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KUTLUCA KĠREÇTAġLARININ VE HEREKE PUDĠNGLERĠNĠN 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ VE YAPI-KAPLAMA TAġI OLARAK 

KULLANILABĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI 

ÖZET 

Ġnceleme alanı Kocaeli ilinin Körfez ilçesine bağlı Kutluca köyü ve Hereke 

kasabasında yer almaktadır. Bu bölgelerde yer alan Kutluca kireçtaĢları ve Hereke 

pudinglerinin özelliklerinin belirlenmesi ve yapı-kaplama taĢı olarak kullanılabilirliği 

araĢtırılmıĢtır. Bu kapsamda bölgede bulunan antik ocaklar araĢtırılmıĢ ve tekrar 

iĢletilebilme durumları irdelenmiĢtir. Araziden elde edilen örnekler laboratuar 

ortamında deneye tabi tutulmuĢ ve böylece ocaklardan alınabilecek taĢların nitelikleri 

belirlenmiĢ ve yapı ve kaplama taĢı olarak kullanım olanakları incelenmiĢtir.  

Ġnceleme alanında bölgenin jeolojisini belirlemek için Kutluca köyü, ÇerkeĢli köyü 

ve Hereke bölgelerinde arazi çalıĢmaları yapılmıĢ ve böylece MTA nın 1/50000 

ölçekli jeoloji haritasından yararlanılarak harita ve kesitler hazırlanmıĢtır.  

Yapılan incelemeler sonucunda bölgede Kutluca Formasyonu ve Hereke 

Formasyonu bulunmaktadır. Paleozoyik ve Triyas yaĢlı birimler üzerinde transgresif 

aĢmalı olarak açısal uyumsuzlukla yer alan Kutluca Formasyonu, genelde açık gri, 

bej ve pembe renkli, ince-kalın tabakalı, biyoklastik kireçtaĢlarından oluĢmaktadır. 

Hereke Formasyonu da genelde kireçtaĢı çakıllarından ve kireç çimentosundan 

oluĢan konglomeratik kireçtaĢı-karbonat çimentolu çakıltaĢı özelliğinde olup 

Paleozoyik ve Triyas yaĢlı birimler üzerinde transgresif aĢmalı olarak açısal 

uyumsuzlukla yer almaktadır.  

Bölgedeki antik ocaklardan alınan numuneler üzerinde laboratuar deneyleri 

yapılmıĢtır. Laboratuar çalıĢmaları kapsamında örneklerin fiziksel ve mekanik 

özellikleri belirlenmiĢtir.  

Fiziksel deneyler kapsamında kuru birim hacim ağırlık, suya doygun birim hacim 

ağırlık, ağırlıkça su emme, porozite, boĢluk oranı, don kaybı değerleri TS 699‘a 

uygun olarak yapılmıĢ ve hesaplanmıĢtır. Çıkan sonuçlar TS 11137 (KireçtaĢı Yapı 

ve kaplama taĢı olarak kullanılan) ve TS 11145 (Konglomera Yapı ve kaplama taĢı 

olarak kullanılan) standarlarında yer alan veriler ile karĢılaĢtırılmıĢtır. ISRM 1981‘e 

göre de P-dalga hızı belirlenmiĢtir. 

Mekanik deneyler kapsamında tek eksenli basınç dayanımı, sürtünmeden dolayı 

aĢınma kaybı ISRM (1981)‘ye göre yapılmıĢ ve standartlarda istenen değerler ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Darbe dayanımı, suda dağılmaya karĢı dayanıklılık deneyleri TS 

11137 ve TS 11145‘e göre yapılmıĢtır ve değerlendirilmiĢtir. 

Yapılan fiziksel deney sonuçlarına göre Kutluca kireçtaĢların; kuru birim hacim 

ağırlığı 2,66 gr/cm3, suya doygun birim hacim ağırlığı 2,67 gr/cm3 , ağırlıkça su 

emme oranı %0,49, porozitesi %1,30 , boĢluk oranı %1,32 ve don öncesi P dalga hızı 

6127,88 m/s don sonrası P dalga hızı 6107,28 m/s olarak bulunmuĢtur. Hereke 
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pudinglerinin ise kuru birim hacim ağırlığı 2,71 gr/cm3, suya doygun birim hacim 

ağırlığı 2,71 gr/cm3, ağırlıkça su emme oranı %0,23, porozitesi %0,63, boĢluk oranı 

%0,64 ve P dalga hızı 6392,8 m/s, don sonrası P dalga hızı 6434,7 m/s olarak 

belirlenmiĢtir. 

Yapılan mekanik deney sonuçlarına göre Kutluca kireçtaĢlarının; tek eksenli basınç 

dayanımı 356,92 kgf/cm2, sürtünmeden dolayı aĢınma kaybı 12,57 cm3/50cm2, darbe 

dayanımı 1,3 N.mm/mm3, suda dağılmaya karĢı dayanımı % 99,15 olarak 

bulunmuĢtur. 

Hereke pudinglerinin ise tek eksenli basınç dayanımı 465,8 kgf/cm2, sürtünmeden 

dolayı aĢınma kaybı 9,8 cm3/50cm2, darbe dayanımı 0,76 N.mm/mm3 , suda 

dağılmaya karĢı dayanımı % 98,69 olarak bulunmuĢtur. 

Ġncelenen antik ocaklara ulaĢım olanakları değerlendirilmiĢ, restorasyon için 

kullanılacak miktaları karĢılabilme durumu irdelenmiĢtir. Bu değerlendirmeler 

sonucunda bütün ocaklara ulaĢımın sağlanabilmesi, etrafında yerleĢim olmayıĢı ve 

ocaklardan alınabilecek miktarların restorasyonda kullanılmaya yetebilecek olması 

nedeniyle tekrar iĢletilmeye uygun görülmüĢtür.  

Deneylerden elde edilen veriler ile fosilli kireçtaĢlarının ve Hereke pudinglerinin, yapı 

yaĢı, restorasyon malzemesi ve tahkimat taĢı olarak kullanılabilirliği irdelenmiĢtir. 

Sonuçlara göre Kutluca kireçtaĢı ve Hereke pudinglerinin düĢük su emme, aĢınma ve 

don kaybı değerlerinden ötürü iç ve dıĢ mekanlarda kaplama taĢı olarak kullanılması 

uygun görülmüĢ olup, tek eksenli basınç dayanımı değerlerine bakıldığında kaplama 

olarak kullanılmasına uygun bulunmuĢ, ancak yük uygulanacak zeminlerde 

kullanımına uygun değerlere ulaĢamadığı görülmüĢtür.  
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THE STUDY OF MATERIAL CHARACTERISTICS AND UTILISATION AS 

BUILDING-COATING STONE OF KUTLUCA LIMESTONES AND 

HEREKE  CONGLOMERATES 

SUMMARY 

The area of examination spreads around a small country named Kutluca and the 

village of Hereke which is located within the city of Korfez. Identifying the 

characteristics of Kutluca limestones and Hereke pudding stones and also evaluating 

to determine whether they are suitable for using as construction-coating purposes 

have been the main focus. In this context, ancient quarries in this vicinity were 

studied to determine their their suitability for getting back to be operational. For this 

purpose, the specimens were put under experiment in the laboratory to designate the 

characteristics of the products collected from such quarries to have a better 

understanding of whether they are suitable for industrial utilisation as mentioned 

above. 

At the area of examination, some field work has been conducted in the villages of 

Kutluca, ÇerkeĢli and Hereke, therefore related charts and cross-sections were 

prepared by the help of MTA‘s 1:50000 scaled map. 

As a result of conducted inspections, it was discovered that Kutluca and Hereke 

formations reside in this vicinity. Kutluca formation, which resides above old units 

with an angular incompatibility of transgressive exceeding, is usually composed of 

light grey - beige coloured, thin-to-thick layered bioclastic limestones. Besides that, 

Hereke formation, which is in a character of conglomeratic limestone formed of lime 

cement and limestone pebbles  - carbonate cemented limestone pebbles, resides 

above old Palaeozoic and Triassic units with an angular incompatibility of 

transgressive exceeding. 

Laboratory experiments have been conducted on specimens collected from ancient 

quarries from the study area, and as the result of these experiments, physical and 

mechanical characteristics of these specimens. 

Regarding these physical experiments; dry volume weight per unit, water-soaked 

volume weight per unit, water absorption of weight, porosity, hollowness ratio, frost 

loss measurements were performed with respect to TS 699 standard. Obtained results 

were compared against the data in TS 11137 (limestone for construction and coating 

material) and TS 11145 (conglomeratic construction and coating material) standards. 

Also the P-wave velocity is designated with respect to ISRM 1981. 

Also in the context of conducted mechanical experiments; single axis pressure 

resistance and abrasion due to friction experiments were conducted with respect to 

the ISRM 1981, and compared to the required values in related standard. Impact 

resistance and resistance against disintegration in water experiments were conducted 

and evaluated with respect to TS 11137 and TS 11145. 
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According to conducted physical experiments, Kutluca limestones showed 2,66 

gr/cm3 of dry volume per unit, 2,67 gr/cm3 of water-soaked volume weight per unit, 

0,49% of water absorption of weight, 1,30% of porosity, 1,32% of hollowness ratio 

and 6127,88 m/s and 6107,28 m/s of P-wave velocity before / after frost respectively; 

in addition to these, Hereke pudding stones showed 2,71 gr/cm3 of dry volume per 

unit, 2,71 gr/cm3 of water-soaked volume weight per unit, 0,23% of water absorption 

of weight, 0,63% of porosity, 0,64% of hollowness ratio and 6392,8 m/s and 6434,7 

m/s of P-wave velocity before / after frost respectively. 

According to the above mechanical experiment results, Kutluca limestones showed 

to have the characteristics as follows: 356,92 kgf/cm2 of single axis pressure 

resistance, 12,57 cm3/50cm2 of abrasion due to friction, 1,3 N.mm/mm3 of impact 

resistance and 99,15% of resistance against disintegration in water. 

According to the same results above, Hereke pudding stones showed to have the 

characteristics as follows: 465,8 kgf/cm2 of pressure resistance, 9,8 cm3/50cm2 of 

abrasion due to friction, 0,76 N.mm/mm3 of impact resistance and 98,69% of 

resistance against disintegration in water. 

As a summary, the results of physical and sonic tests on limestone and pudding stone 

specimens indicated that average values are as follows. 

Dry unit weight : 2,66 gr/cm3 – 2,71 gr/cm3  

Weight loss after freezing : 0,06 (%) – 0,17 (%) 

Apparent porosity : 1,30 (%) – 0,63 (%) 

Water absorbtion by weight : 0,49 (%) – 0,23 (%) 

P – wave velocity : Before freeze and thaw  6127,88 m/s – 6392 m/s  

P – wave velocity : After freeze and thaw  6107,28 m/s – 6434,7 m/s 

Similarly, the average values obtained from mechanical and durability tests on 

limestone and pudding stone specimens are listed beolow. 

Uniaxial comprehensive strength : Before freeze and thaw  48,9 MPa – 46,6 MPa 

Uniaxial comprehensive strength : After freeze and thaw  34,6 MPa – 28,9 MPa 

Abrasion resistance : 12,57 cm3/50 cm2 – 9,8 cm3/50 cm2 

Impact strength : 13,4 kg/cm2 – 7,6 kg/cm2 

Slake durability index : 99,15 (%) – 98,69 (%)  

Logistic opportunities to these ancient quarries were evaluated and the feasibility 

regarding their capability to compensate the required amount for a possible 

restoration was analysed. In the light of these analyses; since all mentioned quarries 

are logistically connected, away from residential areas and promising amount of 

product appears to compensate the restoration; they were deemed suitable to be in 

operation again. 

With the data obtained from the experiments; the utilisation of fossiliferous 

limestones and Hereke pudding stones as building / support stone and restoration 

material was studied. According to results; Kutluca limestone and Hereke pudding  
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stones were found fit to be utilised as coating material in both indoor / outdoor 

environments due to their low water absorbent, abrasion and frost loss 

characteristics; whereas on account of their single axis pressure resistance values 

they appeared to be failing to reach required levels to be used in places which are 

projected to operate under high pressure, except coating purposes. 
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1. GĠRĠġ 

Ġnsanlık tarhinde kültürel çeĢitliliğin yaĢatılmasında, deneyim ve birikimlerin 

günümüze aktarılmasında taĢ önemli bir rol üstlenmiĢtir. Ticari alanda taĢın daha 

çok görsel ve mimari özellikleri ön plana çıkarılmıĢ, kullanım alanı giderek 

geniĢletilmiĢtir. Bugün farklı uygarlık ve kültürlere ait, taĢla örülüp bezenmiĢ tarihi 

ve anıt yapılara ortak miras olarak sahip çıkılmakta, korunmakta, yıpranan 

gövdeleri ve eskiyen yüzleri yenilenmektedir. Kutluca KireçtaĢı ve Hereke Pudingi 

ülkemiz ve dünyanın değiĢik yerlerindeki tarihi yapılarda yaygın olarak kullanılan 

taĢ türleri içerisindedir. Ġstanbul‘un antik kimliğini bezeyen saray, kilise, sur, cami, 

külliye, köprü, su kemeri, türbe vb. birçok yapıda oluĢan yıpranma ve taĢ 

hastalıkları günümüzde bu yapıların çoğunda iyileĢtirme ve yenileme çalıĢmalarını 

zorunlu hale getirmiĢtir. Bu nedenlerden dolayı Ġstanbul‘da büyük miktarda antik 

yapıtaĢı talebi ortaya çıkmıĢtır (Mahmutoğlu, 2015). 

Kutluca KireçtaĢı (rudistli kireçtaĢı) rengi ve fosil içeriği, Hereke pudingi ise hem 

renk renk, hem de görünümü nedeniyle Ġstanbul‘daki tarihi yapılarda yaygın olarak 

kullanılmıĢtır. Bu iki malzemenin kullanıldığı yapılarda zamanla oluĢan yıpranma 

ve taĢ hastalıkları tarihi yapılarda resterasyon çalıĢmalarını kaçınılmaz kılmıĢ, son 

yıllarda çok sayıda yapıda yenileme projelerine hız verilmiĢtir.   

1.1 AraĢtırmanın Amacı 

Ġstanbul‘daki birçok tarihi kargir yapıdaki doğal taĢ malzemelerde, zamanla oluĢan 

yıpranma ve doğal taĢ hastalıkları, bugün bu yapıların çoğunda koruma ve 

restorasyon çalıĢmalarını zorunlu hale getirmiĢtir. 

Son on yılda, bu yapıların birçoğu restore edilmiĢ, bazıları için ise çalıĢmalar halen 

devam etmektedir. Diğer yandan, mimari özelliklerin korunması açısından, koruma 

ve restorasyon çalıĢmalarında orijinal ve özgün niteliklere sahip doğal taĢlara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Uygarlık tarihinde önemli bir yere sahip Ġstanbul‘un tarihi 

kimliğini yapılarda kullanılan doğal taĢlar oluĢturur.  
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Antik kent merkezi ―Tarihi Yarımada‖ adeta doğal taĢlardan oluĢturulan bir müze 

görünümündedir. Burada bulunan ve Roma, Bizans, Osmanlı Ġmparatorluklarının 

simgesi sayılabilecek yapılar uzun yaĢamını doğal taĢlara borçludur.  

 

ġekil 1.1 :  Kutluca kireçtaĢı ve Hereke pudinginin Ġstanbul Yarımadası‘ndaki tarihi 

yapılarda kullanımı 

Kentin tarihi kimliğini oluĢturan saray, kilise, cami, sur, külliye, türbe vb. birçok 

yapıda yöreden sağlanan Hereke Pudingi ve Gebze Rudistli KireçtaĢı (Gebze TaĢı) 

genellikle bezeme (kaplama-döĢeme) ve taĢıyıcı yapı elemanı (sütun-kemer taĢı) 

olarak kullanılmıĢtır (ġekil 1.1).  

Ġstanbul‘daki antik yapıların iç ve dıĢ mekânlarında kaplama, taĢıyıcı ve süsleme 

amacıyla değiĢik kökenli doğal taĢlar kullanılmıĢtır. Bu yapılarda kullanılan taĢların 

yakın çevreden sağlanmasına çalıĢılmıĢ, ancak büyük ve ihtiĢamlı yapıların  

(Ayasofya, Topkapı Sarayı, Anadolu ve yurtdıĢındaki antik Ģehirler ile tapınakların 

devĢirme olarak çeĢitli renk ve desende doğal taĢlar da getirilmiĢtir.  
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Bu çalıĢmada, Kocaeli Yarımadasında TavĢanlı ve Hereke yerleĢkelerinin 

kuzeydoğusunda yer alan rudistli kireçtaĢları ve Hereke pudingi olanakları 

açısından araĢtırılmıĢtır. Bölgede potansiyel taĢıyan lokasyonlar belirlenmesi, bu 

lokasyonlardan alınan örneklerin malzeme özellikleri araĢtırılması ve tarihi 

yapıların restorasyonunda kullanılabilirliğinin ortaya konması amaçlanmıĢtır. Bu 

kapsamda, öncelikle ÇerkeĢli ve Kutluca köyleri ile Hereke KıĢladüzü 

mevkilerindeki antik taĢ ocakları araĢtırılmıĢ, bölgedeki taĢ kaynaklarının güncel 

durumu belirlenmiĢtir. Ġkinci aĢamada antik ocaklara alternatif olabilecek sahaların 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu aĢamadaki çalıĢmalar antik ocakları içine alan geniĢ 

bir bölgede sürdürülmüĢ ve araziden örnekler laboratuar ortamında deneye tabi 

tutulmuĢtur. Sonuçta restorasyon çalıĢmalarında kullanılabilecek nitelikteki  

Kutluca KireçtaĢı (Rudistli kireçtaĢı) ve Hereke Pudingi olanaklarının ortaya 

çıkarılması hedeflenmiĢtir.  

