark., 2002). 
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Çevre, doğa yer bilimleri bilimlerinde olmak üzere pek çok bilimdalı 

uygulamalarında kullanılan bileşik veri analizi en önemli ve temel 

özelliklerinden birisi alt bileşim tutarlılığına sahip olmasıdır, negatif olmayan 

ve toplamlarının 1 (ya da 100) olma kısıtına sahip olan yani bileşenlerden 

herhangi biri artırıldığında toplamın 1 veya 100 olması için diğer bileşenlerin 

azaltılan bileşik veriler ile ilgilenir. Bu tip veriler literatürde kapalı (closed) 

veri olarak da adlandırılır (Greenacre, 2002, Aitchison, 2003 ve Alkan, 2008).   

Kapalı verilerin ortak özelliği, örneklem uzaylarının kısıtlanmış 

olmasıdır ve klasik istatistiksel yöntemlerin bu özelliği göz ardı etmesi 

nedeniyle, analiz edilmeleri için 1980 yıllarda Aitchison tarafından ayrı 

metodoloji geliştirilmiştir. Toplamı 1 yapan her bir bileşenin ayrı ayrı 

oranlanarak incelenmesi prensibine dayanır ve logaritmik dönüşümlü bileşen 

oranları (log-oran) kullanılır. Herbir bileşim, bileşenlerin nispi değerleri 

hakkında bilgi sağlar. Log oranlar, matematiksel olarak oranlarla çalışmaktan 

daha kolaydır ve gerçel uzayda birebir dönüşümü sağlar (Aitchison, 1986). 

Bileşik veri analizinde; iki bileşen her örnekte aynı oranda olduğu 

durumda böyle iki bileşenin birleştirilmesi ile diğer bileşenler arasındaki 

uzaklık değişecektir. Halbuki böyle iki bileşen birleştirildiğinde uzaklığın 

etkilenmemesi bileşik veri analizi için ek fayda sağlayacaktır. Analize dağılım 

eşitliği özelliğinin katılması için bileşen toplamlarının ağırlık olarak 

kullanılması önerilmiştir (Greenacre, 2002). Greenacre ve Lewi (2005), 

bileşenlerden herhangi birinin diğerlerine kıyasla çok düşük değerli olduğu 

durumlarda, nispi değişimlerin büyük ölçüde etkileneceğini göstermiş ve bu 

sorunu gidermek için oran haritalandırmasını kullanmıştır. Bu yöntem sadece 

bileşik verilere değil, elemanları pozitif olan tüm veri matrislerine uygulanır. 

Kategorik verilerin analizi için alternatif bir metot olarak da ortaya çıkan yeni 

metodolojik bir gelişmedir (Cuadras ve ark., 2005). Özellikle nadir toprak 

elementlerinin (REE) log oran normalize diyagramları oldukça yaygın 

kullanılmaktadır (Rollinson ve Pease, 2021) 

 

3.5. Temel Bileşen Analizi (TBA) 
Çok sayıdaki değişkenlerin boyut indirgeyerek anlamlı ve daha kolay 

açıklanabilir daha az sayıdaki değişkenle ifade edildiği analiz yöntemi, veri 

indirgeme ve yorumlama amacına dayanır (Şekil 7). Bu analiz yönteminde 

veri kümesinin normal dağılım modeline uyduğu varsayılır fakat veri setinde 

aykırı değerler var ise TBA yönteminin verimliliğini olumsuz etkiler (Alkan, 

2008; Leonard ve ark., 1983; Tatlıdil, 1996). Janson ve ark., (2022) 

çalışmasında İsveç’te bulunan Zn skarn yatakları ve endüstriyel karbonatlar 

için, 64 jeokimyasal değişkenden ve 181'den belirlenen spektrofotometrik 

parlaklık ölçümlerinden oluşan veri setindeki dolomit mermer verilerinin 

temel bileşen analizi kullanarak üç ana bileşene indirgemişlerdir. 
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Şekil 7: Temel bileşen analiz gösterimi (Janson ve ark., 2022) 

