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KISALTMALAR 

 

 

 

 

  

m : Metre 

cm : Santimetre 

c : Kohezyon 

 : Birim YerdeğiĢtirme 

 : Ġçsel Sürtünme Açısı 

E : Elastisite Modulü 

RMR  : Kaya Kütle Sınıflaması 

f : Direnç DüĢü Faktörü 

I : Ġnhomojenite katsayısı 

a : Anizotropi katsayısı 

k : EĢdeğer çatlak sıklığı 

MPa             : Mega pascal 

Kenar boĢlukları, “Sayfa yapısı” 

bölümündeki ayarlar üzerinden “KarĢılıklı 

Kenar BoĢlukları” olarak ayarlanır. Alt, üst 

ve dıĢ kenar boĢlukları 2,5 cm olarak,  iç 

kenar boĢluğu ise 4 cm olarak ayarlanır. 

 

DeğiĢiklikler tüm belgeye uygulanır. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 
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ETĠBAKIR KÜRE ĠġLETMESĠ YENĠ MADEN SAHASININ JEOLOJĠK VE 

JEOMEKANĠK YER ALTI MODELLEMESĠ  

ÖZET 

Kastamonu ilinin Küre ilçesinde Etibakır A.ġ.& Cengiz Holding tarafından iĢletilen 

Küre havzasında bulunan cevher sahasında yapılan sondajlar ile yeni bir cevher 

varlığı tespit edilmiĢtir. Maden rezervinin bir kısmı üretim faaliyeti tamamlanmıĢ 

olan Bakibaba açık ocağının altında bulunmaktadır. Bakır rezervi 700 m kotu ile 270 

m kotu arasında yer almaktadır. 

Bu çalıĢmada Bakibaba açık ocağı ve çevresinde cevher arama amaçlı yapılmıĢ olan 

123 adet sondaj verisinden faydalanılmıĢtır. Bu sondajlardan oluĢturulan 33 adet 

jeolojik kesit değerlendirilmiĢ ve Etibakır A.ġ. tarafından 700 m, 600 m, 500 m, 470 

m,400 m, 300 m ve 270 m olarak belirtilen yeraltı üretim katlarına karıĢılık gelen 

derinlikler için cevher geometrisini gösteren kat haritaları oluĢturulmuĢtur. 

Yeraltı ocak tasarımında  faydalanılmak üzere 700 m, 650 m, 600 m, 550 m, 500 m, 

470 m, 450 m, 400 m, 350 m, 300 m ve 270 m kotları için jeolojik ve jeomekanik kat 

haritaları hazırlanmıĢtır.  

Cevherin ve yan kayaçların her bir üretim katı ve ara kat için üç boyutlu jeolojik 

modellemesi yapılmıĢtır. Jeolojik modelde öncelikle cevher geometrisi çıkarılmıĢ 

daha sonrasında cevher-yan kayaç iliĢkisi gösterilmiĢtir. Cevher Liyas yaĢlı Küre 

formasyonuna ait bazaltik kayaçlar içerisinde disemine olarak ve bazaltlar ile siyah 

Ģeyller arasında da masif olarak bulunmaktadır. Cevherin yayılımı kuzeydoğu 

güneybatı yönündedir. 

Bu çalıĢma sonucunda 700 m ve 270 m kotları arasında kalan bölge için cevher 

geometrisini, cevher-yan kayaç iliĢkisini gösteren 11 adet jeolojik kat haritasının 

birleĢtirilmesi ile yeraltının üç boyutlu jeolojik modeli elde edilmiĢtir. 

Jeolojik kat haritalarının yanı sıra her bir üretim katı ve ara katlar için cevher, taban 

taĢı, tavan taĢı ve yan kayaçların sağlamlık derecelerini  gösteren jeomekanik kat 

haritaları oluĢturulmuĢtur. 

Jeomekanik değerlendirme için öncelikle RQD verilerinden faydalanılarak arazinin 

RQD dağılım haritası oluĢturulmuĢtur. B-131, M-261 ve M-262 araĢtırma 

kuyularından üretim katlarına karĢılık gelen derinliklerden numunler alınarak 

mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenmiĢtir. Numuneler üzerinde tek eksenli basınç, 

endirek çekme ve üç eksenli basınç deneyleri yapılmıĢtır. 

Arazi için Müller, RMR, Q ve ĠTÜ, MJKM Vardar kaya sınıflamaları 

yapılmıĢtır.Yapılan kaya sınıflamalarına göre çalıĢma alanı genel olarak zayıf ve orta 

kaya niteliğindedir. Kayanın in-situ parametrelerini belirlemek için ĠTÜ, MJKM 

Vardar sınıflaması, Hoek-Brown yenilme kriteri ve Leon Hipotezi uygulanmıĢtır. 
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Arazinin RQD, RMR değerleri için üretim katları ve ara katlar için 11 adet dağılım 

haritası oluĢturulmuĢtur. Daha sonrasında RQD, RMR ve dayanım özelliklerinin bir 

arada değerlendirildiği jeomekanik kat haritaları oluĢturulmuĢ ve zayıf zonlar 

belirtilmiĢtir.  

Sonuç olarak oluĢturulmuĢ olan jeomekanik modelde arazinin siyah Ģeyllerin 

bulunduğu batı kesimleri çok zayıf kaylardan oluĢmkatadır. Arazinin doğu 

bölgesinde bulunan bazaltlar cevherleĢme dolayısıyla yoğun hidrotermal alterasyona 

uğradıkları için zayıf niteliktedir.  
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GEOLOGICAL AND GEOMECHANICAL UNDERGROUND MODELING 

OF KÜRE ETĠBAKIR NEW MĠNE AREA 

SUMMARY 

Küre copper mine area have been an important place since ancient times for mining 

operations. In particular around the Bakibaba mine area the presence of over 2 

million tons slag, and old gallery of old supports proofs old mine operations.Mine 

area was purchased in 2004 by Cengiz Holding. Between 2005-2009,  2,527,173 tons 

of ore produced open pit mine production activity in the Bakibaba open pit and 

production has been completed. A new ore have been identified with the drillings in 

Kastamonu, Küre, Bakibaba mine area. Some parts of  mineral reserve loceted under 

Bakibaba open pit region and copper reserves is located in the region between of 270 

m to 700 m level. 

Geological units in the study area are Liassic Küre Formation basalts and black 
shale. Copper mineralization in Küre mine area takes place in Küre formation of 

basaltic rocks. As the ore are massive and disseminated in basalts. Mineralization in 

the region as a result of intense hydrothermally altered basalts. 

For remove the new copper mine decided to build deep  shaft on east of the Bakibaba 

open pit. In addition to this lowest elevation in the study area is 1000 m and the 

highest elevation of 1260 m. 700 m, 600 m, 500 m, 470 m, 300 m and 270 m 

elevations were determined as a layer of underground mining By Etibakır Inc. 

For the design of the underground quarry both engineering geology and rock 

mechanics and geological features should be identified. In underground mining 

galleries, ventilation shafts, ramps, shipping routes and all engineering designs, such 

as production floors of the geometry of the ore, the ore-wall rock association, ores 

and rocks stability is very crucial. 

Construction elements that make up the operation of the underground mining of ore 

rock to put the relationship under appropriate conditions, the ore position, shape, 

size, hydrogeological data, mineralogical properties of rocks, faults, discontinuities, 

underground cavities, such as the many geological data utilized to determine the 

regions where it crushed zones. 