1.2 AraĢtırmanın Kapsamı 

AraĢtırmanın ilk aĢamasında Kocaeli Yarımadasında TavĢanlı ve Hereke 

yerleĢkelerinin kuzey, kuzey doğusunda Kutluca ve Hereke formasyonlarının 

yüzlek verdiği alanlarda arazi çalıĢmaları yürütülmüĢtür. Ġkinci aĢamada bölgeden 

alınan örnekler üzerinde yapı taĢı standartları göz önünde bulundurularak (TS 

11137,1993, TS 11145,1993 ve TS 699, 1987) fiziksel ve mekanik deneyler 

yapılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar doğal taĢ standartlarında önerilen değerlerle 

karĢılaĢtırılmıĢ ve incelenen taĢ türleri literatürde yer alan sınıflandırmalardki 

yerleri belirlenmiĢtir. Ayrıca tahkimat taĢı olarak kullanılacak doğal taĢlarda aranan 

özelliklere (TS 11137 (1993), TS 11145 (1993), ve TS 699‘a (1987) göre de bir 

değerlendirme yapılmıĢtır.  

Bu çalıĢmalara ilaveten araĢtırmaya konu taĢların kullanılmıĢ olduğu yapılardaki 

son durumları yerinde incelenmiĢtir. Ayrıca yenileme ve koruma çalıĢmalarının 

sürdürüldüğü veya tamamlandığı Ġstanbul‘daki tarihi yapılarda yapılan uygulamalar 

incelenmiĢ, Kutluca KireçtaĢı ve Hereke Pudingi yerine kullanılan taklit 

malzemeler incelenmiĢtir. 
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1.3 ÇalıĢma Yöntemi 

Bu araĢtırmanın adımlarını literatür taraması, arazi incelemeleri, deney örneklerinin 

alınması ve standartlara uygun numunelerin hazırlanması ve deneylerin yapımı ile 

tez yazımı oluĢturur. 

Arazi araĢtırmaları Ġzmit ilinin Dilovası ilçesine bağlı ÇerkeĢli köyü, Körfez 

ilçesine bağlı Kutluca köyü ve Hereke ilçesine bağlı KıĢladüzü mevkinde 

yoğunlaĢtırılmıĢtır. Bu alanlardaki incelemelerde bugüne kadar yapılan çalıĢmalar 

göz önünde bulundurularak, 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar ve MTA‘nın 

1/50000 ölçekli jeoloji haritası yardımıyla potansiyel noktalar belirlenmiĢtir. Arazi 

ölçümlerinde GPS, Brunton tipi jeolog pusulası, numune alınmasında jeolog çekici 

ve arazide el numunelerinin incelenmesinde lup kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonraki aĢamasında potansiyel bölgelerden temsili taĢ örnekleri 

alınmıĢtır. Mineralojik ve petrografik incelemeler için taĢ kesme, parlatma ve ince 

kesit atölyesinde iĢlemden geçirilmiĢ, hazırlanan ince kesitler daha sonra polarizan 

mikroskopla incelenmiĢtir. Bu yolla örneklerin mineralojik bileĢimi ve dokusu 

tanımlanmıĢ, her bir numuneyi temsil eden ince kesitlerin fotoğrafları çekilmiĢtir. 

Ġlerleyen aĢamada ilgili standartlarda öngörülen boyut ve geometriye sahip deney 

örnekleri  hazırlanmıĢtır. ÇalıĢmanın son aĢamasında deney numuneleri üzerinde 

fiziksel ve mekanik deneyler yapılmıĢtır. Fiziksel deney olarak örneklerin kuru ve 

doygun birim hacim ağırlığı, porozitesi, ağırlıkça su emme değeri ve don sonrası 

ağırlık kaybı değerleri bulunmuĢtur. Mekanik deney olarak tek eksenli basınç, 

sürtünmeden dolayı aĢınma kaybı deneyleri yapılmıĢtır. Ayrıca örnekler üzerinde 

farklı aĢamalarda P ve S dalgası hızları ölçülmüĢtür. 

Ayrıca, olası kullanım alanları dikkate alınarak örnekler üzerinde darbe, donma-

çözülme ve darbe ile ve suda aĢınmaya karĢı dayanımları belirlenmiĢtir. 
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2. ĠNCELEME ALANININ TANITILMASI 

2.1 Coğrafi Konum ve Morfoloji  

Ġnceleme alanı, Ġzmit ilinin Dilovası ilçesi, Körfez ilçesinde yer almaktadır. Bölge 

kuzeyde ġile, batıda Gebze, güneyde Marmara Deniz‘ine komĢudur (ġekil 2.1). 

Ortalama yüksekliği 200 metreyi geçmeyen Kocaeli platosunu oluĢturan tepeler 

Ġzmit'ten, yarımadanın batısına doğru uzanır. Bu yükseltiler batıya doğru gidildikçe, 

Ġzmit'ten sonra körfezin kuzey kıyısından uzaklaĢır ve plato görünümü kazanır. 

Derince, Yarımca, Kalburcu, Tütünçiftlik yerleĢimler kıyı düzlüğünde  tarım için 

uygun sayılabilecek alanlara karĢılık gelir. Hereke'de ise tepeler kıyıya komĢudur. Bu 

bölgede, genellikle akarsuların dar vadilerinde ve denize yakın deltalarında 

yerleĢimler geliĢmiĢtir. Kıyıdan iç kısımlara doğru hemen yükselen tepeler daha 

kuzeyde tekrar alçalır.  

 

ġekil 2.1 : Ġnceleme alanının Kocaeli Yarımadasındaki konumu 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Derince,_Kocaeli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalburcu,_K%C3%B6rfez
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCt%C3%BCn%C3%A7iftlik&action=edit&redlink=1
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ġekil 2.2 : Hereke bölgesinde incelenen alanların lokasyonları  

Kutluca Köyü ise Kocaeli iline bağlı Körfez ilçesine bağlıdır. Batısında Gebze 

Ġlçesinin doğusunda yer almakta olup güneyinde Ġzmit körfezi, kuzeyinde Gebze 

ilçesi yer almaktadır. Burası 1988‘e kadar Gebze‘nin Hereke ilçesine bağlı bir köy 

olup, köyün adı olan Kutçalı M. Kemal ATATÜRK tarafından Kutluca olarak 

değiĢtirilmiĢtir. Ancak köyün nüfusu taĢ ocaklarından sebep azalmaya baĢlamıĢtır 

ve ziraat sahaları gittikçe küçülmüĢtür.  

 

ġekil 2.3 : Kutluca bölgesinde incelenen alanların lokasyonları  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gebze
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmit_k%C3%B6rfezi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gebze
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2.2 Ġklim ve Bitki Örtüsü 

Ġzmit Körfezi kıyısı ile Karadeniz kıyısında ılıman, dağlık kesimlerde daha sert bir 

iklim hüküm sürer. Kocaeli ikliminin, Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında 

bir geçiĢ oluĢturduğu söylenebilir. Ġl merkezinde yazlar sıcak ve az yağıĢlı, kıĢlar 

yağıĢlı, zaman zaman karlı ve soğuk geçer.Karlı günler sayısı ortalama 12 gündür. 

Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyıları ile Ġzmit Körfezi'ne bakan kıyılarının iklimi 

arasında küçük farklılıklar göze çarpmaktadır. Yazın körfez kıyılarında bazen 

bunaltıcı sıcaklar yaĢanırken Karadeniz kıyıları daha serindir- Ġl merkezinde ölçülen 

en yüksek hava sıcaklığı 44,1 °C (13 Temmuz 2000), en düĢük hava sıcaklığı -

8,3 °C (23 ġubat 1985), yıllık ortalama sıcaklık ise 14,8 °C'dir. Karadeniz kıyısında 

yıllık ortalama yağıĢ miktarı 1.000 mm'yi aĢar. Bu miktar güneye doğru gidildikçe 

azalır, Ġzmit'te 800 mm'nin de altına düĢer (784,6 mm). Samanlı Dağlan'nın körfeze 

bakan yamaçlarında iklim Karadeniz kıyılarına benzer. YağıĢ miktarı da bu 

kesimde farklıdır. Rüzgârlar kıĢın kuzey ve kuzeydoğudan, yazları ise 

kuzeydoğudan eser. 

Ġnceleme alanının bitki örtüsü, Marmara Bölgesinin bitki örtüsüyle benzerlik taĢır. 

Ancak  kıyı ile dağlık alanlar arasında önemli farklılıklar görülür. Ayrıca kuzeyden 

güneye doğru gidildikçe Karadeniz kıyısına özgü bitki topluluklarının yerini 

Akdeniz bitkileri almaya baĢlar. Samanlı Dağları ile Karadeniz kıyısı ardındaki 

alanlar sık ve nemcil ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlar daha çok kayından oluĢur; 

bazı kesimlerde kayına gürgen, kestane ve meĢe de karıĢır. Samanlı Dağlan'nın 

yüksek kesimleri iğneyapraklılarla örtülüdür. Ġzmit Körfezi'nin kuzey ve doğusunda 

Akdeniz iklimine özgü makilere rastlanır. Eskiden körfezin kuzey kıyılarında 

yaygın olan zeytinlikler kent ve sanayi alanı elde edilmesi amacıyla yok edilmiĢ 

durumdadır. Tahrip edilen ormanlık alanlar step bitkileri ve yalancı makilerle 

kaplıdır. 

2.3 UlaĢım 

Ġnceleme alanı D-100 karayolu ve TEM otoyolu üzerinden Ġstanbul'a yaklaĢık 65 

km, Ġzmit'e 27 km mesafededir. HaydarpaĢa - Ankara demiryolu üzerinde bulunan 

Hereke'den Adapazarı ve HaydarpaĢa arasında düzenli tren seferleri yapılmaktadır. 

Yine Hereke ile körfezin karĢı kıyısındaki Karamürsel arasında düzenli vapur 

http://www.kocaelivizyon.com/
https://tr.wikipedia.org/wiki/D-100
https://tr.wikipedia.org/wiki/TEM
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Haydarpa%C5%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Adapazar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Haydarpa%C5%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karam%C3%BCrsel,_Kocaeli
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seferleri yapılmaktadır.Gebze'ye düzenli olarak belediye otobüsleri çalıĢmaktadır. 

Bu ilçeden Ġzmit'e ise halk otobüsleri yardımıyla karayolundan ulaĢmak 

mümkündür. 

Anadolu ile Avrupa‘yı bağlayan deniz, kara ve demiryolları herekeden 

geçmektedir. Ayrıca ülkemizin önemli limanlarından dokuzu Dilovası civarında 

bulunmakta  olup inceleme alanı Sabiha Gökçen Havalimanı yaklaĢık 30-45 km 

mesafededir. Dilovası-Hersek Burnu arasında TEM ve E-5 trafiğini rahatlatmak 

için Gebze - Ġzmir Otoyolu Projesi kapsamında Ġzmit Körfez Köprüsü yapım 

çalıĢmaları sürdürülmektedir. Kutluca Köyü ise Kocaeli iline 38 km, Körfez 

ilçesine 25 km uzaklıktadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gebze
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_yakas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sabiha_G%C3%B6k%C3%A7en_Havaliman%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/TEM
https://tr.wikipedia.org/wiki/E-5
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gebze_-_%C4%B0zmir_Otoyolu_Projesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmit_K%C3%B6rfez_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
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3. JEOLOJĠ 

3.1. GiriĢ 

Kocaeli Yarımadası'nda Paleozoyik, Permo-Triyas, Geç Kretase-Orta Eosen, Geç 

Oligosen-Erken Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner yaĢlı çökel kayalar ile Permiyen, 

Permo-Triyas ve Geç Kretase yaĢlı magmatik kayalar yüzeyler. 

Paleozoyik birimleri birbirinden kısmen farklı iki istif hâlinde bulunur. Yaygın 

yüzlekleri olan Ordovisiyen-Erken Karbonifer yaĢ aralığındaki Ġstanbul Paleozoyik 

Ġstifi tabanı görülemeyen sığ denizel Ģeyllerle baĢlar (Kocatöngel Formasyonu; 

Erken Ordovisiyen) ve üste doğru, kumtaĢı-Ģeyl ardalanması ile temsil edilen olası 

delta çökellerine geçer (Bakacak Formasyonu; Erken Ordovisiyen). Bu çökelleri 

arkozik çakıltaĢı, kumtaĢı ve çamurtaĢı-Ģeylden oluĢan akarsu birimleri (Kurtköy 

Formasyonu; Erken Ordovisiyen) izler. Sözkonusu birimler üzerinde uyumlu olarak 

kıyı-sığ denizel kuvars kumtaĢları (Aydos Formasyonu; Erken Ordovisiyen) yer alır. 

Ġstif üste doğru lagün-Ģelf çökeli kumtaĢı (grovak)-Ģeyl ardalanmasına (Gözdağ 

Formasyonu; Orta Ordovisiyen-erken Erken Silüriyen) geçer. Bu birimi resifal 

kireçtaĢları (Dolayoba Formasyonu; Venlokiyen-Ludloviyen) ile Ģelf-derin Ģelf 

çökeli laminah kireçtaĢı, kireçtaĢı, yumrulu kireçtaĢları (Ġstinye Formasyonu; geç geç 

Ludloviyen-Pragiyen) izler. Karbonat serisi üzerinde geçiĢli olarak derin Ģelf çökeli 

kumtaĢı, Ģeyi ve kireçtaĢı ardalanması (Kartal Formasyonu; Emsiyen-Eyfeliyen) yer 

alır. Sözkonusu birim, derin Ģeîf-kıta yamacı çökeli çörtlü kireçtaĢı, çört-Ģeyl 

ardalanması ve ince yumrulu kireçtaĢlarına (Büyükada Formasyonu; geç geç 

Eyfeliyen-Fameniyen) geçer. Bunları yamaç çökeli fosfatik yumrulu çört ve 

radyolaritler (Baltalimanı Formasyonu; Turneziyen) izler. Ġstif, kireçtaĢı aratabakalı 

türbiditik kumtaĢı ve Ģeyi ardalanması (Trakya Formasyonu; geç geç Turneziyen-

Vizeyen) ile son bulur. Bu istif, Permiyen ve Geç Kretase yaĢlı granit-granodiyorit-

diyoritler tarafından kesilir. Granitik kayaçların kestiği çökel kayalarda kontak 

metamorfızma etkileri gözlenir. Ordovisiyen-erken Erken Silüriyen yaĢ aralığında 

çökel kayaları içeren Çınarlıdere Paleozoyik Ġstifi ise, tabanı görülemeyen sığ 
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denizel Ģeyi ve üste doğru sığlaĢan Ģeyl-kumtaĢı ardalanması ile baĢlar (Soğuksu 

Formasyonu; Erken Ordovisiyen). Sözkonusu kayatürünü, sahil-sığ deniz çökeli, 

kırmızı renkli kuvars kumtaĢları (Aydos Formasyonu; Erken Ordovisiyen), onları da 

Ģelf çökeli kumtaĢı (grovak)-Ģeyl ardalanması (Gözdağ Formasyonu; Orta 

Ordovisiyen-erken Erken Silüriyen) izler. En alttaki Ģeyller (Soğuksu Formasyonu), 

ilkel brakiyopod içerir. Çınarlıdere Paleozoyik Ġstifiyle birlikte gözlenen Geç 

Devoniyen yaĢlı yamaç çökeli ince yumrulu kireçtaĢı ve Ģeyller (Büyükada 

Formasyonu'nun Ayineburnu üyesi) ile Erken Karbonifer yaĢlı derin deniz ürünü 

fosfatik yumrulu çörtler (Baltalimanı Formasyonu), sözkonusu istif çökelleriyle 

tektonik iliĢkilidir (Abdüsselamoğlu, ġ., 1963). 