 
 

3.6. Faktör Analizi (FA) 
Aralarında ilişki bulunduğu düşünülen çok sayıda degişkeni bir araya 

getirerek az sayıda kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, 

boyutlar) bulmayı keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistik olarak 

tanımlanabilir (Büyüköztürk, 2002). Faktör analizi açımlayıcı (Exploratory), 

ve doğrulayıcı (Confirmatory) olmak üzere ikiye ayrılır ve genellikle 

kullanılan yöntem açımlayıcı faktör analizidir. Örneklem büyüklüğü faktör 

analizi için önemlidir. Gözlem sayısı, değişken sayısından fazla olan başarılı 

bir faktör analizi uygulamasında, elde edilen faktör sayısı değişken sayısına 

göre çok daha az ve faktörlerin yorumlanabilmelidir (Akgül, 1997; Aydoğan 

ve Çapaoğlu, 1989). Faktör analizi uygulanabilmesi için verilerin hatalı 

ölçülmemiş olması, verilerin en azından aralıklı ölçekle ölçülmüş olması, 

verilerin doğrusallık koşullarını sağlaması, tüm değişkenler için korelasyon 

katsayıları incelenmeli ve değişkenlerin birbirleri ile en az 0.25 ve en fazla 

0.90 düzeyide ilişkili olması gerekir (Çakır, 2014).  
 

3.7. Kümeleme Analizi  

Kümeleme analizi, kok değişkenli istatistiksel tekniklerden 
birtanesidir, grup sayısı bilinmeyen gruplaşmamış verileri ortak özelliklerine 

göre gruplandırmak; uygun, işe yarar, özetleyici bilgiler elde etmek 

istendiğinde verilerin normalliği varsayımı, çok önemli olmayıp uzaklık 

değerlerinin normalliği yeterli olduğu durumlarda kullanılır (Tatlıdil, 1992).  
 

3.8. Diskriminant (Ayırma) Analiz 
Değişkenlerin ölçüm düzeyinin “aralık” veya “oran” olması şartıyla, 

gruplar arası farklılıkları analiz etmek, birbirine çok benzeyen gözlemleri 

(bireyleri) gruplara atamak (ayırmak) ve gözlemlerin hatalı gruplandırma 

olasılığını en aza indirgeyerek, gruplara doğru bir şekilde ayrılıp ayrılmadığını 

test etmek amacıyla kullanılan çok değişkenli analiz yöntemidir (Klecka, 

1980; Çamdeviren, 2000).   
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SONUÇ 
Endüstriyel hammaddelerin işletilebilmesi için yapılan ön çalışmalarda 

(fizibilite) (aranması, ekonomikliğinin tartışılması, kullanım alanlarının 

belirlenmesi gibi) endüstriyel hammaddelerin diğer özellikleri ile doğrudan 

ilişkili olduğu için jeokimyasal verilerin elde edilmesi önemlidir. Bununla 

saha çalışmasındaki örnekleme, örneği analize hazırlama ve analiz için seçilen 

yöntemlerin uygunluğu, jeokimyasal verilerin doğruluğu, güvenirliği için 

özen gerektirir. Jeokimyasal verilerin ve destekleyici özelliklerin (oluşum 

ortamları, alterasyon içeriği, mineral içeriği gibi) ilişkilendirilmesi için 

istatistiksel çalışmalar yapılmaktadır. Böylelikle, jeolojik, maden ve 

endüstriyel kullanıma yönelik nitel-nicel olarak seçilmiş, güvenilir veriler 

yardımıyla, araştırma konusuna ait hipotezler kolaylıkla test edilerek, maden 

detay aramalarına, işletilebilirliğe, geliştirme çalışmalarına ve üretime ışık 

tutulmaktadır.   
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