In this study, geological and geomechanical layer maps were created of the area 

which located between 700 m to 270 m. And then three-dimensional modeling made 

of the ore and the side rocks in order to take advantages for the underground mining 

activities. Model of the geological structure of the land was formed and created the 

model to see the extent of the ore. 

In this study underground mining method selection of the factors that affect the 

geometrical properties of the bed, geological conditions and geotechnical properties 

were determined. 

 



xxvi 

 

33 number of cross section images data that were created with 123 drill holes which 

have been utilized. The geological datas were related to each other thanks to data of 

boreholes. Showing the extent of the ore to depths corresponding to the firstly layer 

of the production layer maps. Then, for a better view of the relationship between the 

ore-wall rock which are the intermediate layers of 650 m, 550 m, 450 m and 350 m 

and the production layers geological maps were formed. Also, 11 maps are prepared 

in 1/2000 scale in 400 m * 700 m which cover an area of 28 000 m
2

.  

As a result of this study layers between elevations of 700 m and 270 m for the 

region, the geometry of the ore, the ore-wall rock geological layer of 11 maps 

showing the relationship of the three-dimensional geological underground 

modelings. These modelings were made with the help of 11 maps. 

The ores are usually associated with faults along the black shale-basalt contacts that 

are always involved in this case the sequence of basalt ores. Ores have been 

disseminated in altered basaltic rocks around the location of massive ore bodies. The 

contact zones of disseminated ore has different spills. 

The geological modeling of ore is seen that the NW-SE extension. Descend to 270 m 

the upper elevations of northeast is spreading to the southwest. The black shales 

which has bed quality rock in the western region of the land. Besides, basalts are in 

the parts of eastern region. The black shale forms a boundary almost all depth of with 

ore. 

In addition to the geologic model of area geomechanics maps were prepared for each 

production and middle layers in Bakibaba. Geomechanics model were created with 

maps for each layer on the ore, base stone, roof stone and the side of rocks which 

shows the degree of stability of rocks. 

Firstly RQD data  was used to determine the geomechanical proporties of study area. 

For each production layers was created for RQD distrubition maps. RQD values are 

generally between 25% - 60%. Some parts of area are fractured however in some 

parts are highly fractured. Weak and strong zones are shown us for the specified 

depths on three-dimensional geomechanical model. 

Core samples were taken from depth of production layers in B-131, M-261 and M-

262 research wells to determine the mechanical properties of area.  

Mechanical properties of rock were determined by rock mechanics testing. Triaxial 

compression strength, indirect tensile strength and uniaxial compression strength 

values were determined by laboratory testing. Also elastic parameters were 

determined with tensile-deformation graphics.  

Mohr envlopes were drawn by results of triaxial compression tests and then cohesion 

and friction angles values were found. 

According to the data of the M-261 well, the well has average 42,31 MPa uniaxial 

compressive strenght and fair strenght rocks. Very low uniaxial compression 

strenghts have been obtained from the shallow parts of the well. 

According to the data of M-262 well uniaxial compressive strength data rocks are 

poor and fair strength. Obtained from the testing for three wells and maximum 

compressive strength 94.57 MPa, while the lowest value is 6.37 MPa. Cohesion 

values varies in direct proportion to the uniaxial compressive strength. 
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Underground rock explosions, roof falls, understanding of problems such as 

openings, closings and control of strength the heels of the rock at the side of the 

excavation to be carried out with sufficient information about the strength and 

deformation behavior of rock. Therefore, stress-strain graphs were created with the 

uniaxial compressive strength values. Merger of increased micro-discontinuities and 

fracture causes to translation on main discontinuity. 

Physical properties which are saturated unit weight, dry unit weight, porosity, water 

absorption and the vacancy rate values were determined.  

In this study, Müller  rock mass classification, Q rock classification and RMR rock 

mass classification  were made: 

For the classification of Müller, discontinuity measurements were made the surface. 

The most important feature of the Müller rock classification is to taking into account 

the size of system.  According to Müller classification rock setting is weathered rock. 

According to the Q classification of rock setting is weak and very weak.  

RMR value of the side is generally between 40-60 on levels. Particularly middle and 

poor quality rocks are seen in the area. There are very poor rocks especially in west 

part of area. 

Stone is derived from laboratory tests, the mechanical properties of the rock do not 

apply to the numerical values of rock. These values must be reduced according to the 

environment condition of discontinuities, the type and anisotropy of rock. To 

determined the mechanical properties of the rock, the results of in-situ 

measurements, similar experiences and empirical formulas are used in environments 

previously acquired. 

In order to find the parameters of rock mass, ĠTÜ, MJKM Vardar classification and 

Heok-Brown failure criterion was used. According to Heok-Brown failure criteria, 

obtained very high rockc  values. Therefore, cohesion values were calculated with the 

Leon hypothesis. Leon hypothesis and the ĠTÜ, MJKM Vardar classification results 

are close to each other. 

In study area, RQD, RMR values distribution maps were created 11 number of maps  

for intermediate leyars and production layers. Then, RQD, RMR, and evaluated a 

combination of strength were created geomechanical layer maps. Weak and strong 

reagion were shown on maps. 

Conseqently, all results of geologic and geomechanics data correlated each other. 

The design of the underground quarry should be avoided the western regions where 

black shales are found. Rocks in the northern part of the land is well qualified than 

other regions. 
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1.  GĠRĠġ 

Küre bakır yatakları çok eski devirlerden beri maden iĢletmeciliği için önemli bir yer 

olmuĢtur. Özellikle Bakibaba yatağı çevresinde 2 milyon tondan fazla curufun varlığı 

ve sondajlarda kesilen eski galeri tahkimatları bu eski iĢletmelerin kanıtlarıdır. Ancak 

bilimsel anlamda maden arama ve geliĢtirme çalıĢmaları Cumhuriyet dönemi ile 

baĢlamıĢtır. Sahanın iĢletmesi 1939 yılında Maden Tetkik Arama‟ya geçmiĢtir. Bölge 

1963 yılında Etibakır tarafından iĢletilmeye baĢlanılmıĢtır. Cengiz Grup tarafından 

2004 yılında satın alındıktan sonra 2004–2005 yıllarında 240.000 ton cevher üretimi 

yapılmıĢtır. 2005–2009 yılları arasında faaliyette bulunan Bakibaba Açık Ocağında 

2.527.173 ton cevher üretimi yapılarak  açıkocaktaki üretim tamamlanmıĢtır.  

Bakibaba bakır sahasında yapılan sondajlar sonucunda 700  m kotundan baĢlayıp 270 

m kotuna kadar devam eden yeni bir cevher rezervi bulunmuĢtur. Bu cevherin 

yeraltından çıkarılabilmesi için Bakibaba Açıkocağının doğusunda 1110 m kotunda 

1000 m‟likli derin nakliye kuyusu inĢaa edilmesine karar verilmiĢtir.  

Yapılacak olan yeraltı ocak tasarımı için hem jeolojik hem de mühendislik jeolojisi ve 

kaya mekaniği özelliklerinin tanımlanması gerekmektedir. Yeraltı maden ocaklarında 

bulunan galeriler, havalandırma Ģaftları, rampalar, nakliye yolları ve üretim katları 

gibi bütün mühendislik tasarımlarında cevherin geometrisi, cevher-yan kayaç iliĢkisi, 

cevher ve yan kayaçların sağlamlık durumları çok önemlidir.  