Paleozoyik yaĢlı birimleri, transgresif aĢmalı olarak Permo-Triyas yaĢlı kayaçlar 

örter. Bu yaĢ aralığındaki birimler de Paleozoyik yaĢlı birimler gibi birbirinden 

kısmen farklı üç istif hâlinde bulunur. Bu istiflerden birincisi ve en yaygın olanı 

(Kocaeli Triyas Ġstifi), en altta çakıltaĢı, kumtaĢı ve çamurtaĢı-Ģeylden oluĢan akarsu 

çökelleri (Kapaklı Formasyonu; Geç Perrniyen-Ġnduyen) ile baĢlar. Bu çökellerin 

üzerine, kıyı-sığ deniz çökeli kuvars kumtaĢları (Erikli Formasyonu; erken 

Olenekiyen) gelir. Tümüyle Ģelf çökellerinden oluĢan denizel istif, üste doğru 

vermeküler fasiyesteki silttaĢı, Ģeyi, killi kireçtaĢı ve kumtaĢından (Demirciler 

Formasyonu; Olenekiyen); dolomit ve dolomitik kireçtaĢından (Ballıkaya 

Formasyonu; geç Olenekiyen-erken Anisiyen); yumrulu, killi kireçtaĢı ve silttaĢı-

Ģeyl ardalanması ile ammonitiko-rosso fasiyesindeki yumrulu kireçtaĢlarından 

(Kazmak formasyonu; geç Anisiyen-erken Karniyen); kumtaĢı arakatkılı 

marnlardan (Tepeköy Formasyonu; geç Karniyen); kumtaĢı-Ģeyl ardalanmasından 

(Bakırlıkıran formasyonu; Noriyen) ve bu birimin yanal eĢdeğeri olan kırıntılı 

kireçtaĢı-kireççakıltaĢından (ÇerkeĢli Formasyonu; Noriyen) oluĢur. Alttaki akarsu 

çökelleri dayk ve siller hâlinde volkanitler içerir. Sarıyer-ġile Bindirmesi zonunda 

gözlenen ikinci tip istif de (Hüseyinli Triyas Ġstifi) tabanı görülemeyen akarsu 

çökelleri (Kapaklı Formasyonu) ile baĢlar. Bu çökelleri geçiĢli olarak kıyı-sığ deniz 

ürünü kuvars kumtaĢları (Erikli Formasyonu), onları da vermeküler fasiyese benzer 

kireçtaĢı-silttaĢı-Ģeyl ardalanması (Demirciler Formasyonu) izler. Bu seviye, jipsli 

kumtaĢı ve Ģeyi de içerir. En üstte beyaz-bej renkli kireçtaĢı, dolomitik kireçtaĢı ve 

dolomitlerden oluĢan platform karbonatları (Ballıkaya Formasyonu) yer alır. Ġzmit 

yöresinde yüzeyleyen üçüncü tip istif ise (Üçgaziler Triyas Ġstifi), altta tabanı 
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görülemeyen olası örgülü akarsu çökeli çakıltaĢı, çakıllı kumtaĢı-kumtaĢı ile baĢlar 

ve bu akarsu çökelleri üste doğru menderesli-taĢkınovası çökeli çamurtaĢı-Ģeyl-

kumtaĢı ardalanmasına (Kapaklı Formasyonu) geçer. Akarsu çökellerini kırmızı 

renkli kıyı-sığ deniz ürünü kuvars kumtaĢları (Erikli Formasyonu) takip eder. En 

üstte, Ģelf çökeli Ģeyl-kireçtaĢı-kumtaĢı ardalanması (Sarpdere formasyonu; 

Olenekiyen) yer alır ( Kaya, O., 1971 ). 

Paleozoyik ve Permo-Triyas yaĢlı birimler üzerinde transgresif aĢmalı olarak Geç 

Kretase-Orta Eosen yaĢlı çökeller yer alır. Bu istif, altta karasal-sığ denizel 

çakıltaĢı, kumtaĢı (Teksen formasyonu; Santoniyen-Kampaniyen), konglomera 

(Hereke Formasyonu; geç Kampaniyen-erken Maastrihtiyen) ve biyoklastik 

kireçtaĢlarıyla (Kutluca Formasyonu; geç Kampaniyen-erken Maastrihtiyen) baĢlar. 

ÇakıltaĢı ve kumtaĢlarını volkanik-volkanoklastik kayaçlar (YemiĢliçay grubu; geç 

Santoniyen-Kampaniyen); çakıltaĢı ve biyoklastik kireçtaĢlarnı da killi, mikritik 

kireçtaĢları (Akveren Formasyonu; geç Kampaniyen-Selandiyen) izler. Ġstif üste 

doğru derin Ģelf çökeli marnlar (AtbaĢı Formasyonu; Tanesiyen-erken Ġpresiyen) ile 

sığlaĢan Ģelf çökeli kumtaĢı-Ģeyl (Çaycuma Formasyonu; Ġpresiyen) ve kireçtaĢı-

Ģeyl (Yunuslubayır Formasyonu; geç Küviziyen-Lütesiyen) ardalanmasına geçer. 

Bunların üzerinde uyumsuz olarak kırıntılı-kireçtaĢları (Hatipler formasyonu; 

Lütesiyen) yer alır (Abdüsselamoğlu, ġ., 1977 ). 

Tüm bu birimleri açısal uyumsuz olarak Geç Oligosen-Erken Miyosen dönemine ait 

karasal özellikli çakıltaĢ, kumtaĢı, kömürlü marn ve çamurtaĢları (Kayalıtepe ve 

MeĢetepe formasyonları) örter. Pliyo-Kuvaterner (Darıca formasyonu, Karapürçek 

Formasyonu ve Alacalı kumtaĢı) ve Kuvaterner kırıntılıları birbiri üzerinde 

uyumsuz olarak yer alır (Gedik vd., 2005).  

Paleozoyik çökelleri, oldukça yoğun faylıdır. Hem Paleozoyik ve hem de Permo-

Triyas istifleri birbirleriyle tektonik iliĢkilidir. ÇalıĢma alanındaki en önemli 

tektonik yapı, bindirme düzlemi güneye eğimli olan Ġpresiyen dönemine ait Sarıyer-

ġile Bindirmesi‘dir. Marmara Denizi kıyısındaki Darıca Yarımadacığı‘nda güncel 

tektonizmaya iliĢkin aktif faylar gözlenir. Söz konusu alanda Geç Kretase ve öncesi 

birimler kataklazma özelliği sunar. Bu birimler üzeirnde aktif fayların denetiminde 

geliĢmiĢ hızlı depolanmayı karakterize eden yelpaze çökelleri (Darıca formasyonu; 

Geç Pliyosen) yer alır (Gedik vd., 2005). 
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3.2 Bölgesel Jeoloji 

3.2.1 Kartal formasyonu (Dk) 

Alt düzeyleri yer yer kireçtaĢı arakatkılı grovak ve sevilerden, orta düzeyleri 

çoğunlukla kireçtaĢı aratabakalı kireçli grovak ve sevilerden ve üst kesimleri de 

nadiren kireçtaĢı araseviyeli Ģeyllerden oluĢan birim, Önalan (1987/1988) tarafından 

"Kartal Formasyonu" olarak tanımlanmıĢ, alt düzeyleri "Pendik üyesi", orta düzeyleri 

"Kozyatağı üyesi", üst düzeyleri ise "îçerenköy Ģeyi üyesi" olarak ayırtlanmıĢtır. 

Birim adım Ġstanbul'un Anadolu yakasındaki Kartal Ġlçesi'nden alır. 

Formasyon genelde yeĢilimsi gri renkli, ince-orta tabakalı, kumtaĢı (grovak)-Ģeyl 

ardalanmasından oluĢur. Yer yer killi kireçtaĢı arakatmanları içerir. KumtaĢı yüzeyleri 

yoğun mikalıdır. Bazı kesimleri koyu gri-siyah renkli, killi kircçtaĢı-karbonatlı Ģeyi 

ardalanması; yer yer de yeĢilimsigri-gri renkli, yongamsı-çubuğumsu ayrıĢmalı-

kırılmalı Ģeyl karakterindedir. Yoğun mikalı kesimi Trakya Formasyonu ile oldukça 

büyük benzerlik göstermektedir. Alt bölümlerinde yumrulaĢmıĢ karbonatlı Ģeyller 

olağandır. Birimin orta kesimi açık gri. gri, beyaz, bej ve sarımsı kahve renkli, ince-

orta tabakalı ve laminalı, biyoklastik-türbidhik kireçtaĢı ve kumlu kireçlaĢı-Ģeyl 

ardalanması Ģeklindedir.  

Birim altta Ġstinye, üstte Büyükada formasyonları ile dereceli geçiĢlidir. Kalınlığı 750 

m dolayında olan birimde önemli bir yanal değiĢim gözlenmemektedir. 

Fosil bakımından oldukça zengin olan birimin yaĢı tüm yaĢ verileri değerlendirilerek 

Emsiyen-Eyfeliyen olarak benimsenmiĢtir. 

Kartal Formasyonu derince bir ramp (ramp tipi Ģelf) ortamında geliĢmiĢtir (Önalan, 

1987/1988). 

3.2.2 Trakya formasyonu (Ct) 

Mikalı Ģeyl ve kumtaĢı ardalanmasından oluĢan birim, Penck (1919) tarafından 

(fosilce fakir kumtaĢı-çamurtaĢları olarak tanımlanmıĢtır) "Trakya Serisi (Die 

thrazisehe Serie)" olarak adlanmıĢtır.  

Formasyon genelde yeĢilimsi gri, yersel olarak pembe renkli, ince-orta tabakalı, 

kumtaĢı ve Ģeyi ardalanmasından oluĢur. Türbidit özellikli olan birimde, koĢut ve 

konvolut laminalanma gözlenir. Birimin alt düzeyleri gri renkli, ince-orta tabakalı 
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kireçtaĢı-ince tabakalı Ģeyi aradalanması biçimindedir. Yer yer çört bantlı olan 

kireçtaĢlan bazı lokasyonlarda bitki kırıntısı içerir. Formasyon, üste doğru kumtaĢı 

ağırlıklı kumtaĢı-Ģeyl ardalanmasına geçer. KumtaĢlarında kum, Ģeyllerde de Ģilt 

boyutunda oldukça yoğun olarak gözlenen mika pulları, kumtaĢlarına karakteristik 

bir özellik kazandırır. Bu seviyedeki kumtaĢları,denizden karaya çıkan ilk 

organizmalar olan Cyelostigma hercyrtium adlı bitki fosili içerir. Birimin alt yarısının 

orta kesimlerinde olduğu tahmin edilen koyu gri-siyah renkli, pritli kireçtaĢlan 

"Uğurdere üyesi" olarak ayırtlanıp adlanmıĢtır. Birim, Kartal Formasyonu ile Gözdağ 

Formasyonu*nun mika pullu kumtaĢı-Ģeyl ardalanmasından oluĢan düzeyleriyle 

büyük benzerlik sunar. Özellikle Kartal Formasyonu'nun benzer özellikteki 

kesimlerinden ayırdedilmesi oldukça zordur. Kartal Formasyonu'nun brakiyopod 

içermesi, iki formasyonun ayırt edilmesinde önemli bir kolaylık sağlar. 

Birim altta Baltalimanı Formasyonu ile geçiĢlidir; üstü asınmalı olup, Permo-Triyas 

yaĢlı ve daha genç birimler tarafından açılı uyumsuz olarak üzerlenir. Kalınlığı 500-

1000 m arasında olduğu tahmin edilmektedir. 

Karbonatlı kesimleri makro ve mikro fauna ile flora içeren birimin geneli 

(Thrazische Serie) Penck (1919) tarafından 'Devoniyen", Paeckelmann (1938) 

tarafından da "Üst Orta-Üst Devoniyen" olarak yaĢlandırılmıĢtır.  

Trakya Formasyonu'nun alt yarısı türbiditlerin geliĢtiği derince bir denizde (abisal), 

Üst kesimi de daha sığ çökel alanlarında oluĢmuĢtur (Önalan, 1982). 

3.2.3 Kapaklı formasyonu (PTRk) 

Kırmızı renkli volkanitli kırıntılar Kapaklı Formasyonu olarak tanımlanmıĢtır. 

Birim genelde kırmızı renkli, ince-kalın ve çapraz tabakalı, çakıltaĢı, çakıllı kaba 

kumtaĢı ve mikalı çamurtaĢı-Ģeyl ardalanmasından oluĢur. Birim yaygın olarak 

andezitik-bazaltik-dasitik dayk ve silleri tarafından kesilmektedir. Bu birimi kesen 

üye de ‗Karacatepe Volkanit üyesi‘ olarak ayırtlanmıĢtır. 

Birim genellikle Alt Karbonifer çökelleri üzerinde transgressif aĢmalı olarak açısal 

uyumsuzlukla yer alır. Üstte ise, yersel uyumsuzluklar dıĢında genelde Erikli 

Formasyonu ile kenetli (tabakaları birbiriyle girik/ardalanmalı) iliĢkilidir.  
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Ġçinde herhangi bir fosile rastlanamayan birimin yaĢı, yaĢ verileri değerlendirilerek 

Geç Permiyen-Ġnduyen (erken Skitiyen) olarak kabul edilmiĢtir. 

Kapaklı Formasyonu akarsu çökelleriyle temsil edilmektedir. 

3.2.4 Demirciler formasyonu (TRd) 

Killi mikritik kireçtaĢı, mam ve mikritik kireçtaĢı ardalanmasından oluĢan 

vermeküler fasiyesteki birim ilk kez Yurtsever (1982) tarafından "Demirciler 

Formasyonu" olarak adlanmıĢtır. Birim adını Hereke kuzeybatısındaki Demirciler 

Köyü'nden (G23a) almaktadır. 

Gri, koyu gri ve siyah renkli, ince-orta tabakalı, killi, mikritik kireçtaĢı ile yeĢilimsi 

gri, boz renkli, ince tabakalı silttaĢı. Ģeyi ve az oranda kumtaĢı aradalanmasından 

oluĢan birim, genelde vermeslerin Ģekillendirdiği çubuk, atnalı ve halka Ģekilli 

karbonat yiğjĢımlarından yapılıdır. YığıĢımın yoğun olduğu yerlerde, kireçtaĢı 

tabaka ve mercekleri, kompakt karakterde ve yumrulu görünümdedir. Bu kesimleri 

merceksel geometrili olup, uzaktan görünüĢü Ballıkaya Formasyonu'na 

benzemekledir. Birimin alt  düzeylerinde, yanal devamlılığı olmayan, 60-70 m 

kalınlığında, açık gri renkli, ona-kalın tabakalı kireçtaĢlan yer alır. Bu birim. 

"Değirmen kireçtaĢı üyesi" (Yurtsever, 1982) olarak adlandırılmıĢtır.  

Birim altta Erikli, üstte ise Ballıkaya formasyonları i!c dereceli geçiĢlidir (ġekil 2). 

Kalınlığı 50-400 m arasında değiĢmektedir. 

Fosil bakımından oldukça zengin olan birim yoğun vermes izleri içerir. Demirciler 

Formasyonu'nun yaĢı Olenekiyen olarak kabul edilmiĢtir. 

Birim, sığ bir denizin infraneritik bölgesinde çökelmiĢtir (Özdemir ve diğ., 1973). 

3.2.5 Ballıkaya formasyonu (TRb) 

Ġnce-orta kristalli, çoğunlukla dolomiti, yer yer dolotaĢlı kireçtaĢları, ilk kez 

Yurtsever (1982) tarafından "Ballıkaya Formasyonu" olarak adlanmıĢtır. Birim adını 

Ballıkaya Dere'den alır. 

Formasyon genelde gri, koyu gri ve siyah renkli, ince-kahn tabakalı, aĢınma yüzeyi 

baklava Ģekilli, dolomit ve dolomitik kireçtaĢlarından oluĢur. Kırıldığında H2S 

kokusu verir. Üst düzeyleri yer yer yoğun krinoidli olan birimin alt kesimleri gri 
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renkli, ince tabakalı mikritik kireçtaĢı arakatmanları içerir. Birimdeki dolomitleĢme 

iki fazlıdır (Çerikçioğlu.2001). 

3.2.6 Tepeköy formasyonu (TRt) 

KumtaĢı ve kireçtaĢı aratabakalı halobiyalı Ģeyller, "Tepeköy Formasyonu" olarak 

adlandırılmıĢtır. Birim adını Tepecik Köyü'nden alır. 

Birim Tepecik Köyü dolayında yeĢil-yeĢilimsi gri ve yersel olarak kırmızı renkli, 

ince tabakalı, kumtaĢı arakatmanlı sevilerden oluĢur. Egemen kayatürü Ģeyl olan 

birimin ÇerkeĢli Köyü dolayındaki bazı yüzleklerinin orta kesiminde sarımsı gri 

renkli, Ġnce-orta tabakalı, kırıntılı kireçtaĢı ara seviyesi yer alır. KireçlaĢları 

biyopclsparit, intrapelsparit ve intrasparit özelliklidir. Birim üste doğru Tepecik 

Köyü civarında Ģeyi-kumtaĢı ardalanmasına dönüĢürken, ÇerkeĢli Köyü civarında 

gri renkli, ince tabakalı, kalkarenit aratabakalan ile kireçtaĢı çakılları ve kireç 

çakıltaĢı aradüzeyleri içerir. Eskihisar Köyü kuzeyinde ise, alt seviyeleri yumrular 

halinde karbonat yoğunlaĢmalıdır. Danca yöresinde, yeĢilimsi gri renkli, ince 

tabakalı Ģeyi özelliğindedir. 

Birim altta genellikle Kazmalı formasyonu kapsamındaki KuĢça üyesi, yalnız 

Darıca yöresinde formasyonun kendisi ile geçiĢlidir. Üstte ise. Tepecik Köyü 

dolayında Bakırlıkıran, ÇerkeĢli Köyü dolayında da ÇerkeĢli formasyonları ile 

dereceli geçiĢlidir. Kalınlığı 30-75 m dolayındadır. 

Fosil bakımından oldukça zengin olan birim, özellikle halobiya faunası içerir. 

Birimin yaĢı yaĢ verileri değerlendirilerek ve alttaki KuĢça üyesinin üst yaĢı (erken 

Karniyen) göz önünde bulundurularak Tepeköy Formasyonu'nun yaĢı geç Karniyen 

olarak benimsenmiĢtir. 

Formasyonun ince taneli birimlerden oluĢu sakin su koĢullarında, alttaki Kazmalı 

formasyonunun devamı Ģeklinde oluĢu nedeniyle de açık Ģelfte cökelmiĢ 

olabileceğini gösterir. Üste doğru Tepecik Köyü yöresinde kumtaĢı girdisinin 

artması, ÇerkeĢli Köyü civarında da kalkarenit ve kireççakıltaĢına geçmesi, birimin 

regresif karakterde olduğunu gösterir. 
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3.2.7 ÇerkeĢli formasyonu (TRÇ) 

Permo-Triyas istifinin en üstünde yer alan kireçtaĢı, çakıllı kireçtaĢı, çakıltaĢı. ve çakıllı 

Ģeylden oluĢan birim, "ÇerkeĢli Formasyonu" olarak adlandırılmıĢtır. Birim adını ÇerkeĢli 

Köyü'nden (Hereke kuzeybatısı) almaktadır. 

Tepeköy Formasyonumu oluĢturan halobiyalı Ģeyller, en üstte yer yer gri renkli, ince-orta 

tabakalı, dereceli, türbidit Özellikli, kırıntılı kireçtaĢı (kalkarenit) tabakaları içererek 

ÇerkeĢli Formasyonu'na geçer. Birimin alt seviyeleri çakılları resifal karbonatlardan 

türeme çakıllı Ģeyi ve Ģeyi arakatkılı çakıltaĢı özelliğindedir. Orta-üst düzeyler birimin esas 

karakterini yansıtır. Bu düzeyler beyaz ve beyazımsı gri renkli, ince-kalın tabakalı, kötü 

boylanmalı ve kötü derecelenmeli, tane ve çimentosu tümüyle karbonat olan türbidit benzeri 

kireççakıltaĢı ve kalkarenit karakterindedir. Taneleri kum boyutu ile blok arasında olan 

birimde dereceli bir tabaka kireççakıltaĢı ile baĢlamakta, kalkarenit ile sona ermektedir. 

Tabakalarda nadiren plastik kıvrımlanma gözlenir. Yarı plastik-rijit halde iken kopan 

taneler, vuvarlak-küt köĢeli arasında değiĢen yuvarlaklık derecesine sahiptir. Tanelerin 

hemen hemen tümü, Triyas (Anisiyen) yaĢlı platform (resifal) karbonatlarından türemedir 

(Yurtsever, 1982). Birimde nadiren mercan blokları gözlenir. 

Birim altta ve yanal yönde Tepeköy Formasyonu ile dereceli geçiĢlidir. Tepeköy 

Formasyonu'nun olmadığı kesitlerde Kazmah formasyonunun KuĢça üyesi üzerinde 

uyumlu olarak yer alır. Birimin üstü aĢınmalı olup. Geç Kretase yaĢlı Teksen 

formasyonu tarafından transgresif aĢmalı olarak açısal uyumsuzlukla örtülür. 

Bakırlıkıran formasyonunun yanal eĢdeğeri olmasına karĢın, iki formasyon arasındaki yanal 

iliĢki hiçbir yerde gözlenememektedir. Tepecik Köyü güneyi ile Köseler Köyü kuzeyinden 

geçen olası doğrultu atımlı fay, iki birimin yer aldığı Permo-Triyas istifini birbirinden 

ayırır. 

Birimin kalınlığı 50-70 m civarındadır; KuĢça üyesinin üzerinde yer aldığı kesitte 100 m 

dolayında olduğu tahmin edilmektedir. 

TaĢınmıĢ olarak mercan, ekinit dikeni, alg ve nadir olarak ammonit fosilleri içeren birimin 

yaĢı Noriyen olarak benimsenmiĢtir. 

Birimin kötü boylanmalı, kötü derecelenmeli ve türbidit benzeri özellikte oluĢu, onun kütle 

kaymalarına yol açan olası bir grabenleĢmenin olduğu Ģelf-açık Ģelf ortamında 

çökelmiĢ olabileceğini düĢündürür. 
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3.2.8 Teksen formasyonu (Kt) 

Paleozoyik ve Permo-Triyas yaĢlı birimler üzerinde transgresif aĢmalı ve 

uyumsuzlukla yer alan feldispatlı kumtaĢı, volkanojenik kumtaĢı, çakıllı kumtaĢı, 

kumlu çakıltaĢı, mercekseĠ çakıltaĢı ve kumtaĢı-Ģeyl ardalanması gibi kaya 

türlerinden oluĢan birim bu çalıĢmada "Teksen formasyonu" olarak adlanmıĢtır. 

Birim adını Teksen Köyü'nden alır. 

Formasyon genelde kumtaĢı, çakıllı kumtaĢı. mercekseĠ çakıltaĢı ve kumtaĢı-Ģeyl 

ardalanmasından oluĢur. Egemen kayatürü kumtaĢı ve çakıllı kurmasıdır. KumtaĢları 

yeĢilimsi gri, gri, ayrıĢmıĢ kısımları sarımsı gri renkli, ince-kalın tabakalı, karbonat 

çimentoludur. Kurmasının içerdiği çakıllar Paleozoyik ve Triyas yaĢlı birimlerden 

türeme olup, kuvars, kuvarsit- kireçtaĢı ve radyolarittir. Birimin YemiĢliçay grubu 

birimlerinin tabanında yer alan kesimleri sarımsı kahverenkli, ince-orta tabakalı, 

volkanojenik kumtaĢı ve volkanojenik kumtaĢı-Ģeyl ardalanması özelliğindedir. 

Nadir olarak karasal özellikli girdiler içeren birimin tabanında ve farklı 

seviyelerinde mercekler hâlinde yer alan çakıliaĢlan "Eren çakıltaĢı üyesi" olarak 

adlandırılmıĢtır. 

Paleozoyik ve Triyas yaĢlı birimler üzerinde trasgressif aĢmalı olarak açısal 

uyumsuzlukla yer alan birim, yanal yönde Hereke ve Kutluca formasyonları, üstte de 

YemiĢliçay grubu birimleri ve Akveren Formasyonu ile dereceli geçiĢlidir. Birimin 

kalınlığı 25-100 m arasında değiĢmektedir. 

Makro fosil olarak bol miktarda Cyclolites ve iri gastropod içeren birimin yaĢı 

Santoniycn-Kampaniyen olarak kabul edilmiĢtir. 

Taban birimi özelliğindeki formasyon genel olarak sığ deniz çökeli olup, yer yer 

karasal girdiler içerir. 

3.2.9 Akveren formasyonu (Kta) 

ġeyl-marn arakatkılı killi-mikritik kireçtaĢlarına "Akveren Formasyonu" adı 

uygulanmıĢtır. Birim adını Ayancık Ġlçesi güneyindeki Akviran (Akveran) 

Köyü'nden alır. 

Formasyon beyaz, bej ve pembe renkli, ince-orta tabakalı, mikritik ve killi kireçtaĢı, 

kalkarenit, marn ve yeĢilimsi gri-yeĢil renkli Ģeyllerden oluĢur. Bazı lokasyonlarda 

tümüyle beyaz, gri, bej ve pembe rekli, ince tabakalı, porselenimsi görünümlü, killi, 
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mikritik kireçtaĢı karekterinde iken; bazı istiflerde kireçtaĢı-marn ve lürbiditik 

kireçtaĢı ardalanması biçimindedir. ġemsettin Köyü'nün batısında olduğu gibi. 

birim yer yer merceksel kumtaĢları kapsar; kumtaĢlarında çört yumruları gözlenir. 

Altta mercekler hâlinde yer yer kireçtaĢı aratabakalı Ģeyl ve marn içerir. Sözkonusu 

Ģeyi ve marnlar "Çelebi üyesi" olarak ayırtlanmıĢtır. 

Birim altta pafta alanında Teksen formasyonu, Kocaeli Yarımadasının kuzey 

alanlarında ise YemiĢliçay grubu birimleri, üstte de AtbaĢı Formasyonu ile derccli 

geçiĢlidir. Birimin kalınlığı 350 m dolayındadır 

Yer yer yoğun olarak ekinit fosilleri içeren Akveren Formasyonu'nun yaĢı geç 

Kampaniyen-Geç Paleosen olarak belirtilmiĢtir.  

Birim kısmen farklı ortamlarda çökelmiĢtir. Teksen formasyonunun üzerinde 

(Kocaeli Yarımadası‘nın orta ve güney alanlarında) yer alanların çökelme ortamı 

Ģelf (alt kesimlerinde dalga izi gözlenmektedir). YemiĢliçay grubu birimlerinin 

üzerinde (Kocaeli Yarımadası'nın kuzey alanlarında) yer alanların derin Ģelf-yamaç. 

Kurna Köyü ve dolayındakilerin de resif ilerisi olmalıdır. 

3.2.10 AtbaĢı formasyonu (Tpea) 

Ağırlıklı olarak Ģeyi ve marnlardan oluĢan birime "AtbaĢı Formasyonu" adı 

uygulanmıĢtır. Bu ad ilk kez Ketin ve GümüĢ (1962) tarafından Sinop yöresinde 

yüzeyleyen benzer özellikteki Paleosen-Erken Eosen yaĢlı birimlere verilmiĢtir. 

Birim adını Sinop-Ayancık arasındaki AtbaĢı Mevki/AtbaĢı Köyü'nden alır. 

Genelde yeĢil, grimsi yeĢil ve yeĢilimsi gri renkli, ince-orta tabakalı, Ģeyi, kiltaĢı ve 

marndan oluĢan üye. seyrek olarak ara tabakalar hâlinde ince kumtaĢı içerir. 

Yarımca-Kalburcu Köyü yol güzergâhında olduğu gibi, karbonat oranı yüksek olan 

alt kesimleri tipik marn karakterindedir. Söz konusu marnlar dayanımlı olup, 

yongamsı kırılmalıdır. Birimde üste doğru kil oranı artarak kiltaĢı ve Ģeyl egemen 

duruma geçer. Bu kesimler, ince kumtaĢı ara tabakalıdır. ġile dolayındaki yüzlekleri 

grimsi yeĢil renkli, ince tabakalı ve laminalı Ģeyl-marn karakterindedir. Aynı yörede 

içerdiği kireçtaĢı malzemesinden yapılı, merceksel geometrili olistostromal ve 

bunları çevreleyen Ģeyi-marn-kum taĢ lan "ġile üyesi" olarak ayırtlanıp adlanmıĢtır. 

Ancak, söz konusu üye pafta alanında mevcut değildir. 
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Birim altta Akveren, üstte Çaycuma formasyonları ile dereceli geçiĢlidir. 

Formasyonun kalınlığı 50-350 m arasında değiĢmektedir. 

Fosil bakımından oldukça zengin olan birimin yaĢı önceki araĢtırmacılar tarafından 

çalıĢma alanında Paleosen (Altınlı, 1968a), adını aldığı Sinop yöresinde küçük 

nümmulit ve diğer mikrofaunaya göre Paleosen-Erken Eosen (Ketin ve GümüĢ. 

1962); yine aynı yörede foraminifer ve nannoplanktonlara göre Erken Eosen (Gedik 

ve Korkmaz, 1984) ve foraminiferlere göre Ipresiyen-Lütesiyen (Barka ve diğ., 

1985) olarak belirlenmiĢtir. 

3.3 Yapısal Jeoloji 

Kocaeli Yarımadası'nda yüzeyieyen birimlerden Paleozoyik ve Permo-Triyas yaĢlı 

istifler allokton, Geç Kretase-Eosen yaĢlı olanları yarı otokton, Oligo-Miyosen ve Pliyo-

Kuvaterner yaĢlı olanları da otoktondur. Geç Kretase-Erken Miyosen dönemi birimleri bir 

Ģekilde (Kocaeli Yarımadası'nda Geç Kretase-Orta Eosen, Trakya'da Orta Eosen-Erken 

Miyosen birimleri) süreklilik gösterdiğinden, yarı otokton-otokton sınırını belirlemek 

oldukça zordur. Bu belirlemede, Geç Oligosen'deki tektonik olaylar gözönünde 

bulundurulmuĢtur. 

Sözkonusu alanda birbirinden kısmen farklı özellikler sunan iki Paleozoyik yaĢlı istif ile üç 

Permo-Triyas yaĢlı istif bulunmaktadır. Her iki istifin farklı asortamlarda çökelmiĢ olan 

birimleri sonradan tektonik dilimler hâlinde bir araya gelmiĢtir. 

Tektonik hareketler sonucunda kıvrımlı yapılardan çok kırıklı yapıların geliĢmiĢ olduğu 

Kocaeli Yarımadası'nda tektonizmanın izleri yoğun olarak gözlenir. Yarımadanın 

kuzey-kuzeybatısında yer alan Sarıyer-ġile Bindirmesi, Ġzmit kuzeyindeki Belen-Sepetçi 

Ters Fayı, Darıca-Tuzla Örtülü Fayı ile Darıca-Tuzla yanmadacıklarmda gözlenen ve 

Kuzey Anadolu Fayı'na bağlı olarak geliĢmiĢ olan aktif özellikli ikincil fay sistemleri 

çalıĢma alanındaki önemli tektonik yapılardır. YaklaĢık doğu-batı uzanımlı olan bu fay 

sistemleri dıĢında diğer tüm yönlerde de (K-G, D-B, KB-GD, KD-GB uzanımlı) büyük-

küçük birçok fay mevcuttur. Bu faylar normal, düĢey, ters, doğrultu atımlı ve sürüklenim 

niteliğindedir. Tektonik olaylardan en çok etkilenmiĢ olan Paleozoyik birimlerinin 

düzenli istif niteliği çoğunlukla bozulmuĢ olup, bunlar, yanal devamlılığı fazla olmayan 

parçalar hâlinde bulunur (Gedik ve diğ., 2005). 
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3.4 Ġnceleme Alanının Jeolojisi  

 

ġekil 3.1 : Kutluca ve Hereke Formasyonlarının Bölgesel Stratigrafik kesit 

çerisindeki yerleri (Gedik ve diğ., 2005). 
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3.4.1 Kutluca formasyonu 

Biyoklastik kireçtaĢı, kumlu ve çakıllı kireçtaĢlarından oluĢan birim "Kutluca 

Formasyonu" olarak adlanmıĢtır. "Kutluca" adı ilk kez Altınlı (1968a-b) tarafından 

kalın tabakalı biyostromal kireçtaĢları (mikrilli biyoklastitler) için Hereke çakıltaĢı 

kapsamında ''Kutluca kireçtaĢı üyesi" olarak kullanılmıĢtır. Birim adını Kutluca 

Köyü'nden almaktadır.  

Formasyon genelde açık gri, bej ve pembe renkli, ince-kalın tabakalı, biyoklastik 

kireçtaĢlarından oluĢur. Yer yer koyu gri renkli, orta-kalın tabakalı, kumlu kireçtaĢı 

karakterindedir. Tabanında bazen çakıltaĢı, bazen de çakıllı, hippuritesli, yumrulu, 

biyostromal özellikli kireçtaĢları içerir. Bazı kesimleri koyu ve çok açık pembe 

renkli olup, yığıĢım halinde rudistlerden oluĢur. Bunlarla birlikte girift olarak 

bulunan kırmızı renkli kuvars çakıllı çamurtaĢları, Neojen çökelleriyle benzerlik 

gösterir (Altınlı, 1968a, Özer 1988, 1994, Özer ve diğ., 1990). 

Paleozoyik ve Triyas yaĢlı birimler üzerinde transgresif aĢmalı olarak açısal 

uyumsuzlukla yer alan birim, yanal yönde Hereke ve Teksen formasyonları ile 

giriktir. Üstte Akveren Formasyonu ile geçiĢlidir. Hereke Formasyonu gibi, Akveren 

Formasyonu'nun olduğu istiflerde ve onun altında gözlenir. Kalınlığı 0-70 m 

arasında değiĢen birimde önemli bir yanal değiĢim gözlenmez. 

Makro ve mikro fauna bakımından oldukça zengin olan Kutluca Formasyonu'nun 

yaĢı geç Kampaniyen-erken Maastrihtiyen olarak kabul edilmiĢtir (Altınlı, 1968a, 

Özer 1988, 1994, Özer ve diğ., 1990). 

Birim sığ deniz (kaba kırıntılılar sahil, kireçtaĢları kıyı resifi ve resifönü) 

çökelleriyle temsil edilmektedir. 
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ġekil 3.2 : Kutluca Köyü inceleme alanı jeoloji haritası (Gedik ve diğ., 2005) ve  

antik ocak yerleri 

 

 

 

ġekil 3.3 : K1a, K1b ve K2b ocaklarından alınan Kutluca kireçtaĢı numunelerinin 

parlatılmıĢ görünümleri   
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ġekil 3.4: K1a ve K1b ocaklarından alınan Kutluca kireçtaĢı numunelerinin  

mikroskop görüntüleri 

Yuvarlak Ģekilli gözlenen fosiller Rudist fosilleri olup ve yassı olanlar ise Hippurites 

fosillerine ait mikroskop görüntüleridir. Fosil içeriğine bağlı olarak kalsit 

kapanımları gözlenmektedir ve kuvars minerali mevcuttur. 

3.4.2 Hereke formasyonu 

Genelde kireçtaĢı çakıllarından ve kireç çimentosundan oluĢan konglomeratik 

kireçtaĢı-karbonat çimentolu çakıltaĢı özelliğindeki birim, "Hereke Formasyonu" 

olarak adlandırılmıĢtır. Birim adını Hereke Ġlçesi'nden alır.  