Bu çalıĢmada Bakibaba maden sahasında yapılacak olan yeraltı ocak tasarımlarında 

faydalanılmak üzere cevher ve yan kayaç iliĢkisini hem jeolojik hem de jeomekanik 

olarak gösteren üç boyutlu yeraltı modelleri oluĢturulmuĢtur. 

Yeraltı jeolojik yapısının modellemesi için cevher arama amaçlı yapılmıĢ 123 adet 

sondaj verisi ile oluĢturulan 33 jeolojik kesitten faydalanılarak 11 adet kat haritası 

hazırlanmıĢtır. Kat haritalarının birleĢterilmesi ile üç boyutlu model elde edilmiĢtir. 

Jeomekanik modelleme için RQD verilerinden ve laboratuvurda yapılan kaya 

mekaniği deneylerinden elde edilen sonuçlardan faydalanılmıĢtır. RMR, Q ve RQD 

kaya sınıflamaları yapılarak her bir  üretim katı için zayıf zonlar belirlenmiĢ ve 
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haritalanmıĢtır. ĠTÜ, MJKM, Vardar sınıflaması ile kayaçların in-situ dayanımları 

bulunmuĢtur. 

1.1 Tezin Amacı 

Tezin amacı yeraltının jeolojik ve jeomekanik açıdan tanımlanarak yeraltı iĢletme 

planlanması ve projelendirmesi için gerekli olan mühendislik jeolojisi, jeomekanik 

ve kaya mekaniği parametrelerinin belirlenmesidir. Yeraltı ocak tasarımlarında 

faydalanılmak üzere cevherin yeraltındaki geometrisi ve yan kayaçlarla olan iliĢkisini 

gösteren üç boyutlu jeolojik model ve yeraltının beklenen mekanik parametreleri ile 

jeomekanik modellemenin oluĢturulması amaçlanmıĢtır. Hedef oluĢturulan kat 

haritaları ile yeraltı ocak tasarımlarının hem jeolojik hem de mekanik anlamda en 

uygun ve en güvenilir Ģekilde gerçekleĢtrilmesine yardımcı olmaktır. 

1.2 ÇalıĢma Metodu 

Kat haritalarını oluĢtururken cevher arama amaçlı yapılmıĢ olan sondaj verilerinden 

faydalanılmıĢtır. 123 adet sondaj verisinden oluĢturulmuĢ olan 33 adet jeolojik kesit 

değerledirilerek veriler birbirleriyle iliĢkilendirilmiĢitr. Üretim katları olan 700 m, 

600 m, 500 m, 470 m, 300 m, 270 m kotları için cevher modellemesi yapılarak 

cevherli alanın sınırı oluĢturulmuĢtur. Sondaj verileri birbirleri ile korele edilerek 

üretim katları ve ara katlar için cevher-yan kayaç iliĢkisini gösteren yeraltının  

jeolojik yapısı modellenmiĢir. 

ġekil 1.1 de 700 kotunda bulunan cevherin kat haritasının oluĢturulma yöntemi 

gösterilmektedir. 

Üretimin yapılacağı kotlara karĢı gelen her bir kat için B-131, M-2621 ve M-262 

karot sandıklarından örnekler alınmıĢtıır. Örnekler üzerinde kaya mekaniği 

laboratuvar deneyleri yapılarak kaya mekaniği parametreleri belirlenmiĢ ve 

süreksizlik özellikleri ile birlikte ortamın mekanik açıdan değerlendirmesi 

yapılmıĢtır. Herbir üretim katı için beklenen mekanik özellikler harita üzerine 

iĢlenerek oluĢturulan kat haritaları birleĢtirilmiĢ ve yer altının üç boyutlu jeomekanik 

modeli yapılmıĢtır. 

Jeolojik ve jeomekanik kat haritalarının oluĢturmak için AutoCAD 2012 ve Surfer 10 

programları kullanılmıĢtır. 
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ġekil 1.1: Kat haritalarının kesitlerden oluĢturulmasının gösterimi. 

 

Bu çalıĢmanın hazırlanması sırasında izlenen çalıĢma aĢamalarını gösteren akıĢ 

diyagramı Ģekil 1.2.‟de verilmektedir. 

1.3 Yeraltı Maden Tasarımında Jeolojik ve Jeomekanik Özelliklerin Önemi 

Madencilik faaliyetinin en baĢından itibaren jeolojik verilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Maden tasarımında mühendislik uygulamaları sırasında çalıĢmaların hem emniyetli 

hem de ekonomik olarak yürütülebilmesi için jeolojik ve jeomekanik veriler önemli 

bir yere sahiptir.  

Galeriler, havalandırma kuyuları, nakliye yolları, cevher siloları vb. yeraltı 

iĢletmesini oluĢturan temel elemanlar Ģekil 1.3 „te ETĠBAKIR tarafından ilk bilgilere 

göre oluĢturulan Ģematik modelde görülmektedir.  
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ġekil 1.2: AkıĢ diyagramı. 

 

Yeraltı maden iĢletmesini oluĢturan yapı elemanlarını en uygun koĢullarda 

yerleĢtirebilmek için cevher yankayaç iliĢkisi, cevherin konumu, Ģekli, büyüklüğü, 

hidrojeolojik veriler, kayaçların minerolojik özellikleri, faylar, süreksizlikler, yeraltı 

boĢlukları, ezik zonların bulunduğu bölgelerin belirlenmesi gibi pekçok jeolojik 

veriden faydalanılmaktadır. Öncelikli olarak cevherin yeraltındaki konumu dikkate 

alınarak cevhere ulaĢılabilecek en kolay yol ve yöntem belirlenmeye çalıĢılır. Daha 

sonrasında yeraltı maden tasarımında oluĢacak stabilite sorunları ve yapılacak olan 

tahkimat tasarımının belirlenebilmesi için jeomekanik verilerin belirlenmesi 

gerekmektedir. 

Yapılacak olan kazı öncesi ve sonrası yük değiĢimleri ile meydana gelecek 

deformasyonlar, süreksizlik yönelimine bağlı olarak kayada oluĢacak yenilme 

mekanizmalarının çözülmesi, fay ve makaslama zonları etrafında oluĢacak yenilme 

türleri, tünel etrafındaki artan gerilme yoğunlaĢmalarının oluĢturduğu 

duraysızlıkların belirlenebilmesi için kaya kütle özelliklerine ihtiyaç duyulmaktadır.
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ġekil 1.3: Ġlk Bilgilere Göre OluĢturulan ġematik Yeraltı Modeli (ETĠBAKIR A.ġ)
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Bu çalıĢmada yeni bulanan cevher rezervini çıkarmak için yapılacak olan yeraltı 

maden tasarımında faydalanılmak üzere jeolojik ve jeomekanik özellikler verilmiĢtir. 

Cevherin yeraltındaki konumu ve yan kayaçlarla olan iliĢkisi belirlenerek jeolojik kat 

haritaları oluĢturulmuĢtur. Kayaçların dayanım özellikleri ile kaya kütle özellikleri 

belirlenmiĢ ve oluĢturulan jeomekanik kat haritaları ile yapı tasarımı sırasında uzak 

durulması gereken zayıf zonları belirtilmiĢtir.  