Birim genelde %90-95 oranında kireçtaĢı çakıllarından ve kireç çimentosundan 

oluĢma çakıllı kireçtaĢı ve/veya kireç çimentolu çakıltaĢı karakterindedir. Bu özelliği 

ile birim "kireç çakıltaĢı" terimi ile tanımlanabilir. Açık gri, beyaz, bej, yersel olarak 

pembe renkli, orta-kalın ve az belirgin tabakalı olan birimde çakıllar genellikle 

Triyas yaĢlı kireçtaĢlarından türemedir. Ancak yarı plastik-az pekiĢmiĢ halde iken 

taĢınmıĢ kendinden türeme kireçtaĢı çakıllarını (intraklast) da içerir. Karadan türeme  

taneler kuvars-kuvarsittir. KireçtaĢı çakılları oldukça iyi yuvarlaklaĢmıĢtır. Bazı 

K1a K1a 
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düzeyleri tümüyle çakıltaĢı, bazı düzeyleri çakıllı kireçtaĢı, bazı düzeyleri seyrek 

çakıllı kireçtaĢı ve kireçtaĢı biçimindedir. ÇakıltaĢından oluĢan kesimlerinde 

tabakalanma belirsizdir. Genelde kötü boylanmalı olan birimde tane boyu alttan 

üste doğru küçülür. Uzaktan Kutluca Formasyonu ile ayrılmayacak derecede 

benzerlik gösteren birimin az çakıllı ve söz konusu kireçtaĢı ile olan geçiĢ 

kesimlerinde rudistler gözlenir. 

Paleozoyik ve Triyas yaĢlı birimler üzerinde transgresif aĢmalı olarak açısal 

uyumsuzlukla yer alan birim, üstte Akveren Formasyonu ile geçiĢlidir. Yanal yönde 

ise Kutluca ve Teksen formasyonları ile giriktir. Kutluca Formasyonu ile birlikte 

yalnız Akveren Formasyonu'nun altında yer alan birim, YemiĢliçay grubu 

birimlerinin bulunduğu kesitlerde gözlenmez.  

Birimin yaĢı, Kutluca Formasyonu ile yanal yönde girik olduğundan, geç 

Kampaniyen-erken Maastrihtiyen olarak kabul edilmiĢtir. Formasyon sığ deniz 

çökellerle temsil edilmektedir.  

 

 

ġekil 3.5 : Hereke bölgesinin jeoloji haritası ve antik ocak yerleri  

(Gedik ve diğ., 2005). 



25 

  

ġekil 3.6: Hereke KıĢladüzü mevkiinden alınmıĢ Hereke Pudingi numunesinin 

parlatılmıĢ yüzeyi ve mikroskop altındaki görünümü 

KireçtaĢı – karbonat çimentolu olarak gözlenen Hereke puding numuneleri, kuvars ve 

kauvarsit içeren çakıllardan oluĢmaktadır. Çimentosuna kırmızı rengi veren demir içeriği 

hem el numunesinde hem de ince kesitte çok net bir Ģekilde gözlenmektedir
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4. KOCAELĠ YARIMADASINDA KUTLUCA KĠREÇTAġI ve HEREKE 

PUDĠNGĠ OLANAKLARI 

Ġnceleme alanında iki farklı bölgede antik taĢ ocakları belirlenmiĢ olup, ulaĢım 

durumları ve tekrar iĢletilme durumları irdelenmiĢtir. Kutluca KireçtaĢı ve Hereke 

Pudingi içerisinde açılmıĢ ve terkedilmiĢ ocaklardan, arazide potansiyel olabilecek 

noktalardan alınan temsili örnekler üzerinde laboratuvar deneyleri yapılmıĢtır. 

ÇerkeĢli Köyü ve Hereke bölgesinden alınan Hereke pudingleri ve Kutluca köyü 

civarından alınan Rudistli kireçtaĢlarından alınan numuneler standarda uygun 

ölçülerde küp ve plakalar haline getirilmiĢ ve deney numuneleri hazırlanmıĢtır. Elde 

edilen sonuçlar ile standartlarda aranan değerler karĢılaĢtırılmıĢ ve deney 

malzemesinin yapı malzemesine uygunluğu irdelenmiĢtir. 

4.1 Arazi ÇalıĢmaları 

ÇalıĢma kapsamında iki ayrı bölgede toplamda 7 alanda incelemede bulunulmuĢtur. 

Bunlardan ilki Hereke KıĢladüzü mevkindeki eski bir ocak olup, diğeri Köseler 

Köyü‘nden ÇerkeĢli Köyü‘ne giden yol güzergahında bir tepededir. 4 tanesi ise 

Kutluca Köyü civarında ve Sevindikli Barajı kuzeyindeki antik ocaklardır. Bu 

ocaklar geçmiĢ dönemlerde iĢletilmiĢ olup, günümüzde iĢletilmemektedir. Terkedilen 

ocakların çoğunun yakınında yerleĢim olmaması, ocakların eski yollarının korunmuĢ 

olması ve ulaĢımın kolay olması, günümüzde de bu ocaklarda taĢ üretimi açısından 

avantaj oluĢturur.  

Ġstanbul‘da tarihi yapılarda kullanılan Kutluca KireçtaĢı ve Hereke Pudingi değiĢik 

renk, desen ve görünümdedir. Ancak, özellikle dıĢ mekanda ve döĢemede 

kullanıldıkları yerlerde her iki taĢta da önemli yıpranmaların olduğu bilinmektedir. 

Süleymaniye, Yavuz Sultan Selim ve Yeni Camide kullanılan pudingde karĢılaĢılan 

bozunma örnek olarak verilebilir. Bu tür yıpranmalar nedeniyle yenileme 

çalıĢmalarında özellikle dekoratif ve süsleme elemanı olarak kullanılan kesimleri 

yenilenmekte, orijinal taĢ yerine yapay taklit malzemeler kullanılmaktadır. Yerinde 



 
28 

yapılan uygulamalarda mimari, estetik ve orijinal görünümlerin dıĢına taĢıldığı, 

amaçlanan hedefin yakalanamadığı açıktır. 

AraĢtırma sonucunda, tarihi yapıların yenilenmesinde ihtiyaç duyulan orjinal taĢa 

ulaĢmanın mümkün olduğu anlaĢılmıĢtır. Belirlenen kaynaklar kullanım noktalarına 

yakın, iĢletmeye uygun ve yeterli doğal taĢ potansiyeline sahiptir. ġekil 4.1 ve ġekil 

4.2‘de anılan taĢların sağlanabileceği ocak yerleri gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 4.1 :  Kutluca Köyü antik ocak yerleri 

 

ġekil 4.2 : ÇerkeĢli Köyü ve Hereke antik ocak yerleri
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K1a ocağı 

Kutluca Köyü yakınlarındaki bu ocak Köprücek mevkii adı verilen bir bölgede yer 

almaktadır. En son 1985‘te iĢletilmiĢ olan bu ocak, diğer ocaklara göre daha küçük 

ölçektedir. Ancak etrafında yerleĢim olmaması ocağın iĢletilebilir olmasına olanak 

vermektedir. 

Bu alandaki kayacın özellikleri; bol rudist fosili içermesi ve demir içeriğinden dolayı 

kırmızı renkte oluĢudur. Rengi ve deseni bakımından formasyona ait diğer 

seviyelerden belirgin bir farklılık göstermektedir (ġekil 4.4). 

 

ġekil 4.3 : Kutluca kireçtaĢı ocağı (K1a) 

      

ġekil 4.4 : Kutluca kireçtaĢı ocağından alınan numune ve parlatıldıktan  

sonraki görünümü  
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K1b ocağı 

Diğer ocak Kutluca Köyü Kurtkaya mevkiinde bulunmaktadır. Bu ocak, çok büyük 

bir alanı kaplamaktadır. Köprücek mevkiindeki ocağa yakın mesafede 

bulunmaktadır. Ocağa ait yol mevcut olup, ulaĢım rahattır. Açık bej renkte olan 

kireçtaĢı, yoğun miktarda Rudist ve Hippurites fosili içermektedir. YerleĢime uzak 

mesafede olup, ocağın bulunduğu noktada taĢ üretimini kısıtlayacak herhangi bir 

sınırlandırıcı etken görülmemiĢtir. Bu ocak eski Ġstanbul Kutluca yolunun güneyinde, 

yola çok yakın mesafede yer almaktadır. Çoğunlukla açık ve koyu bej renkli 

tabakalardan oluĢan ocakta, tabaka kalınlıkları 1 ila 2 m arasında değiĢmektedir.  

 

ġekil 4.5 : Kutluca kireçtaĢı ocağı (K1b) 

      

ġekil 4.6 : Kutluca kireçtaĢı ocağından alınan numune ve parlatıldıktan  

sonraki görünümü  
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K2a ocağı 

Kuzupınar mevkii olarak adlandırılan bölgeden bulunan ocak, karĢı yamacındaki 

ocağa oranla bolca rudist fosili içermektedir. Bazı bölgelerde bol ve iri fosil 

seviyeleri dikkat çekmektedir. Ġkincil olarak karstik boĢluklar mevcut olup, kalsit 

damarları gözlenmektedir (ġekil 4.7). Ġnceleme alanının tabanı karasal özellikte olup 

daha kırmızımsı renkte, üst kısımlar ise denizel olup bej renkli olarak 

gözlemlenmiĢtir. 

 

ġekil 4.7 : Kutluca kireçtaĢı ocağı (K2a) 

 

 

ġekil 4.8 : Kutluca kireçtaĢı ocağından alınan numune ve parlatıldıktan sonraki 

görünümü 
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K2b ocağı 

Bölgedeki en büyük antik ocak Kayırlı mahallesinin güney batısında, Sevindikli 

Barajı‘nın membasında, sağ sahilde bulunmaktadır. Ocağa ait eski yol 

bulunmaktadır. Bu yolun bakımı yapılarak tekrar kullanılması mümkündür.  

Ocak çukurunun büyüklüğü ve pasa yığınının fazlalığı buradan fazla malzeme 

alındığını göstermektedir (ġekil 4.9). Yerel halktan edinilen bilgilerden ve ocak 

aynasındaki gözlemlerden yakın geçmiĢte bu ocakta taĢ üretimi için bir faaliyette 

bulunulduğu anlaĢılmıĢtır. Kutluca Köyü‘nün güneybatısında yer alan ocak etrafında 

iĢetilmenin etkileyeceği yerleĢim alanı bulunmamaktadır. Ocak Sevindikli Barajına 

uzak mesafede yer alır. Kalın tabakalı, bol fosilli, farklı desen ve renkte 

kireçtaĢlarından oluĢur. 

 

 ġekil 4.9 : Kutluca kireçtaĢı ocağı (K2b)  

 

ġekil 4.10 : Kutluca kireçtaĢı ocağından alınan numune ve parlatıldıktan  

sonraki görünümü 
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K3 potansiyel alanı 

Köseler Köyü‘nden ÇerkeĢli Köyü‘ne giden yeni yol yarması ile Gebze Organize 

Sanayi Bölgesi arasında yer alan kızılımsı kireçtaĢları potansiyel bir alan oluĢturur. 

AyrıĢma zonunun altında sağlam seviyelerin bulunulabileceği düĢünülmektedir. 

Yüzeyde görülen kısımları killi ve zayıf niteliktedir. Anılan alanda tepenin sağ 

yamacında bulunan K3 alanıda yoklama amaçlı çalıĢmaların yürütüldüğü 

anlaĢılmıĢtır (ġekil 4.11). 

 

ġekil 4.11 : Köseler Köyü inceleme alanı (K3) 

 

ġekil 4.12 : Köseler Köyü inceleme alanından alınan numune ve parlatıldıktan 

sonraki görünümü 

H1 potansiyel alanı 

Köseler Köyü‘nden ÇerkeĢli Köyü‘ne giden yolun solunda ÇerkeĢli Köyü giriĢinde 

bulunmaktadır. Karbonat çimentolu çakıltaĢının gözlendiği alan köye çok yakın 

mesafededir. Ancak, Kutluca kireçtaĢının tabanında bulunan ve Trias yaĢlı birimleri 
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uyumsuz örten bu seviyenin süreklilik arzettiği bilinmektedir (Erguvanlı, 1948). 

Hereke Pudingine karĢılık gelen bu düzeyin köye uzak mesafelerde de 

bulunabileceği düĢünülmektedir. Ancak çimento renginin aranan özellikler 

taĢımadığı görülmüĢtür. Sağlam ve sert tabakalar içeren çakıltaĢları yer yer kırıklı ve 

parçalı yapı gösterir.  Kayaç gri çimentolu olup, iri köĢeli, yarı köĢeli ve kısmen 

yuvarlak çakıllardan oluĢmaktadır. Tabaka kalınlıkları 50- 60 cm civarındadır. Bazı 

seviyelerde köĢeli çakıllar ve breĢimsi doku izlenmiĢtir. Tümü tabanda bulunan Trias 

yaĢlı kireçtaĢından türemiĢ çakıl tanelerinin boyutları 0,2 cm ile 6 cm civarındadır. 

 

ġekil 4.13 : ÇerkeĢli Köyü inceleme alanı (H1) 

     

ġekil 4.14 : ÇerkeĢli Köyü inceleme alanından alınan numune ve parlatıldıktan 

sonraki görünümü 
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H2 ocağı ve yakın civarı 

Hereke KıĢladüzü mahallesine komĢu vadinin sol yamacında bulunmaktadır. Mevcut 

ocak yerleĢim alanı bitiĢiğindedir. Ancak anılan vadinin iç kesimlerinde henüz 

yerleĢilmemiĢ geniĢ alanlarda gözlenir. Renk ve görünümü açısından tarihi yapılarda 

kullanılanlara çok benzer özellikler taĢır (ġekil 4.15 ve ġekil 4.16). 

 

ġekil 4.15 : Hereke Pudingi (H2) ocağı 

  

ġekil 4.16 : Hereke Pudingi ocağından alınan numune ve parlatıldıktan  

sonraki görünümü 

4.2 Laboratuar ÇalıĢmaları 

AraĢtırma amacına yönelik temsili olarak alınan örneklerin malzeme deneyleri 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi Kaya mekaniği ve indeks laboratuvarları‘nda 

yapılmıĢtır. Deneylerde 4x4x4 cm küp, 5x5x5 cm küp ve 7x7 plaka Ģeklinde 119 

adet numune kullanılmıĢtır. Deneylerde TS EN 699 (2005), standartı göz önünde 

bulundurulmuĢtır. Deney örneklerinin hazırlanması ve deney aĢamaları ġekil 4.17 

de verilmiĢtir.   
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ġekil 4.17: Laboratuvar çalıĢmaları akım Ģeması 

              

ġekil 4. 18 : Araziden alınan numunelerin labaratuarda uygun boyutlarda  

hazırlanmıĢ halleri 
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4.2.1 Fiziksel deneyler 

4.2.1.1 Birim hacim ağırlık, ağırlıkça su emme ve porozite deneyleri 

Hereke pudingi ve Kutluca kireçtaĢlarının fiziksel özellikleri standartlara uygun 

olarak hazırlanan 5 adet numune üzerinde yapılarak, ortalama değerleri alınmıĢtır. 

Bölgelerden alınan ve TS 699‘a uygun olarak hazırlanan küp numuneler yıkanıp 

temizlenerek 48 saat saf su içerisinde bekletilmiĢtir. Bu süre tamamlandıktan sonra 

örnekler sudan çıkarılıp üzerlerindeki su nemli bir bezle alınarak 0.01 gr 

hassasiyetteki elektronik tartı aleti yardımıyla tartılmıĢ ve suya doygun ağırlıkları 

(W2) bulunmuĢtur (ġekil 4.18, ġekil 4.19 ve ġekil 4.20). Daha sonra bu örnekler 

saf su içerisinde askıda tartılarak ArĢimet hacimleri (VT) bulunmuĢtur. Bu iĢlemler 

bittikten sonra örnekler 24 saat 110 °C ±5 C sıcaklığında ki etüvde kurutulup, kuru 

ağırlıkları (W1) belirlenmiĢtir. Deney sonuçları Çizelge 4.18 de topluca verilmiĢtir. 

              

ġekil 4.19 : Numunelerin suda      ġekil 4.20 : Etüvde kurutulan örnekler 

 bekletilmesi   

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.21 : 0.01 gr hassasiyetli tartıda tartılıp (a) suya doygun ağırlığı,  

(b) hacmi belirlenen bir örnek. 
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Çizelge 4.1 : Ġncelenen alandan alınan Kutluca kireçtaĢı ve Hereke Pudingi 

numunelerinin fiziksel özellikleri 

Ocak Kodu ve 

Numune 

Numarası 

W2 

(g) 

V 

(cm
3
) 

W1 

(g) 

γk 

(g/cm
3
) 

γd 

(g/cm
3
) 

nef 

(%) 

e 

(%) 

Wa 

(%) 

K1a 

1 160.15 59.48 159.93 2.69 2.69 0.37 0.37 0.14 

2 159.87 59.05 159.35 2.70 2.71 0.88 0.89 0.33 

3 159.11 59.02 158.80 2.69 2.70 0.53 0.53 0.20 

4 153.48 56.94 153.20 2.69 2.70 0.49 0.49 0.18 

5 163.43 60.67 163.05 2.69 2.69 0.63 0.63 0.23 

K1b 

1 196.73 74.34 195.07 2.62 2.65 2.23 2.28 0.85 

2 193.76 73.60 191.78 2.61 2.63 2.69 2.76 1.03 

3 184.41 69.70 182.83 2.62 2.65 2.27 2.32 0.86 

4 183.43 69.43 181.82 2.62 2.64 2.32 2.37 0.89 

5 192.62 73.03 190.80 2.61 2.64 2.49 2.56 0.95 

K2a 

1 199.30 74.07 198.83 2.68 2.69 0.63 0.64 0.24 

2 201.56 75.10 200.94 2.68 2.68 0.83 0.83 0.31 

3 193.69 73.09 192.58 2.63 2.65 1.52 1.54 0.58 

4 196.74 73.06 196.25 2.69 2.69 0.67 0.68 0.25 

5 198.03 73.64 197.46 2.68 2.69 0.77 0.78 0.29 

K2b 

1 190.11 70.72 189.65 2.68 2.69 0.65 0.65 0.24 

2 201.24 75.23 200.66 2.67 2.67 0.77 0.78 0.29 

3 200.31 74.77 199.82 2.67 2.68 0.66 0.66 0.25 

4 196.70 73.49 196.16 2.67 2.68 0.73 0.74 0.28 

5 203.75 76.84 202.34 2.63 2.65 1.83 1.87 0.70 

K3 

1 171.14 64.33 169.73 2.64 2.66 2.19 2.24 0.83 

2 172.99 64.32 171.91 2.67 2.69 1.68 1.71 0.63 

3 162.17 60.27 161.37 2.68 2.69 1.33 1.35 0.50 

4 175.30 65.26 173.94 2.67 2.69 2.08 2.13 0.78 

5 180.68 67.56 179.84 2.66 2.67 1.24 1.26 0.47 

H1 

1 167.55 62.03 167.19 2.70 2.70 0.58 0.58 0.22 

2 170.89 62.74 170.60 2.72 2.72 0.46 0.46 0.17 

3 170.33 62.92 170.06 2.70 2.71 0.43 0.43 0.16 

4 180.86 66.96 180.39 2.69 2.70 0.70 0.71 0.26 

5 179.03 66.03 178.84 2.71 2.71 0.29 0.29 0.11 

H2 

1 167.34 61.26 166.64 2.72 2.73 1.14 1.16 0.42 

2 158.56 58.69 158.24 2.70 2.70 0.55 0.55 0.20 

3 162.67 60.12 162.38 2.70 2.71 0.48 0.48 0.18 

4 159.26 57.93 158.69 2.74 2.75 0.98 0.99 0.36 

5 153.42 56.87 153.02 2.69 2.70 0.70 0.71 0.26 
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Ağırlıkları ve hacimleri belirlenen örneklerin; 

Kuru birim hacim ağırlığı, 

γk = W1/VT 

Doygun birim hacim ağırlığı, 

(γd) = W2/VT 

Görünür Porozitesi, 

(nef) = 100. ((W2-W1 w)/VT 

BoĢluk oranı, 

e = 100.(nef/(100-nef)) 

Ağırlıkça su emme, 

(Wa) = 100. (W2-W1)/W1 

Her ocaktan alınan numune ve araĢtırılan Kutluca KireçtaĢı ve Hereke Pudingi‘nin 

ortalama fiziksel özellikleri Çizelge 4.2 verilmiĢtir. 

Çizelge 4.2 : Ocaklar ve taĢ türleri için belirlenen ortalama fiziksel özellikler. 

Ocak Kodu ve TaĢ 

Türü 

k 

(g/cm
3
) 

d 

(g/cm
3
) 

nef 

(%) 

Wa 

(%) 

K1a 2.69 2.70 0.58 0.21 

K1b 2.62 2.64 2.40 0.92 

K2a 2.67 2.68 0.88 0.33 

K2b 2.66 2.67 0.93 0.35 

K3 2.66 2.68 1.71 0.64 

KireçtaĢları 

ortalama 
2.66 2.67 1.30 0.49 

H1 2.70 2.71 0.49 0.18 

H2 2.71 2.72 0.77 0.28 

Hereke Pudingi 

ortalama 
2.71 2.71 0.63 0.23 
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4.2.1.2 Donma çözünmeye karĢı dayanıklılık 

Bu deney donma-çözülme çevrimi koĢullarında, kayaçlarda çatlak oluĢumu, kütle 

kaybı veya mukavemet değiĢikliği olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 

yapılmıĢtır. Don sonrası ağırlık kaybını belirlemek için 5x5x5 cm küp 70 adet 

numunenin 35‘i kullanılmıĢtır. Deney örnekleri, 24 saat etüvde kurutulmuĢtur. 

Daha sonra örnekler etüvden çıkarılıp oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra 0,1 

gr hassasiyet ile tartılmıĢtır (W1). Bu Ģekilde kurutulmuĢ olan deney numuneleri 

suya doygun hale getirilip, sıcaklığı -20 °C
 
olan dondurucuya konulmuĢ ve 2 saat 

bu sıcaklıkta bekletilmiĢtir. Numuneler bu süre sonunda dondurucudan çıkarılarak 

(20 ± 5) °C
 
sıcaklıktaki su içerisine tamamen su altında kalacak Ģekilde bırakılıp ve 

en az 2 saat bu Ģekilde bekletilerek çözünme sağlanmıĢtır (ġekil 4.21). Bu 

iĢlemlerin ardından numuneler tekrar dondurucuya konulup -20 °C‘ye kadar 

soğutulmuĢtur. Bu Ģekilde donma ve çözülme iĢlemi 25 kez tekrarlanarak her 

defasında numunelerde meydana gelen gözle görünür değiĢiklikler kaydedilmiĢtir.  

Örneklerden bazılarında ilk periyotta mikro çatlaklar oluĢmuĢtur. Ġlerleyen 

periyodlarda mikro çatlaklar büyümüĢ ve parçalanma görülmüĢtür. Özellikle K3 

potansiyel Kutluca KireçtaĢı eldesi için potansiyel alan olarak düĢünülen alandan 

alınan numunelerin bazılarının donma çözülmeden etkilendiği ve dağıldığı 

belirlenmiĢtir. Deney sonuçları Çizelge 4.3 de topluca, ortalama değerler ise 

Çizelge 4.3‘de verilmiĢtir. Bunun nedeni kayaçların içindeki fissürlere dolan suyun 

donmasına bağlı olarak genleĢmesidir. Sonuçta deneye tabi tutulan malzemenin 

donma çözülmeden etkilendiği, çoğu numunenin içerdiği özürlerin dağılmaya 

neden olduğu görülmüĢtür. 

Donma ve çözülme iĢlemlerinin sonunda deney numuneleri (110 +- 5) C
0
 

sıcaklıktaki etüvde kurutulup, soğutulduktan sonra 0,1 gr hassasiyet ile tartılmıĢtır.  

Donma ve çözülme sonunda don etkileri sebebiyle koparak ayrılan kısımlardan 

meydana gelen kütle azalması (don sonu kütle kaybı) aĢağıdaki bağıntı ile 

hesaplanmıĢtır. Çizelge 4.3‘te 35 adet numunenin don kaybı değerleri verilmiĢtir. 

Bu deney sonucunda don kaybı değeri ortalama % bulunmuĢtur. 

 

 

 



 
41 

Çizelge 4.3 : Donma Çözünme Deneyi Sonrası Don Kaybı Değerleri 

Ocak/Örnek No 

W1 

(g) 

W2 

(g) 

W1-W2 

(g) 

Dk (%) 

K1a 

1 378.71 378.54 0.17 0.04 

2 379.06 378.93 0.13 0.03 

3 379.92 379.78 0.14 0.04 

4 346.70 346.58 0.12 0.03 

5 381.64 381.49 0.15 0.04 

K1b 

1 364.56 364.48 0.08 0.02 

2 365.73 365.66 0.07 0.02 

3 367.52 367.46 0.06 0.02 

4 367.01 366.95 0.06 0.02 

5 366.08 366.01 0.07 0.02 

K2a 

1 337.79 337.69 0.10 0.03 

2 334.94 334.84 0.10 0.03 

3 330.41 330.24 0.17 0.05 

4 332.24 332.14 0.10 0.03 

5 337.27 337.14 0.13 0.04 

K2b 

1 335.13 335.06 0.07 0.02 

2 332.62 332.60 0.02 0.01 

3 324.60 324.54 0.06 0.02 

4 334.18 334.08 0.10 0.03 

5 324.05 324.02 0.03 0.01 

K3 

1 355.69 353.33 2.36 0.66 

2 353.30 352.95 0.35 0.10 

3 337.95 337.71 0.24 0.07 

4 347.47 347.09 0.38 0.11 

5 349.01 348.64 0.37 0.11 

H1 

1 343.11 342.98 0.13 0.04 

2 334.22 334.09 0.13 0.04 

3 338.10 337.95 0.15 0.04 

4 306.98 306.84 0.14 0.05 

5 326.87 326.77 0.10 0.03 

H2 

1 373.30 371.73 1.57 0.42 

2 375.47 373.32 2.15 0.57 

3 340.29 339.95 0.34 0.10 

4 335.57 334.64 0.93 0.28 

5 375.76 375.21 0.55 0.15 
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Dk = ((W1-W2)/ W1)x100 (%) 

Dk : Don sonu kütle kaybı, % 

W1 : Örneğin deney öncesi kuru kütlesi, gr, 

W2 : Örneğin deney sonrası kuru kütlesi, gr‘dır. 

      

ġekil 4.22 : Donma-Çözünme deneyinde kullanılan numunelerin dondurucu ve  

suda bekletilmesi. 

Çizelge 4.4 : Ortalama Don Kaybı Değerleri 

Ocak Kodu ve Örnek Numarası Dk (%)  

K1a 0.04 

K1b 0.02 

K2a 0.04 

K2b 0.02 

K3 0.21 

KireçtaĢı ortalama 0.06 

H1 0.04 

H2 0.30 

Hereke pudingi ortalama 0.17 
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 4.2.1.3 Ultrasonik ses hızı 

Örneklerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin endirekt yöntemle kestirimi için, 

ultrasonik dalga hızları ölçülmektedir. Yöntem; örneğin bir ucundan verici 

(transducer) ile oluĢturulan sesin diğer ucundan bir algılayıcı (receiver) tarafından 

alınması ve dalganın geçiĢ zamanının (t) kaydedilmesi esasına dayanır. Deneye tabi 

tutulan örneğin boyu (L) ölçülerek kaydedildiğinden, bu iki veri kullanılarak örnek 

içerisinden dalganın geçiĢ hızı hesaplanır. Deney örneklerinin boyu kumpas ile 

ölçülmüĢtür. Örnek kafaları ile alıcı ve verici arasında tam temas sağlanabilmesi 

için özel bir jel kullanılmıĢtır. Deneyde Puntid marka ölçüm cihazının 1 Mhz ve 

250 Mhz frekanslara sahip alıcı-verici baĢlıkları kullanılmıĢtır (ġekil 4.23).  

70 adet 5X5 cm küp örneklerinin don öncesi ve don sonrası hallerinde P ve S dalga 

hızının ölçümü yapılmıĢtır. Deneyde elde edilen sonuçlar Çizelge 4.5 ve Çizelge 

4.6 da verilmiĢtir. KarĢılaĢtırma açısından aynı örneklerin basınç dirençleri de 

anılan çizelgelerde sunulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.23 : P ve S dalgası ölçümleri 
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Çizelge 4.5 : Don Öncesi P dalgası ve S Dalgası Hızları – Tek Eksenli Basınç 

Direnci Değerleri 

Ocak Kodu ve 

Numune No  

Örnek Boyu (cm) 
P dalga hızı 

(m/s) 

S dalga hızı  

(m/s) 

Basınç Direnci 

(kg/cm
2
) 

K1a 

1 5.2 6190 6190 - 

2 5.2 6190 6190 339 

3 5.2 6582 6582 523 

4 5.2 6190 6190 289 

5 5.2 6582 6582 301 

K1b 

1 5.2 6071 6071 723 

2 5.2 5843 5843 429 

3 5.2 6582 6190 726 

4 5.1 6190 6190 634 

5 5.2 5730 6071 657 

K2a 

1 5.1 5730 5730 320 

2 5 6892 6456 451 

3 4.9 5952 5952 313 

4 5 6203 6203 753 

5 5 6622 6622 515 

K2b 

1 5.1 6456 6456 825 

2 5.1 6456 6456 753 

3 5.1 6071 6071 295 

4 5.1 6329 6329 707 

5 5.1 6329 6329 - 

K3 

1 5 5618 5952 487 

2 5 5319 5319 181 

3 5 5319 5319 134 

4 5.1 5618 5952 432 

5 5 5618 5952 333 

H1 

1 5 6622 6622 488 

2 5.1 6486 6486 300 

3 5 6757 6757 404 

4 5 6203 6203 174 

5 4.9 6757 6757 159 

H2 

1 5.1 6456 6456 246 

2 5 6456 6456 287 

3 5.2 6329 6329 282 

4 5.2 6329 6329 290 

5 5 5952 5952 266 
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Çizelge 4.6 : Don Sonrası P dalgası ve S Dalgası Hızları – Tek Eksenli Basınç 

Direnci Değerleri 

Ocak Kodu ve 

Numune No 

Örnek Boyu 

(cm) 
P dalga hızı (m/s) 

S dalga hızı 

(m/s) 

Basınç Direnci 

(kg/cm
2
) 

K1a 

1 5.2 6190 6190 174 

2 5.2 6190 6190 151 

3 5.2 6582 6582 153 

4 5.2 6190 6190 148 

5 5.2 6582 6582 140 

K1b 

1 5.1 6071 6071 386 

2 5.2 5843 5843 127 

3 5.2 6190 6582 123 

4 5.2 6190 6190 345 

5 5.1 6071 5730 557 

K2a 

1 5.1 5730 5730 371 

2 5.1 6456 6892 353 

3 5 5952 5952 334 

4 4.9 6203 6203 549 

5 4.9 6622 6622 529 

K2b 

1 5.1 6456 6456 763 

2 5.1 6456 6456 393 

3 5.1 6071 6071 477 

4 5 6329 6329 466 

5 5 6329 6329 547 

K3 

1 5 5952 5618 345 

2 5 5319 5319 600 

3 5 5319 5319 x 

4 5 5952 5618 383 

5 5 5952 5618 197 

H1 

1 4.9 6203 6622 342 

2 4.8 6486 6486 436 

3 5 6757 6757 546 

4 4.9 6203 6203 248 

5 5 6757 6757 825 

H2 

1 5.1 6456 6456 348 

2 5.1 6456 6456 376 

3 5 6329 6329 439 

4 5 6329 6329 447 

5 5 5952 5952 651 
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4.2.2 Mekanik deneyler 

4.2.2.1 Darbe dayanım deneyi 

Deney numunesi, darbe mukavemeti deney cihazının örsü üzerindeki baĢlığın altına 

gelecek Ģekilde ortalanarak yerleĢtirilir. Üzerine, çelik plaka deney numunesi 

kenarlarından eĢit miktarda taĢacak Ģekilde konulduktan sonra standart ağırlıktaki 

(50 kg) deney tokmağın standartta öngörülen yüksekliklerden ardarda ve deney 

numunesi kırılıncaya kadar serbestçe düĢürülerek yapılmıĢtır (ġekil 4.24 ve ġekil 

4.25). 

 

ġekil 4. 24 : Darbe deneyinin yapılıĢı ve parçalanmıĢ numune. 

 

ġekil 4. 25 : Darbe deneyi sonrası deney numunelerinin görünümleri. 

Darbe dayanımı (sd) = n(n+1) eĢitliği yardımıyla hesaplanmıĢtır. Bu eĢitlikteki n 

sayısı kırılmanın olduğu aĢamaya karĢılık gelir. 



 
47 

Çizelge 4.7 : Darbe Deneyi toplu sonuçları, kırılma aĢaması x iĢareti ile 

gösterilmiĢtir. 

Ocak Kodu/ Numune No 
Deney AĢaması Darbe Dayanımı 

(kg/cm
2
) 

1 2 3 4 5 

K1a 

1  x 
    

2 

2 
  

x 
  

12 

3 
  

x 
  

12 

4 
  

x 
  

12 

5  x 
    

2 

K1b 

1 
  

x 
  

12 

2 
  

x 
  

12 

3 
   

x 
 

20 

4 
    

x 30 

5 
 

x 
   

6 

K2a 

1 
  

x 
  

12 

2 
    

x 30 

3 
  

x 
  

12 

4 
  

x 
  

12 

5 
  

x 
  

12 

K2b 

1 
 

x 
   

6 

2 
 

x 
   

6 

3 
   

x 
 

20 

4 
  

x 
  

12 

5 
 

x 
   

6 

K3 

1 
  

x 
  

12 

2 
 

x 
   

6 

3 
   

x 
 

20 

4 
    

x 30 

5 
  

x 
  

12 

H1 

1 
 

x 
   

6 

2 
 

x 
   

6 

3 
  

x 
  

12 

4 
 

x 
   

6 

5 x 
    

2 

H2 

1 
  

x 
  

12 

2 
  

x 
  

12 

3 x 
    

2 

4 
  

x 
  

12 

5 
 

x 
   

6 
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4.2.2.2 Sürtünme aĢınma direnci 

AĢınma dayanımı; kayacın yüzeyindeki aĢındırıcı maddelerle meydana getirilen 

aĢınma miktarının ölçülmeyle belirlenir. Deney sonunda deney numunelerinin 

kalınlıklarında veya hacimlerinde meydana gelen azalmanın ölçülmesi suretiyle 

yapılır. Bu deneyde en/boy oranı 1/1 olan fakat kalınlıkları farklı 7 adet örnek 

kullanılmıĢtır. Bu örnekler 48 saat suda bekletilerek suya doygun birim hacim 

ağırlıkları ve hacimleri ve sonrasında da 24 saat 105°C sıcaklıktaki etüvde 

kurutularak kuru birim hacimleri belirlenmiĢtir. Ayrıca kumpas yardımıyla 

ölçülerek dört yüzünden ölçülen kalınlık değerlerinin ortalaması alınarak ilk 

kalınlık değerleri ölçülmüĢtür. Daha sonra örnekler Böhme yüzey aĢındırma 

cihazında yüzey aĢındırma deneyine tabi tutulmuĢtur. Deneyde kullanılan Böhme 

aĢındırma cihazı 30 dev/dk. hızla dönmesi ayarlanabilen 750 mm çapında bir 

aĢındırma diskine sahiptir (ġekil 4.26). Deney sonuçları Çizelge 4.8 de verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.26 : Sürtünmeli aĢınma deneyinde kullanılan Böhme AĢındırma Cihazı 

Her yirmi iki devir sonunda disk otomatik olarak durmaktadır. Deneyde 12 gr 

zımparaa tozu sürtünme Ģeridi üzerine serpilmiĢ ve örneğin üzerine standartta 

öngörülen yük uygulanarak disk döndürülmüĢtür. 22 devir sonunda otomatik olarak 

duran disk üzerinden zımpara tozu ve aĢınma ile deney numunesinden ayrılan 

kısımlar temizlenmiĢtir. Sonrasında zımpara tozu yenilenerek deneye devam 

edilmiĢtir. Her seferinde numune 90 derece döndürülmüĢ 18 aĢınma periyodu 

uygulanmıĢtır. Son olarak da aĢınma sonrasında saf suda 48 saat bekletilen 
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örneklerin suya doygun birim hacim ağırlıkları ve hacimleri belirlenmiĢ, 24 saat 

105° etüvde kurutulduktan sonra da kuru ağırlıkları belirlenmiĢtir.   