1.3.1 Yeraltı üretim yöntemleri  

Maden üretiminde temel kural, üretim yönteminin çalıĢılacak olan yatakla doğal, 

jeolojik ve çevresel özellikler bakımından uyumlu olabilecek bir teknolojik 

yeterliliğe sahip olmasıdır. Ancak bu Ģekilde iĢ güvenliği yanında ekonomik olma 

konusu da (asgari maliyet - azami kazanç) gerçekleĢtirilebilir olmaktadır. Bu bakıĢ 

açısı altında aĢağıda özetlenen seçme faktörleri önemli olmaktadır:  

Yatağın geometrik özellikleri; büyüklük, damar kalınlığı, Ģekil (tabaka, damar, 

mercek-kafa, masif, düzensiz vd.), eğim, derinlik . 

Jeolojik ve hidrolojik Ģartlar; mineraloji ve petrografi (oksitlere karĢılık sülfitler), 

kimyasal kompozisyon (ana ve yan mineraller), yatak yapsı (kıvrım, kırık, 

süreksizlikler, sokulumlar), zayıflık düzlemleri (eklemler, kırıklar, çatlaklar, 

klivajlar), üniformite, alterasyon ve bozulma sınrları, yer altı suyu ve hidroloji (su 

tablası, debi vd.) . 

Jeoteknik özellikler (kaya mekaniği); elastik özellikler (dayanım, elastisite modülü 

ve poisson oranı), plastik veya vikoelastik davranıĢ (akma vd.), gerilme dağılımı 

(orijinal ve değiĢmiĢ), konsolidasyon, kompaktlık ve taĢıyıcılık durumu (açıklıkların 

tahkimatsız kalabilme yeteneği), diğer özellikler (özgül ağırlık, boĢluklar ve boĢluk 

oranı, geçirimlilik, nem içeriği). 

Ekonomik özellikler (rezerv durumu ve tenör); üretim miktarları, madenin ömrü 

(hazırlık ve kazı dönemleri), verimlilik ve diğer yöntemlere göre durum  

Teknolojik faktörler; çıkarılabilen maden oranı, cevherle birlikte üretilen iĢe 

yaramaz kısım oranı, yöntemin değiĢen Ģartlara uyumu, seçimli kazı olanakları, iĢyeri 

konsantrasyonu. 

Çevresel durum (fiziki çevreye ek olarak sosyo-politik-ekonomik); yer altı 

açıklıklarının integrasyonu amaçlı tavan kontrolü, tasman etkisi, atmosferik kontrol 
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(havalandırma, kalite kontrolü, sıcaklık ve nem kontrolü), iĢgücü (iĢe alım, eğitim, 

iĢçi sağlığı ve güvenliği, yaĢam Ģartları). 

ġekil 1.4‟te yatak özelliklerine göre seçilecek olan üretim metodları verilmektedir. 

 

 

ġekil 1.4: Yatak özelliklerine göre uygun metod seçimi (Kuzu, 2010) . 

Bu çalıĢmada yeraltı üretim yönteminin seçiminde etkili olan faktörlerden ilk üçü 

belirlenmiĢtir. 700 m ile 270 m kotları arasında cevherin Ģekli, dağılımı, derinliği kat 

haritaları ile modellenmiĢitr. 

Cevher-yan kayaç iliĢkisi sondaj verileri ile oluĢturulan 11 adet jeolojik ve 

jeomekanik kat haritasında gösterilmektedir. OluĢturulan üç boyutlu model ile 

cevherin uzanımı ve yan kayaçların konumu, süreksizlik ve zayıflık zonları 

belirlenmiĢtir. 

Yapılan labratuvar deneyleri ile elastik parametreler ve dayanım özellikleri 

belirlenmiĢtir.  

Yeraltı suyunun varlığı, ortamın stabilıtesini olumsuz yönde etkileyen önemli diğer 

bir faktördür. Çatlaklı kaya ortamlarındaki suyun, ortamdaki gerilme durumunu 

değiĢtirdiği, kil dolgulu birim kaya elemanları arasındaki sürtünme direncini büyük 

ölçüde azalttığı, kısa süreli ve etkin stabilite bozulmalarına neden olduğu 
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bilinmektedir. Ancak bu çalıĢmada yeterli veri olmadığından dolayı detaylı 

hidrojeolojik bilgilere yer verilmemiĢtir.  

ÇalıĢma alanında bulanan galerilerde sağlamlık derecesi orta sağlamdan- zayıfa 

doğru olan kayaçlar için kullanılan arakatlı göçertme yöntemi kullanılmaktadır.  

1.3.2 Kayaç özelliklerinin yeraltı kaya yapısı projesindeki etkileri 

Kazının yapılacağı ortamda bulunan kayaçların jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin 

yeraltı kaya yapısına olan etkileri aĢağıda belirtilmiĢtir. 

a) Direnç ve deformasyon özellikleri etkisi 

  - Kazı profilinin ve arının duraylılığı 

  - Ġç yapıların yüklenmesi 

b) Gevrek ve sünümlü davranıĢın etkisi 

  - Kaya patlatmasına yatkınlık 

  - Çatlak oluĢumu, yenilme ve kırılma 

  - Freezeli kazı makinelerinin kullanılabilmesi 

c) Plastik davranıĢın etkisi 

   - Kayma ve akmaya bağlı hacim artıĢları 

- BoĢluğun kapanması 

d) Zamana bağlı davranıĢın etkisi 

  - Kendini tutma süresi 

  - Geeçici ve kalıcı sağlamlaĢtırma yapılarına yük binme hızı 

e) Diğer fiziksel ve kimyasal özelliklerin etkisi 

  - Kimyasal etkilere ve donmaya karĢı duraylılık 

  - Geçirimlilik ve su iletimi 

  - Kabarma, ĢiĢme, erime 

  - Teknolojik davranıĢlar  

Bu çalıĢmada yukarıdaki jeolojik ve jeoteknik özelliklerden ancak bir kaçına yer 

verilebilmiĢtir. Bunlar kaya mekaniği deneyleri ile belirlenmiĢ olan  çatlak oluĢumu, 
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yenilme ve kırılma davranıĢlarıdır. Kayacın deformasyon – zaman iliĢkisinin 

görülebilmesi vb . veriler için farklı arazi deneyleri yapılmalıdır.  

1.4 Literatür Özeti 

Küre ve Civarının Masif Sülfit Yatakları ve Jeolojisi, Pontidler adlı çalıĢmasında 

GÜNER Küre civarının Pontid sıradağları, Kuzey Türkiye, masif sülfit yatakları ve 

kayaç türlerini anlatmıĢtır. ÇeĢitli bazaltik kayaçların ve bunlarla iliĢkili daykların 

kimyasal analizleri yapılmıĢtır. Hidrotermal cevher eriyiklerinin bazaltlarda 

oluĢturduğu kimyasal kapsamlı bir Ģekilde araĢtırılmıĢtır. Bazaltlarda meydana gelen 

kloritleĢme, silisleĢme, replasman breĢlenmesi, arjilleĢme, uralitleĢme, albitleĢme ve 

kalsitleĢmeler ele alınmıĢtır. Masif cevherin içermiĢ olduğu minerolojik bileĢimleri 

incelenmiĢtir. Jeokimyasal özelliklerin tektonik ile olan iliĢkisi hidrotermal 

gelimlerin etkisi ile meydana gelen alterasyonlardan söz edilmektedir.GÜNER  

AĢıköy ve Bakibaba yakalarının içermiĢ olduğu cevherleĢme yüzdeleri verilerek 

1:1000 ölçekli haritaları hazaırlanmıĢtır. 