IĢlem sonunda hacim azalmasından azalmasından yararlanılarak ortalama aĢınma 

miktarları belirlenmiĢ, aĢındırılan yüzeyin standartta öngörülen aĢınma dayanımı 

değerleri hesaplanmıĢtır. Çizelge 4.8 den de görüldüğü gibi K3 nolu sahadan alınan 

örneğin aĢınması oldukça yüksektir. 

Çizelge 4.8 : Kutluca KireçtaĢı ve Hereke Pudinginin ortalama sürtünme  

ile aĢınma dirençleri 

Örneğin 

Alındığı Yer 

Ağırlıkça 

AĢınma 

Hacimce 

AĢınma (cm
3
) 

Boyca AĢınma 

(cm) 

AĢınma 

(cm
3
/50 cm

2
) 

K1a 32.87 12.61 0.23 11.27 

K1b 36.84 13.93 0.24 11.52 

K2a 29.70 10.82 0.22 10.90 

K2b 31.03 10.57 0.25 12.25 

K3 42.18 15.50 0.35 16.91 

H1 21.94 7.95 0.18 8.82 

H2 26.88 9.79 0.22 10.78 

4.2.2.3 Tek eksenli basınç deneyi 

Basınç dayanımı, üzerlerine uygulanan basınç yüklerine karĢı kayaçların kırılmadan 

önceki, dayanma yeteneği olarak tanımlanır. Bu deneyde amaç, L/D oranı 1 olan 

5X5 lik küp numunelerinin, tek eksenli ve düĢey olarak uygulanan yükler altında 

dayanım sınırlarının bulunmasıdır. Kayaçların basınç dayanımı hem sınıflama hem 

de yapı malzemesi olarak kullanılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

Kayaçların tek eksenli basınç dayanımlarının belirlenirken, TS EN 699 (2005) ve 

ISRM (1981) tarafından önerilen sınırlandırmalar göz önünde bulundurulmuĢtur. 

Tek eksenli basınç deneyi, 1600 kN yükleme kapasiteli MTS marka elektro-hidrolik 

pres makinesi yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Tek eksenli basınç deneyleri, eksenel yük uygulanan örnekler kırılıncaya kadar 

arttırılmıĢ ve deney süresince uygulanan gerilme ve oluĢan deformasyonlar 
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kaydedilerek sürdürülmüĢtür. Deneyler hem donma çözülmeye maruz bırakılmamıĢ 

hem de donma-çözülme iĢlemine tabi tutulmuĢ numuneler üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Deneyde toplam 70 adet örnek kullanılmıĢtır. 5 cm kenar uzunluklu küp numuneler 

üzerinde yapılan deneylerin sonuçları Çizelge 4.9 ve Çizelge 4.10 da sunulmuĢtur. 

   

ġekil 4.27 : Tek eksenli Basınç Deneyinin MTS marka elektronik pres yardımıyla 

uygulanıĢı. 
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Çizelge 4.9 : Don Öncesi ve Don Sonrası Tek Eksenli Basınç Dirençleri 

Örnek Lokasyonu ve Numune No 
Don Öncesi Tek Esksenli 

Basınç Direnci (kg/cm
2
) 

Don Sonrası Tek Esksenli 

Basınç Direnci (kg/cm
2
) 

K1a 

1 387 174 

2 339 151 

3 523 153 

4 289 148 

5 301 140 

K1b 

1 723 386 

2 429 127 

3 726 123 

4 634 345 

5 657 557 

K2a 

1 320 371 

2 451 353 

3 313 334 

4 753 549 

5 515 529 

K2b 

1 825 763 

2 753 393 

3 295 477 

4 707 466 

5 453 547 

K3 

1 487 345 

2 181 600 

3 134 312 

4 432 383 

5 333 197 

H1 

1 488 342 

2 300 436 

3 404 546 

4 174 248 

5 159 825 

H2 

1 246 348 

2 287 376 

3 282 439 

4 290 447 

5 266 651 
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Çizelge 4.10. AraĢtırma noktalarından alınan örneklerin don öncesi ve sonrası 

ortalama basınç dirençleri 

Örnek Lokasyonu  

Don Öncesi Tek 

Esksenli Basınç Direnci 

(kg/cm
2
) 

Don Sonrası Tek Esksenli 

Basınç Direnci (kg/cm
2
) 

K1a 367,8 153,2 

K1b 633,8 307,6 

K2a 470,4 427,2 

K2b 606,6 529,2 

K3 367,4 313,4 

H1 479,4 305 

H2 452,2 274,2 

  

      

      

      

ġekil 4.28 : Numunelerin Tek Eksenli Basınç Deneyi Sonrası Görünümleri 
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ġekil 4.28 (Devam) : Numunelerin Tek Eksenli Basınç Deneyi Sonrası Görünümleri 

      

      

      

ġekil 4.29 : Tek eksenli basınç deneylerinde kullanılan örneklerin yenilme formları 
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ġekil 4.29 (Devam) : Tek eksenli basınç deneylerinde kullanılan örneklerin  

yenilme formları 

4.2.3 Deney örneklerinin suda dağılamaya karĢı dayanıklıllığı 

Bu deneyde amaç, taĢ numunesinin standart iki çevrim süresince kurumaya ve 

ıslanmaya bırakılması durumunda, parçalanmaya ve zayıflamaya karĢı gösterdiği 

duraylılığın belirlenmesidir. Deney için 7 numuneden herbiri 40-60 gr gelen toplam 

400-600 gr kadar örneği temsil eden yaklaĢık 10 adet parça seçilmiĢtir. KöĢelerin 

biribirine çarparak mekanik parçalanmaya neden olmaması için, seçilen parçalar 
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mümkün olduğunca küresele yakın Ģekilde olmasına dikkat edilmiĢtir. 400-600 gr 

arasında ik ayrı tambura konulmak üzere iki grup örnek hazırlanmıĢtır. Örnekler 

önce yıkanıp sonra 24 saat 105°C sıcaklıkta etüvde kurutulduktan sonra kuru 

ağırlıkları ölçülmüĢ sonrasında ise tambur içine konularak ve tamburun olduğu 

hazne çizgiye kadar sui le doldurulmuĢ ve eĢ zamanlı olarak 10 dakika süreyle 

döndürülmüĢtür. 10 dakika sonunda numunelere tambur içinde alınarak baĢka bir 

kap içinde 105°C deki etüv içerisinde 24 saat kurumaya bırakılmıĢtır ve birinci 

çevrim sonundaki kuru ağırlıkları ölçülmüĢtür. Ardından bu aĢamalar tekrarlanarak 

ikinci çevrimin sonunda son kuru ağırlıklar ölçülmüĢtür (Broch ve Franklin.,1978). 

Suda dağılmaya karĢı duraylılık indeksi (ikinci çevrime göre) tamburda en son 

kalan malzemenin deneyin baĢlangıcındaki malzemeye oranı Ģeklinde ifade edilir 

ve aĢağıdaki bağıntıdan hesaplanır. Çizelge  de deney sonucu verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.30 : Numunelerin suda dağılmaya karĢı dayanımı için yapılan  

durabilte deneyi  

             

ġekil 4.31 : Numunelerin suda dağılmaya karĢı dayanım deneyi sonrası  

ağırlık ölçümleri  
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Çizelge 4.11 : Suda dağılmaya karĢı dayanım deneyi sonuçları 

Örnek 

Adı 

Çevrim 

zamanı 

W1 

(g)  

W2 

(g)  

Id1 

(%) 

Id2 

(%) 

Ortalama 

(%) 

K1a 

0 dk  499.93 462.54     

99.20 10 dk 497.58 459.79 99.53 99.41 

20 dk  496.1 458.66 99.23 99.16 

K1b 

0 dk  551.49 574.53     

98.95 10 dk 547.44 570.00 99.27 99.21 

20 dk  546.10 568.06 99.02 98.87 

K2a 

0 dk  557.53 484.79     

99.00 10 dk 553.61 481.97 99.30 99.42 

20 dk  551.75 480.14 98.96 99.04 

K2b 

0 dk  471.27 449.42     

99.29 10 dk 469.47 447.31 99.62 99.53 

20 dk  468.45 445.68 99.40 99.17 

K3 

0 dk  440.58 588.39     

99.32 10 dk 438.54 584.76 99.54 99.38 

20 dk  438.13 583.69 99.44 99.20 

H1 

0 dk  436.50 453.18     

99.05 10 dk 434.26 449.66 99.49 99.22 

20 dk  433.57 447.59 99.33 98.77 

H2 

0 dk  458.58 436.75     

98.33 10 dk 452.67 432.54 98.71 99.04 

20 dk  451.02 429.36 98.35 98.31 
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Id1 = ((W1ilk – W1son ) * 100) / W1ilk 

Id2 = ((W2ilk – W2son ) * 100) / W2ilk 

Burada; 

Id1 : Birinci tamburdaki taĢların suda dağılmaya karĢı dayanıklılık indeksi, % 

Id2 : Ġkinci tamburdaki taĢların suda dağılmaya karĢı dayanıklılık indeksi, % 

W1ilk : Birinci tamburdaki taĢların baĢlangıçtaki ağırlığı 

W2ilk : Ġkinci tamburdaki taĢların baĢlangıçtaki ağırlığı 

W1son : Ġkinci çevrim sonunda birinci tamburdaki taĢların ağırlığı 

W2son : Ġkinci çevrim sonunda ikinci tamburdaki taĢların ağırlığı 

Id1 = 100. W1son/V1ilk 

Id2 = W2son/V2ilk  

Ģeklinde hesaplanmıĢtır. Bu deneyden elde edilen sonuçlar Çizelge 4.11 de 

sunulmuĢtur.
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5. ARAġTIRMA ALANINDAKĠ HEREKE PUDĠNGĠ ve KUTLUCA 

KĠREÇTAġININ YAPI TAġI OLARAK KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ 

ÇalıĢma kapsamında Hereke ve Kutluca civarındaki antik ocaklar araĢtırılmıĢ, rezerv 

durumu ve yeniden iĢletilmeye uygunluğu irdelenmiĢ, ayrıca yapılan deneylerin 

sonuçları ile standart değerler karĢılaĢtırılmıĢtır. Bunun neticesinde Hereke 

pudinglerinin ve Kutluca kireçtaĢlarının yapı taĢı ve restorasyon malzemesi olarak 

kullanılabilirliğine yönelik değerlendirmelerde bulunulmuĢtur.  

Doğal taĢ ve mermerlerin kullanım yerlerinin seçilmesinde birçok faktör göz önüne 

alınmaktadır. TaĢ seçiminde, taĢın atmosferik etkilere karĢı davranıĢları ve renk doku 

gibi dıĢ görünüĢ ile ilgili özellikleri ve mekanik özellikleri göz önünde tutularak  yapı 

taĢı olarak kullanılabilirliği değerlendirilmektedir. Bu nedenle, kullanılacak olan 

doğal taĢların mineralojik, petrografik, fiziksel ve mekanik özelliklerinin ortaya 

konulması gerekmektedir. 

Hereke pudinglerinin ve Kutluca kireçtaĢlarının kullanılabilirliğini belirlemek 

amacıyla TS 11137 (1993) (KireçtaĢı (Kalker)-yapı ve kaplama taĢı olarak 

kullanılan) ve TS 11145 (1993) (Konglomera yapı ve kaplama taĢı olarak kullanılan) 

standartlarına uygunluğu kontrol edilmiĢtir. Bu amaç doğrultusunda, standartlarda 

öngörülen analiz ve deneyler TS EN 699 (1987)‘a uygun olarak yapılmıĢ ve elde 

edilen sonuçlar Hereke pudinglerinin ve Kutluca kireçtaĢlarının yapı taĢı olarak 

kullanılabilirliği irdelenmiĢtir. 

5.1 Renk ve Görünüm 

Bölgede yer alan Kutluca kireçtaĢları bej ve kırmızı renk dağılımları göstermektedir. 

Bazı bölgelerde çimentoları bej renkli, bazılarında kırmızıya çalan pembemsi bir 

tonda olup, genellikle bol fosillidir. Formasyon içerisinde az fosilli seviyelere de 

rastlanmaktadır. Ancak Ġstanbul‘da tarihi yapılarda kullanılanların çoğu bol fosilli 

olup genellikle dekoratif taĢ olarak değerlendirilmiĢtir. Cumhuriyet döneminde 

kamuya ait önemli yapıların zemin döĢemesinde de kullanılmıĢtır. 
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Hereke pudingleri ise genellikle çimento rengi kırmızı olup bej renkli çakıllar içerir. 

Bu nedenle kayaç benekli bir desen sunmaktadır. Hereke Pudingi de Kutluca 

KireçtaĢı gibi çoğunlukla dekoratif amaçlarla kullanılmıĢtır. 

5.2 Fiziksel Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması 

TS 699‘a uygun olarak yapılan deneyler sonucunda elde edilen fiziksel özelliklerin 

aritmetik ortalamaları ve TS standartlarında aranan değerler Çizelge 5.1‘de 

karĢılaĢtırılmalı olarak sunulmuĢtur. Test edilen örneklerin TS 11137 (1993) 

standardında istenen değeri sağladığı saptanmıĢtır. 

Çizelge 5.1 : Kutluca KireçtaĢı ve Hereke Pudinginin ortalama fiziksel 

özelliklerinin TS 11137 (1993) standardında aranan değerler ile karĢılaĢtırma 

Fiziksel Özellik TS 11137 (1993) 

TS 11145 (1993) 

Kutluca 

KireçtaĢı 

Hereke 

Pudingi 

Birim Hacim 

Ağırlığı (g/cm
3
) 

>2,16 2,66 2,71 

Su Emme (%) <4 0,49 0,23 

Don Sonrası Ağırlık 

Kaybı (%) 
<2 0,06 0,17 

Çizelge 5.2 : Kayaçların porozitelerine göre sınıflandırılması (Anon, 1979) ve 

Kutluca KireçtaĢı ve Hereke Pudingine ait değerle karĢılaĢtırma. 

Tanım Porozite 

(%) 

Kutluca KireçtaĢı (%) Hereke Pudingi (%) 

Çok Yüksek >30     

Yüksek 15-30     

Orta 5-15     

DüĢük 1-5 1,30  

Çok DüĢük <1               0,63 
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Birim hacim ağırlık, su emme ve don sonrası ağırlık kaybı değerleri baz alındığında, 

her iki yapı taĢının da iç ve dıĢ mekanlarda yapı ve kaplama taĢı olarak duvar ve 

döĢemede kullanılabileceği anlaĢılmaktadır. 

Deneye tabi tutulan örneklerinin ortalama kuru birim hacim ağırlığı göz önünde 

tutulduğunda, Anon (1979) sınıflamasına göre ‗‘ yüksek kuru birim hacim ağırlığına 

sahip kayaç grubuna girmektedir (Çizelge 5.3). Ayrıca Iliev (1967) ye göre aynı 

amaçla yapılan sınıflama Çizelge 5.4 de verilmiĢtir. Her iki sınıflama test edilen 

örneklerin yapı taĢı niteliği taĢıdığına iĢaret etmektedir. 

Çizelge 5.3: Kayaçların kuru birim hacim ağırlıklarına (k) göre sınıflandırılması 

(Anon,1979). 

Sınıf k (kN/m
3
) Tanım Kutluca KireçtaĢı Hereke Pudingi 

1 17,65 Çok DüĢük     

2 17,65-21,57 DüĢük     

3 21,57-25 Orta     

4 25-26,97 Yüksek >25   

5 >26,97 Çok Yüksek   >26,97 

 

P dalga hızına göre yapılan değerlendirilmesi; 

Kayaçlarda yapılan sonic hız deneyinde P dalga hızının (Vp) sınıflamadaki yeri 

Çizelge 5.4‘de verilmiĢtir. Yapılan deney sonucuna göre test edilen örneklerin P 

dalga hızları açısından ‗çok yüksek‘ sınıfına girdiği belirlenmiĢtir. 

Çizelge 5.4 : Deney örneklerinin P dalgası hızına göre sınıfları (Anon, 1979). 

Sınıf Vp (m/s) Tanım Kutluca KireçtaĢı Hereke Pudingi 

1 <2500 Çok DüĢük     

2 2500-3500 DüĢük     

3 3500-4000 Orta     

4 4000-5000 Yüksek     

5 >5000 Çok Yüksek >6000 >6000 
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Çizelge 5.5 : Iliev (1967)‘e göre ayrıĢma dereceleri ve ultrasonic hız değerleri 

arasındaki iliĢki. 

AyrıĢma Derecesi P Dalgası Hızı (m/s) 

Taze >5000 

Az AyrıĢmıĢ 4000-5000 

Orta AyrıĢmıĢ 3000-4000 

Oldukça AyrıĢmıĢ 2000-3000 

Çok AyrıĢmıĢ <2000 

5.3. Mekanik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması 

Mekanik özelliklerin belirlenmesi amacıyla TS 699‘a uygun olarak tek eksenli 

basınç, sürtünmeden dolayı aĢınma kaybı ve darbe deneyleri yapılmıĢ, elde edilen 

değerlerin ortalaması ilgili standartlarda önerilen sınır değerler ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Bu değerlendirme ıĢığında Kutluca KireçtaĢı ve Hereke Pudinginin yapı taĢları için 

uygunluğu ortaya konmuĢtur. Her bir özellik ile ilgili karĢılaĢtırma aĢağıda çizelgeler 

halinde ayrı ayrı verilmiĢtir. 

Çizelge 5.6 : Kutluca KireçtaĢı ve Hereke Pudinginin ortalama basınç ve aĢınma 

dirençlerinin TS 11137 (1993) ve TS 11145 (1993) de aranan değerlere göre 

durumu.  

Mekanik Özellikler 
Kutluca 

kireçtaĢı 
Hereke Pudingi TS 11137 ve TS 11145 (1993) 

   TaĢıma Kaplama 

Basınç Direnci (MPa) 35,7 46,6 >50 >30 

AĢınma Direnci 

(cm3/50cm2) 
12,57 9,8 <10 <15 

Her iki kayaca ait örnekler, tek eksenli basınç direncine göre yapılan sınıflamaya 

göre (Deere ve Miller,1966) ‗düĢük dayanımlı kayaç‘ grubuna girmektedir. (Çizelge 

5.7). Bu özellikleri dikkate alındığında Kutluca KireçtaĢı ve Hereke Pudinginin 

sürtünmeye karĢı dirençlerinin düĢük olduğu ve taban döĢemesinde kullanılmasının 

sakıncalı olduğu anlaĢılmaktadır. 
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Kutluca KireçtaĢı ve Hereke Pudinginin ortalama darbe dayanımları Çizelge 5.7 de 

TS 11137 (1993) standardındaki sınır değerler ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu 

değerlendirme sonucunda her iki taĢın da darbe dayanımı açısından taĢıma ve 

kaplama için önerilen değerlerin üzerinde olduğu görülmüĢtür. 

Çizelge 5.7 : Kutluca KireçtaĢı ve Hereke Pudinginin Darbe Dayanımı 

  Kutluca kireçtaĢı Hereke Pudingi TS 11137 ve TS 11145 (1993) 

      TaĢıma Kaplama 

Darbe Dayanımı 

(MPa) 
0,2-3.0 0,6-1,2 >0,6 >0,4 

5.4 Fiziksel ve Mekanik Özellikler Arasındaki Bağlantılar 

ġekil 5.1 : Porozite – P-dalga hızı arasındaki iliĢki iliĢkiler 

Porozite arttıkça P dalga hızı azalmaktadır. Hereke pudinglerinin porozite değerleri 

Kutluca kireçtaĢlarına göre daha düĢük ve dolayısıyla P dalga hızları daha yüksektir. 

Porozite hem boĢluk oranı hem de çimento cisine bağlı olarak değiĢen bir değer olup, 

Kutluca kireçtaĢları bol fosil içeriği ve buna bağlı geliĢen kalsit dolguları sebebiyle  
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boĢluk ve çatlaklar içermekte olup, buna bağlı olarak P dalgalarının iletim hızları da 

düĢük değerlerde gözlenmiĢtir. ġekil 5.1‘e baktığımızda Hereke pudinglerinin 

korelasyon katsayısı yüksek olduğundan değerlendirmelerde kullanıldığında daha net 

sonuçlar verecektir. 

Don öncesi ve sonrası P dalga hızları ve basınç mukavemeti arasındaki iliĢkiye 

baktığımzda aralarında doğru orantılı bir iliĢki olduğu gözlenmektedir. ġekil 5.2 ve 

ġekil 5.3‘te görüldüğü gibi tek eksenli basınç ve p dalga hızları lineer olarak 

artmakta olup, P dalga hızları don öncesinde de sonrasında da yakın değerlerdedir. 

Tek eksenli basınç direnci değerlerinde baktığımızda ise Hereke pudingleri donma 

çözünme iĢleminden daha çok etkilendiği ve basınç dayanımlarının don sonrasında 

farkedilebilir Ģekilde düĢtüğü gözlenmiĢtir (ġekil 5.3).    

 

ġekil 5.2 : Don Öncesi Tek Eksenli Basınç Direnci ile P-Dalga Hızları  

arasındaki iliĢkiler 

y = 0.8952x + 6015.1 
R² = 0.72476 

y = 0.0029x2 - 2.1207x + 6432.9 
R² = 0.76078 

5900

6000

6100

6200

6300

6400

6500

6600

6700

6800

0 200 400 600 800 1000

D
o
n

 Ö
n

ce
si

 V
p

 (
m

/s
) 

Don Öncesi Basınç Direnci (kg/cm2) 

Hereke Pudingleri

Kutluca Kireçtaşları



 65 

ġekil 5.3 : Don Sonrası Tek Eksenli Basınç Direnci ile Don Sonrası  

P-Dalga Hızları arasındaki iliĢkiler 

S dalga hızları ile basınç direnci iliĢkisine baktığımızda numunelerin donma 

çözünme sürecinden çok etkilenmediği gözlenmektedir. Korelasyon katsayılarına 

baktığımızda ise Hereke pudinglerinin yüksek korelasyon katsayılarından dolayı, 

taĢın yapılarda kullanılabilirliği ile ilgili değerlendirmeye alındığında daha doğru 

sonuçlar verebileceği saptanmıĢtır.   

 

ġekil 5.4 : Don Öncesi Tek Eksenli Basınç Direnci ile Don Sonrası S-Dalga Hızları 

arasındaki iliĢkiler 

y = -0.0003x2 + 0.9609x + 5848.1 
R² = 0.54753 

y = 0.0115x2 - 3.9464x + 6499.2 
R² = 0.63102 
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ġekil 5.5: Don Sonrası Tek Eksenli Basınç Direnci ile Don Sonrası S-Dalga Hızları 

arasındaki iliĢkiler 

Don öncesi ve sonrası P ve S dalga hızlarına baktığımızda, don sonrasında oluĢan 

çatlaklar ve buna bağlı boĢluklar sebebiyle değerlerde düĢüĢler meydana gelmiĢtir ve 

S dalga hızı donma çözünme sürecinden daha çok etkilenmiĢtir. Korelasyon 

katsayılarına baktığımızda biribirine çok yakın değerler olduğunu gözlemlemiĢ 

olduğumuzdan yapı ve kaplamada kullanılabilirliği ile ilgili değerlendirmelerde her 

iki değerde baz alınabilir olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

 

ġekil 5.6: Don Sonrası Tek Eksenli Basınç Direnci – Don Sonrası S-Dalga Hızı: Don 

Öncesi P ve S Dalga Hızı ve Don Sonrası P ve S Dalga Hızı 

  

y = -0.0053x2 + 6.5867x + 4512 
R² = 0.66372 

y = -0.0035x2 + 3.8744x + 5619.4 
R² = 0.72731 
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6. SONUÇLAR ve ÖNERĠLER 

ÇalıĢma kapsamında Ġzmit ilinin kuzey doğusunda yer alan Kutluca köyü ve 

doğusunda yer alan Körfez ilçesine bağlı Hereke-KıĢladüzü mahallesinde yer alan 

antik ocaklardan alınan kayaçların malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve yapı- 

kaplama ve restorasyon malzemesi olarak kullanılabilirliği araĢtırılmıĢtır. Arazi de 

yapılan gözlemler ile geçmiĢte iĢletilmiĢ ocakların Ģuanki durumları, tekrar iĢletilme 

olanakları incelenmiĢtir. Bu kapsamda araziden elde edilen örnekler laboratuar 

ortamında deneye tabi tutulmuĢ, fiziksel ve mekanik özellikler standartlarla 

belirlenen değerler ile karĢılaĢtırılmıĢ, tarihi yapıların restorasyonunda doğal nitelikte 

orjinal taĢların kullanımı için uygunlukları incelenmiĢtir. Sonuçlar yapı ve kaplama 

olarak değerlendirilmiĢ ve nerelerde kullanılabilir olduğu belirlenmiĢtir.  

Laboratuar çalıĢmalarında elde edilen sonuçlar, TS 11137 ‗KireçtaĢı (Kalker)-Yapı 

ve Kaplama Olarak Kullanılan‘ ve TS 11145 ‗Konglomera-Yapı ve Kaplama Olarak 

Kullanılan‘ standartları ile karĢılaĢtırılmıĢ ve sonuçlara varılmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın sonuçları aĢağıdaki maddeler halinde sıralanmıĢtır.  

1. ÇalıĢma alanı, Ġzmit ilinin Dilovası ilçesine bağlı ÇerkeĢli köyü, Körfez ilçesine 

bağlı Kutluca köyü ve Hereke ilçesine bağlı KıĢladüzü mahallesini de içine alan 

yaklaĢık 100 km2 lik iki ayrı bölgenin MTA‘nın 1/50000 ölçekli jeoloji haritası baz 

alınarak haritaları hazırlanmıĢtır. 

2. ÇalıĢma alanında Kutluca Formasyonu ve Hereke Formasyonu bulunmaktadır. 

Paleozoyik ve Triyas yaĢlı birimler üzerinde transgresif aĢmalı olarak açısal 

uyumsuzlukla yer alan Kutluca Formasyonu, genelde açık gri, bej ve pembe renkli, 

ince-kalın tabakalı, biyoklastik kireçtaĢlarından oluĢmaktadır. Hereke Formasyonu 

da genelde kireçtaĢı çakıllarından ve kireç çimentosundan oluĢan konglomeratik 

kireçtaĢı-karbonat çimentolu çakıltaĢı özelliğinde olup Paleozoyik ve Triyas yaĢlı 

birimler üzerinde transgresif aĢamalı olarak açısal uyumsuzlukla yer almaktadır.  

3. Bölgedeki kayaçlarının petrografik-mineralojik özelliklerini ortaya koymak 

amacıyla araziden derlenen örneklerin ince kesitleri hazırlanmıĢ ve polarizan  
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mikroskop altında incelenmiĢtir. Ġncelemeler sonucunda Rudistli kireçtaĢlarının bolca 

rudist ve hippurites fosilleri içerdiği ve kuvars bileĢimli olduğu gözlemlenmiĢtir. 

Hereke pudinglerinin ise demir içerikli kireç   çimentodan ve kuvars-kuvarsit özellikli 

çakıllardan oluĢtukları belirlenmiĢtir. 

4. Araziden alınan örnekler üzerinde fiziksel deneyler kapsamında kuru birim hacim 

ağırlık, doygun birim hacim ağırlık, ağırlıkça su emme, porozite, boĢluk oranı, don 

kaybı deneyleri yapılmıĢ olup ayrıca P-dalga ve S-dalga hızları da belirlenmiĢtir. 

Mekanik deneyler kapsamında tek eksenli basınç dayanımı, sürtünmeden dolayı 

aĢınma kaybı, darbe dayanımı, donma çözünme sonrası tek eksenli basınç dayanımı 

ve suda dağılmaya karĢı duraylılık deneyleri yapılmıĢtır. 

5. Rudistli kireçtaĢlarının ortalama birim hacim ağırlığı 2,67 gr/cm3 olup, standart 

değerleri olan 2,16 ‗nin üstünde kalarak, yapı ve kaplama malzemesi olarak 

kullanıma uygun bulunmuĢtur. 

Hereke pudinglerinin ortalama birim hacim ağırlığı ise 2,71 gr/cm3‘tür. Standart 

değeri yapı ve kaplama taĢı olarak birim hacim ağırlığını 2,55 gr/cm3 ün üstünde 

olmasını öngörmektedir. Bu kapsamda Hereke pudingleri kullanıma uygun olarak 

görülmüĢtür. 

6. Ortalama su emme değeri rudistli kireçtaĢlarında % 0,49 ile standartta istenen %4 

değerinin altında kalarak, yapı ve kaplamada kullanıma uygun bulunmuĢtur.  

Hereke pudingleri ise %0,23 ile standartta istenen %1,8 değerinin altında kalmıĢtır. 

Tairihi yapıların restorasyonunda hem iç hem de dıĢ cephe ve zeminlerde yapı ve 

kaplama taĢı olarak kullanılabilirliği belirlenmiĢtir. 

7. Ortalama donma-çözünme sonrası ağırlık kaybı değeri rudistli kireçtaĢlarında % 

0,06, Hereke pudinglerinde ise bu değer %0,17 olup, her iki kayaç içinde standart 

değerler altında kalmıĢtır ve tarihi yapılarda kullanıma uygun görülmüĢtür. 

8. Rudistli kireçtaĢlarının porozitesi %1,30 olduğundan az boĢluklu kaya sınıfına 

girmektedir. Hereke pudinglerinin de porozitesi %0,63 olup, çok düĢük gözenekli 

kaya sınıfına girmektedir.  

9. Ortalama P-dalga hızı kireçtaĢları için 6127,88 m/s, Hereke pudingleri için 6392,8 

m/s olup kayaçlar çok yüksek hız sınıfına girmektedir. Dolayısıyla sağlam kayaç 

niteliği taĢıdığı anlaĢılmaktadır.  
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10. KireçtaĢlarının tek eksenli basınç dayanımı ortalama 35,7 MPa olup, kaplama 

olarak kullanımına uygun bulunmuĢtur. Ancak TS 11137 sayılı standarttaki taĢımada 

kullanılmaya uygunluk değeri olan 50 MPa‘ ın altında kaldığı için yüke maruz 

kalacak yerlerde kullanımı uygun görülmemiĢtir. 

Hereke pudinglerinin tek eksenli basınç ortalaması 46,6 MPa‘dır. Bu değer TS 11145 

sayılı standartta belirlenen kaplama değerinin üstünde kalarak kaplama için 

kullanıma uygun olduğunu ancak taĢıma için kullanıma uygun olmadığı 

belirlenmiĢtir. 

11. Sürtünmeden dolayı aĢınma kaybı değeri kireçtaĢları için standartlarda taĢıyıcı 

özellikte zeminler için 10 cm3/50 cm
2
, kaplama için 15 cm3/50 cm

2
 olduğundan, 

12,57 cm
3
/50 cm

2
 değeri ile kireçtaĢları kaplama için uygun ancak aĢınmaya direk 

maruz kalacak taĢıyıcı zeminlerde kullanıma uygun bulunmamıĢtır. 

Hereke pudingleri için 9,8 cm
3
/50 cm

2
 değeri 15 cm

3
/50 cm2 ve 25 cm

3
/50 cm

2
 

değerini sağlayarak, her iki amaca yönelik kullanım için de uygun bulunmuĢtur.  

12. Darbe dayanımı kireçtaĢları için 1,3 N.mm/mm
3
 değerinde olduğundan he 

kaplama ve dekorasyon için hem de zeminin darbeye maruz kaldığı alanlarda 

kullanıma uygun bulunmuĢtur. 

Hereke pudingleri için ise bu değer 0,76 N.mm/mm
3
 olduğundan kaplama için 

kullanılana 0,5 N.mm/mm
3
 değerinin üzerinde kalmıĢ ancak darbeye maruz kalan 

zeminler için belirlenmiĢ 0,8 N.mm/mm
3
 değerinin altında kalarak zeminlerde 

kullanımı uygun görülmemiĢtir.  

13. Kutluca kireçtaĢlarının ve Hereke pudinglerinin suda dağılmaya karĢı dayanımı 

yüksek ve donma çözünme sonrası kütle kaybı düĢük olduğundan iç mekanlarda 

kullanıma uygun olduğu gibi dıĢ mekanlarda da kullanıma uygun bulunmuĢtur. 

Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde bölgedeki Kutluca kireçtaĢı ve Hereke 

pudinglerinin standartlarda aranan değerleri çoğunlukla sağladığı görülmüĢtür. 

Ancak tek eksenli basınç dayanım değerleri taĢıyıcı zeminlerde kullanımı için uygun 

bulunmmamıĢ, yalnız kaplama olarak kullanımı uygun görülmüĢtür. Sürtünme ile 

aĢınma kaybı değerlerine bakıldığında Hereke pudingleri hem taĢıma hem kaplama 

için kullanılabilir, ancak kireçtaĢları sadece kaplama için uygun bulunmuĢtur. 

Ġncelenen antik ocaklara ulaĢım olanakları değerlendirilmiĢ, restorasyon için 

kullanılacak miktaları karĢılabilme durumu irdelenmiĢtir. Bu değerlendirmeler 
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sonucunda bütün ocaklara ulaĢımın sağlanabilmesi, etrafında yerleĢim olmayıĢı ve 

ocaklardan alınabilecek miktarların restorasyonda kullanılmaya yetebilecek olması 

nedeniyle tekrar iĢletilmeye uygun görülmüĢtür.  
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EKLER 

EK-1 : Kutluca Köyü ve Civarının Jeoloji Haritası 
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EK-2 : Hereke ve Civarının Jeoloji Haritası 
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