AĢıköy-Toykondu Masif Sülfid Yataklarının Jeolojik Özellikleri adlı çalımasında 

ÇAKIR bölgedeki bazaltların oluĢumları ve kimyasal bileĢimleri, bazaltların 

karakteristik özellikleri geometrik Ģekillerini anlatmaktadır. Bakibaba ve AĢıköy 

yataklarının jeolojik kesitleri ile Bakibaba cevherinin kat haritaları çizilmiĢtir. 

Kayseri PınarbaĢı-Pulpınar Krom Cevheri Ġçin Optimum Yeraltı Üretim Yöntemi 

Seçimi adlı çaĢılmasında KAHRĠMAN vd. Kayseri PınarbaĢı-Pulpınar krom 

cevherinin verimli bir Ģekilde değerlendirilebilmesi için uygun yeraltı üretim yöntemi 

seçimine dönük çalıĢma sonuçları sunulmuĢtur. Bu kapsamda, yöntem seçimini 

etkileyen parametrelerin teknik ve ekonomik açıdan belirlenmesi amacıyla öncelikle 

bir dizi arazi ve laboratuvar çalıĢmaları yapılmıĢtır. Mevcut veriler kullanılarak 

cevher yatağının geometrisi tanımlanmıĢ, taban ve tavan taĢlarının jeoteknik 

özellikleri ve sağlamlık dereceleri belirlenmiĢtir. Daha sonra, üretim yöntemi 

seçimine gidilmiĢtir. Değerlendirmeler sonucunda en uygun üretim yöntemi olarak 

ortaya çıkan ambarlı-arakatlı göçertme yöntemi tanıtılmıĢtır. 

Coğrafi Bilgi Sistemine Dayalı Jeolojik Veri Tabanı Yöntemine Zonguldak 

Bölgesinden Bir Örnek adlı çalıĢmasında SEYĠS vd. yurdumuzda özellikle jeoloji 

uygulamalarında henüz fazla bir yaygınlık kazanmamıĢ olan CBS'nin, jeolojiye 
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getireceği fayda ve kolaylıklarının ortaya konması amaçlanmıĢtır. Bunun için 

Zonguldak Havzası'na ait çeĢitli veri katmanlar.ını ve havzadaki kömürlere ait çeĢitli 

analiz sonuçlarını içeren bir veri tabanı hazırlanmıĢtır. Yapılan çalıĢma sonucunda; 

havzanın arazi modeli, eğim haritası, bakı haritası, sondajların korelasyonu, 

Vestfaliyen yaĢlı Kozlu Formasyonu'nun taban yapı haritası gibi yeni veri katmanları 

elde edilmiĢtir. Bölge kömürlerine iliĢkin çeĢitli jeolojik özelliklerin yönetimi için bir 

sistem geliĢtirilmiĢ, bu kapsamda, kimyasal analiz değerleri kolay ulaĢılabilir ve 

sorgulanabilir bir veri tabanı haline getirilmiĢtir. 

Kayaçların Yenilmeden Sonraki DavranıĢları ve Bunun Yeraltı Kayaç Yapılarının 

Tasarımındaki Önemi adlı çalıĢmasında ERKĠN yenilme sonrası kayaç davranıĢını 

gerilme – deformasyon grafikleri ile ayrıntılı olarak incelemiĢtir. Yeraltındaki kaya 

patlamaları, tavan düĢmesi, açıklıkların kapanması ve topukların dayanımı gibi 

problemlerin anlaĢılması ve kontrol edilebilmesi sadece tasarım mühendisinin kazı 

kenarındaki kayacın dayanımı ve deformasyon davranıĢı hakkında yeterli bilgi sahibi 

olması ile gerçekleĢebilir. Bu yazıda kayaçların deformasyon karakteristikleri ve 

bunun madencilikteki önemi tartıĢılmaktadır. 

Syncrude Maden Sahası Uygulaması Örneği ve Katların Kontrolü adlı çalıĢmasında 

Q‟DONNELL ve JORDEY Alberta, Kanada‟da bulunan Syncrude maden ocağındaki 

petrol rezervinin uzanımını görebilme için yapılan jeolojik modelleme çalıĢmasını 

anlatmaktadır. Bölgedeki jeolojik yapı oldukça karmaĢık bir yapıya sahiptir. Petrolün 
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2.  ÇALIġMA ALANININ TANITILMASI 

ÇalıĢma alanı Türkiye‟nin kuzeyinde Kastamonu ili Küre ilçesi sınırları içerisinde 

yer almaktadır. Küre, Kastamonu-Ġnebolu yolu üzerinde olup  Kastamonu'ya uzaklığı 

60 km., Ġnebolu'ya uzaklığı ise 30 km.'dir (ġekil 2.1, ġekil 2.2). 

 

ġekil 2.1: ÇalıĢma alanı yerbulduru haritası. 

2.1 Coğrafi Konum ve Morfoloji 

ÇalıĢma alanı Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli pafta içinde yer 

almaktadır. Oldukça engebeli olan saha, kuzey-güney yönünde derin vadilerle 

oyulmuĢtur. BaĢlıca yükseltiler Bakibaba tepe (1304 m.) ve Toykonduk tepe (1280 

m.)‟dir. 

Küre bakır iĢletmesi Bakibaba sahasında, günümüzde  iĢletilmeyen 260 m 

derinliğinde  açık ocak bulunmaktadır. Bakibaba açık ocağının en yüksek kotu 1260 

m, en düĢük kotu ise 1000 m „dir Açık ocak Ģevleri  10 m aralıklıdır.Yükseklikleri 10 

m olup  eğimleri 45 
‟dir.Açıkocak Ģevlerine iliĢkin bir görünüm Ģekil 2.3. de 

verilmiĢtir.  
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ġekil 2.2: ETĠBAKIR Küre iĢletmesinin uydu görüntüsü. 

 

ġekil 2.3: Bakibaba açık ocak görünümü. 

2.2 Ġklim Özellikleri 

Bölgede genel olarak tipik Karadeniz iklimi hakimdir. KıĢları; ılık ve yağıĢlı, yazları 

sıcak geçer. Nispi nem seviyesi her mevsim yüksek olan ılıman bir iklimdir. Bölgede 
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en sıcak ay Temmuz (38.7  C) en soğuk ay Ocak (-35  C)tır. Sıcaklık ortalaması 

13,1  C‟tır. YağıĢ kıyı kesimlerde bol, iç kesimlerde azdır. Çizelge 2.1 „de 

Kastamonu iline ait meteorolojik veriler verilmektedir. 

Çizelge 2.1: Kastamonu ili meteorolojik verileri. 

KASTAMONU Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Uzun Yıllar Ġçinde GerçekleĢen Ortalama Değerler (1975 - 2010) 

Ortalama Sıcaklık (°C) -1 0.7 4.5 9.5 13.9 17.5 20.3 19.9 15.6 10.6 4.7 0.5 

Ortalama En Yüksek Sıcaklık 

(°C) 
3 6 11.2 16.5 21 24.7 27.8 28 23.8 17.8 10.3 4.3 

Ortalama En DüĢük Sıcaklık 

(°C) 
-4.4 -3.4 -0.7 3.6 7.4 10.5 12.6 12.5 9.1 5.4 0.7 -2.5 

Ortalama GüneĢlenme Süresi 

(saat) 
2.3 3.5 4.8 5.7 7.4 8.7 9.9 9.5 7.4 5.4 3.7 1.9 

Ortalama YağıĢlı Gün Sayısı 12.6 10.9 12.2 14.1 14.6 12 7 6.5 6.7 9.8 10.2 12.8 

Ortalama YağıĢ Miktarı (kg/m2) 29.3 26.3 33 56.9 69.5 66.6 37.6 32.7 31.3 39.2 30.3 38.3 

Uzun Yıllar Ġçinde GerçekleĢen En Yüksek ve En DüĢük Değerler (1975 - 2010) 

En Yüksek Sıcaklık (°C) 17.3 20.2 26.4 30.9 35.1 37.5 42.2 40.2 36.5 32.5 24.6 20.1 

En DüĢük Sıcaklık (°C) -18.9 -20.9 -19.7 -8.5 -3.6 2.2 3.8 3.2 0 -7.5 -11.3 -18.2 

En Çok YağıĢ 18.06.2010 81.2 kg/m2 
Referans: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 

16.11.2011 
En Hızlı Rüzgar 26.02.1973 94.7 km/sa 

En Yüksek Kar 09.01.1987 38.0 cm 

Yörede ortalama yağıĢ miktarı 438 mm 3 tür. KıĢ mevsiminde toprak 2-3 ay karla 

örtülü kalmaktadır. YağıĢlı gün sayısı 120-130 gün olup en yağıĢlı ay Mayıs`tır. 

2.3 Ekonomik Özellikleri 

Halkın baĢlıca geçim kaynağı ilçede bulunan bakır madeni iĢletmesi ve ormancılıktır. 

Bunun yanı sıra tarım ve hayvancılık da yapılmaktadır.  

2.4 Bölgenin Depremselliği 

Bakibaba ocağının bulunduğu Küre ilçesi 3.derecede deprem bölgesidir (ġekil 2.4). 

Yapılacak olan yapı ve ocak tasarımlarında ağır yükler ve patlatma etkisinin 

yaratacağı titreĢimler de göz önünde bulundurularak deprem riski değerlendirmesi 

yapılmalıdır. 
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ġekil 2.4: Kastamonu ili deprem riski haritası. 
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3.  ÇALIġMA ALANININ JEOLOJĠSĠ 

Ġnceleme alanında tabanda genellikle serpantinleĢmiĢ peridotit ile daha az 

miktarlarda piroksenit ve dunitten oluĢan Jura öncesi ultrabazik kayaçlar yeralır. 

Bunların üzerine altta bazaltik volkanitlerle baĢlayan ve üstte kalın bir çökel istifle 

biten Liyas öncesi-Liyas yaĢlı Küre formasyonu birimleri gelir.Daha üstte Üst 

Dogger-Alt Malm yaĢlı kumtaĢı katmanı içerikli resifal kireçtaĢlarından oluĢan 

Karadana formasyonu yeralır. Ayrıca Küre formasyonuna sokulum yapan gabro-

diyorit, dasit ve bazaltik dayklar da görülmektedir.  

3.1 Ultrabazik Kayaçlar 

ÇalıĢma sahasının en yaĢlı (Liyas öncesi) birimi olup, genellikle serpantinleĢmiĢ 

peridotit ile daha az miktarlarda piroksenit ve dunitten ibarettir. Ultramafik 

kayaçların bütün kontaktları faylıdır. 

3.1.1 Küre formasyonu 

Ġnceleme sahasındaki en yaygın kayaç topluluğunu oluĢturan Küre formasyonu 

ultramafik kayaçlar üstüne ters bir fayla gelmiĢ olup altta bazaltik volkanik kayaçlar 

ile baĢlar üste doğru kalın bir çökel istife geçer. Bazaltik volkanik kayaçlar alt 

düzeylerde masif, yukarı doğru yastık lav ve en üst seviyelerde ise breĢik 

karakterdedir. Çökel kayaçlar, siyah Ģeyl, silttaĢı, kumtaĢı ile ender olarak da üst 

bölümlerde kireçtaĢı ve dolomitik kireçtaĢı seviyelerinden ibarettir. Bu dizinin alt 

kesimleri çok ince taneli siyah Ģeyl, üst kesimleriyse kumtaĢı ağırlıklı olup üste 

doğru tane büyümesi görüldüğünden regresif karakterli olduğu anlaĢılmaktadır. 

Küre formasyonu, Akgöl formasyonu (Yılmaz ve Tüysüz, 1984) veya Çangal 

metaofiyoliti (Yılmaz, 1979) olarak da adlandırılmıĢtır. Formasyonun yaĢını Ketin 

(1962), Liyas; Yılmaz (1979, 1980) Alt Jura; Güner (1980), Permiyen Pehlivanoğlu 

(1985), Liyas-Liyas öncesi olarak vermektedirler. 



16 

3.1.1.1 Bazaltik kayaçlar 

Cevher yatakları içermesi açısından özel bir önem taĢıyan bazaltik volkanik kayaçlar 

alt düzeylerde masif, yukarı doğru yastık lav yapısı gösterir, en üst seviyelerde de 

breĢik karakterdedir (ġekil 3.1). Yer yer dayklarla kesilmiĢtir. BreĢik bazaltlar yoğun 

bir Ģekilde hidrotermal alterasyona uğramıĢlardır. 

Masif bazaltlar; yeĢil, siyahımsı yeĢil, çok ince taneli ve subofitik dokuludur. 

Egemen mineral plâjiyoklaz olup plâjiyoklazlar aralarında klinopiroksen 

izlenmektedir. Çatlaklar boyunca geliĢmiĢ ikincil kuvars oluĢumları da görülmüĢtür. 

Plajiyoklazlarda albitleĢme, serisitleĢme, spilitleĢme, az miktarda killeĢme 

geliĢmiĢtir. Ayrıca epidot, prehnit ve opak mineraller de görülür. 

Denizaltı püskürmesinin belirtisi olan yastık lavlar yeĢilimsi gri, yeĢilimsi siyah 

renklidir. Uzun eksenleri 3-5 cm.'den 2-3 m.'ye kadar değiĢir. Yastıkların uzun 

eksenleri kısa eksenlerinin birkaç katı uzunlukta olabilmektedir. Yastık lavlar baĢlıca 

plâjiyoklaz (labrador) ve klinopiroksenlerden oluĢmuĢtur. Plâjiyoklazlar çok ince 

taneli, prizmatik, yer yer latalar ve mikrofenokristaller halinde izlenmekte ve 

plâjiyoklaz mikrolitleri albitleĢme ve kalsitleĢme göstermektedir. 

Yer yer serisitleĢme ve kloritleĢme de izlenmektedir. Plajiyoklazların arasına klorit 

ve karbonatlar dolmuĢtur. Kayaç lökoksen içermektedir. En üst seviyelerde breĢik 

bazaltlar yer almaktadır. 

Yastık lavlar ile yanal ve düĢey yönde geçiĢler söz konusudur. YeĢilimsi gri renkli 

breĢik yapıda, çatlaklar kalsit, klorit, albit, çört, jasp, demiroksit ve pirit dolguludur. 

 

ġekil 3.1: Bölgedeki en yaygın kayaç olan bazaltların görünümü. 
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3.1.1.2 Siyah Ģeyl 

Ġnceleme sahasında geniĢ yayılım sunarlar ve tipik örnekleri AĢıköy, Bakibaba ve 

Kızılsu yataklarında cevherin üst dokanağında görülmektedir. Siyah, koyu gri renkli, 

içerdikleri bitümlü maddeye göre renginin siyahlığı değiĢen, genellikle milimetrik 

kalınlıkta yapraklanma ve parlak kayma yüzeyleri gösteren, elle parçalanabilen 

dayanıksız kayaçlar olarak gözlenir. 

ÇalıĢma alanında Bakibaba Açıkocağın batısında Ģev yüzeylerinde görülmektedir. 

Siyah ve koyu gri renkli dayanıksız kayaçlardır. Açıkocak Ģevlerinde siyah Ģeyllerin 

zaman içerinde aktıkları görülmektedir. Yüzeyde bazalt, siyah Ģeyl ve yine bazalt 

Ģeklinde dizilim görülmektedir. Yapılan sondajlardan elde edilen verilerde siyah Ģeyl 

dizlimi yeraltında da aynı Ģekilde bazalt Ģeyl bazalt Ģeklinde dizilim göstermektedir.  

Siyah Ģeyller hemen hemen her derinlikte cevher kütlelerini yakından izlemektedir. 

Siyah Ģeyllerin uzanımı güneybatıdan kuzeydoğuya doğrudur.  

BozunmamıĢ yüzeylerde renk siyah, fakat bozuĢmuĢ yüzeylerde renk orta koyu griye 

dönmektedir. Bakibaba madeni çevresinde siyah Ģeyllerin yatımı genellikle diktir. 

Fay boyunca hareketler çok sayıda kayma yüzeyleri oluĢturmuĢtur 

Yapılan ince kesitlerde siyah Ģeylin çok ince taneli olduğu, kuvars, klorit, plâjiyoklaz 

tanelerinin killi, serisitli ve karbonatlı bir çimento ile bağlandığı izlenmiĢtir. 

ġekil 3.2‟de Bakibaba açıkocak Ģevlerindeki siyah Ģeyllerin görünümü verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.2: Açık ocak Ģevlerinde görülen siyah Ģeyller. 
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3.1.1.3 KumtaĢları 

Ġnceleme alanında yaygın olarak görülür. Gri, yeĢilimsi kahverengi sert, kırıklı ve 

eklemli olup kırıklar kalsit dolguludur. Siyah Ģeyl bantları ve mercekleri içerir. 

Yoğun kıvrımlanma ve kırılmalar sözkonusudur. 

Petrografik çalıĢmalarda, bol kuvars ve daha az miktarda plâjiyoklaz, potasyum 

feldispat, mika ve kayaç parçaları içerdiği, kuvars, serisit ve kloritten ibaret bir 

çimento ile bağlandığı tespit edilmiĢtir. 

3.1.1.4 Limonitik kayaç (DemirĢapka) 

Bakibaba sahasındaki demir Ģapkanın yayılımı maden çalıĢmaları ve Küre ilçesinin 

büyümesi sonucunda ilksel yapısından daha faklı bir yayılım göstermektedir. Demir 

Ģapka otoktondur. Bununla beraber yamaçlarda yer alan az sayıdaki demir Ģapka 

kütleleri tahminen kayma sonucu yer değiĢtirmiĢlerdir. Demir Ģapkaların 

büyüklükleri hiç bir Ģekilde ana cevher kütlesi ile orantılı değildir. Limonitik demir 

Ģapka kayaçların kalınlıkları yaklaĢık l metreden 120 metreye kadar uzanır. Demir 

Ģapkalar bazı küçük, izole edilmiĢ piritik cevher kütleleri içerebilirler (ġekil 3.3). 

 

ġekil 3.3: Açıkocağın doğusunda bulunan demirĢapkanın görünümü. 

 

Bakibaba sahasındaki demir Ģapkanın belirgin iki cinsi grimsi kırmızı, ağır, masif 

limonit ve açık kırmızı, hafif, zayıf gözenekli limonittir. Bu her iki cins de genellikle 

çok serttir ve yerel breĢ yapıları sergilerler. BreĢ parçaları, ortalama 5 cm 

büyüklükte, ya yerel olarak bazı götitli topraksı limonit ya da ince taneli 
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kuvarslardan oluĢur. Bunlar bazı tali kuvars ile birlikte limonit matriks içine 

yerleĢmiĢlerdir. 

Masif demir Ģapkalar içindeki tek ana kristalli bileĢen kuvarstır. Bunun miktarı % 1-

15 arasındadır. Kuvars genellikle breĢ parçaları olarak oluĢmuĢ ve ender olarak 

taneler halinde düzenli bir Ģekilde limonitik taĢlar içinde dağıtılmıĢtır.  

Açık kırmızı, toprağımsı demir Ģapka, genellikle limonit ve altere olmuĢ bazaltik 

kayaçtan oluĢur.  

3.2 Karadana Formasyonu 

Birim gri, beyaz veya açık renkli, masif, yer yer resifal karakterli, orta-kalın katmanlı 

fosilli kireçtaĢlarından ibaret olup, Küre formasyonu üzerine uyumsuz olarak 

gelmektedir. Kalınlığı 100 m.'nin üzerindedir. Bazı yerlerde kumtaĢı katmanları da 

içermektedir. Yer yer 50 m.'ye varan dik yarlar oluĢturur. 

Kayacın çoğunluğu kriptokristalin kalsit tanelerinden oluĢmuĢtur. Az miktarlarda da 

klorit, opak mineraller ve fosil kavkı içermektedir. 

3.3 Gabro-diyorit 

Küre formasyonuna sokulum yapan Dogger yaĢlı (Yılmaz, 1979) bu birimler, tipik 

olarak, Kastamonu- Küre yol yarmalarında görülmektedir. Burada yüzeyleyen 

kayaçların çoğunluğu diyorittir. Diyoritler orta büyüklükte plâjiyoklaz, hornblend ve 

epidot minerallerinden oluĢmuĢ olup, yer yer çok az miktarda kuvars içerirler. 

Genelde taze olan gabrolar, koyu yeĢilden gri yeĢile kadar değiĢen renklerde olup, 

plâjiyoklaz (andezin-labrador), ojit ve olivin minerallerinden oluĢmuĢlardır. 

ġekil 3.4‟te görülen stratigrafik kesit bölgesel jeolojiye aittir. ÇalıĢma alanında 

Karadana formasyonuna ait kireçtaĢları görülmemektedir. 

3.4 Yapısal Jeoloji 

Altta bazalt, üstte Ģeyl olarak gözlenen ilksel volkanik ve sedimanter dizilim Küre 

ters fayı ile iki ana tektonik dilime ayrılmıĢtır. AĢıköy ve Kızılsu hattı boyunca 

sedimanter seri üzerine bindirmiĢ olan üst dilim, yükselme ve aĢınma nedeniyle 

kendi örtüsünü kaybetmiĢ bir ekay durumundadır. Bu dilim içerisinde yer yer 
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gözlenen Ģeyl biriminin bazaltlar arasında eğim boyunca oldukça uzun devamlılıklar 

göstermesi üzerinde durulması gerekli önemli bir konu olarak görülmektedir. 

Bakibaba bölgesinde gözlenen Ģeyl birimi yüzeyde 40 m geniĢlik göstermesine 

karĢılık, 65 derecelik bir eğimle en az 375 m. devam eder. 

 

ġekil 3.4: Bölgenin genelleĢtirilmiĢ stratigrafik kesiti (Ölçeksiz) . 

 

Gerek yüzeyde, gerekse yeraltındaki incelemeler sırasında yer yer faylanma izi 

göstermeyen bazalt-Ģeyl dokanaklanna rastlanması, bu durumun ilksel bir 

yapılanmadan kaynaklandığı izlenimini verir. Masifi parçalayan ekaylanmanın 

masifin yerleĢimi ve daha sonraki evrelerde özellikle bazalt-Ģeyl sınır düzlemlerini 

tercih ederek oluĢtuğu sanılmaktadır. AĢıköy yatağının içinde yer aldığı alt dilimin 
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üst dilim ile olan sınırı, Toykondu tepenin güneydoğu eteklerinden Doğrultu boyunca 

yaklaĢık 850 m. takibedilen, genel konumu K30B/ 73°GB, üst aynası üzerindeki 

çizgiselliği K13B/ 24°GD olan fayın sol yönlü doğrultu atımlı olarak baĢladığı ve 

güneye doğru giderek bindirme fayına dönüĢtüğü tespit edilmiĢtir . 

AĢıköy yatağını içeren alt dilim K45B genel doğrultulu bir sırt görünümündedir. 

Genellikle eksen doğrultusuna paralel, düĢeye yakın eğimli normal ve ters faylarla 

dilimlenme gösteren masif, kuzeydoğu- güneybatı doğrultulu bir eksen etrafında 

rotasyona uğramıĢ görünür. Yükselen kuzeybatı bölümünde sedimanter ve cevherli 

seviyelerin aĢınmasıyla bazaltik serinin alt seviyeleri ortaya çıkmıĢtır. Güneybatı 

bölümünde ise bazalt, cevher ve Ģeyl beraberliği bazaltların altına dalmaktadır. 

Kuzeydoğu kanat K4B/60°KD, güneybatı kanat K87D/ 62°GD genel konumundadır. 

Üst dilim kendi içerisinde ekaylanma ve doğrultu atımlı faylar ile kırıklanmaya 

uğramıĢ durumdadır. Genellikle kuzeydoğu- güneybatı doğrultuları etrafında 

konsantre olan doğrultu atımlı faylar yer yer cevherleĢmeyi kontrol etmeleri 

yönünden önem taĢır. Volkanik ve sedimanter birlik içerisinde gözlenen değiĢik 

yapısal unsurların genellikle KB-GD doğrultusunda olmaları üzerinde durulması 

gereken önemli bir nokta olarak görülmektedir. Özellikle bazaltik seriyi kesen 

diyabaz daykları ile gabro-diyorit ve lerzolitik sokulumların ofiyolitin kıta üzerine 

yerleĢiminden önceki okyanus evresinde, açılma fazına bağlı olarak oluĢtuklarının 

göz önüne alınması, bunlara paralellik gösteren AĢıköy masifindeki sırt yapısının, 

masifin oluĢumu sırasında kazanılan ilksel bir yapıyı temsil ettiği görüĢünü 

kuvvetlendirmektedir. Sırt eksenine paralel konum gösteren ve masifi dilimleyerek 

bir nevi horst-graben sistemi oluĢturan fayların da bu çerçeve içinde 

değerlendirilmeleri çeliĢkili bir durum gibi görünen yapıya açıklanabilir bir bütünlük 

kazandırmaktadır. Bailey ve diğerleri (1967) tarafından cevherleĢmeden önce 

oluĢtuğu düĢünülen ve cevherli çözeltilerin muhtemel kanalları Ģeklinde yorumlanan 

bu fayların masifin yerleĢimi ve onu takibeden dönemde hareketlenerek yatağı 

parçaladığı sanılmaktadır. 

3.5 Maden Yatakları 

Küre bakır yatakları olarak bilinen ve baĢlıca pirit kalkopiritten oluĢan masif ve 

ağsal-saçınımlı sülfid yatakları, Küre ilçe merkezinin batısında yer alır ve kuzeyden 

güneye doğru; Toykondu, AĢiköy, Bakibaba ve Kızılsu olarak sıralanırlar. Bu 
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yataklar; Tetis okyanus kabuğunun Rodop-Pontid kıtası üzerindeki parçaları olarak 

yorumlanan (ġengör ve diğ. ,1980) Küre masifinin, üst birimlerini oluĢturan bazalt-

siyah Ģeyl birimleri içinde yer almaktadırlar. 

Küre‟deki madencilik çalıĢmaları Yunan ve Romalılar dönemine kadar eskiye 

gitmekte, daha sonra Selçuklu, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinde de devam 

etmektedir. “Kürei nuhas” Osmanlıca da bakır ocağı anlamına gelmektedir. Bu süre 

içinde bilinen ve iĢletilen yatağın Bakibaba bakır yatağı olduğu, eski belgelerden ve 

Bakibaba çevresindeki curuf yığınlarından anlaĢılmaktadır. 

3.5.1 Bakibaba bakır yatağı 

Bakibaba da 1963 yılında baĢlatılan sondajlı arama çalıĢmalarıyla % 3,59 Cu, %43,51 

S tenörlü 1,805,752 ton cevher rezervi saptanmıĢtır (Sarıcan, 1968). Burada kuzey ve 

güney olmak üzere 2 ayrı cevher kütlesi bulunmaktadır. 

Bu cevher kütleleri K15°-25°D yönlü ve 60º-80° ile GD‟ya eğimlidirler. Bu cevher 

kütlelerinden kuzeyde bulunanı, batıda siyah Ģeyle yaslanmakta, siyah Ģeyl cevher 

kütlesini güneyden sarmakta, doğuda ise bazalta dayanmaktadır. Kayaçlarla olan 

iliĢkisi yüzünden kuzeydeki cevher kütlesine büyük benzerlik gösteren güneydeki 

cevher kütlesi yine aynı Ģekilde batıda siyah Ģeyle yaslanmakta, güneydoğuda cevher 

dokanağında siyah Ģeyl, yer yer de bazalt izlenmekte, doğudan ise bazaltla dokanak 

oluĢturmaktadır. Kuzey cevherinden farklı olarak cevher kütlesiyle batıdaki siyah Ģeyl 

arasında, yer yer de cevher içinde ince bazalt akıntıları bulunmaktadır. Genel olarak 

bu yatak aynı cevher zonunda oluĢmuĢ, iki ayrı cevher kütlesinden oluĢmaktadır. 
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4.  MÜHENDĠSLĠK JEOLOJĠSĠ ÇALIġMALARI VE JEOTEKNĠK 

DEĞERLENDĠRMELER 

Bu bölümde Bakibaba Ocağında yapılan jeolojik ve jeoteknik çalıĢmalar anlatılarak 

kayaçların mühendislik jeolojisi tanımları yapılmıĢ, kaya ortamının fiziksel ve 

mekanik parametrelerini belirlemek için yapılan deney sonuçları verilmiĢtir.  

4.1 Yer Altı AraĢtırmaları 

4.1.1 Sondajlar           

Bölgede cevher arama amaçlı olarak çok sayıda sondaj yapılmıĢtır. 2008 yılından bu 

yana 142 adet kuyu ile toplamda 81284.2 m derinliğinde sondaj yapılmıĢtır. Sondaj 

lokasyon haritası Ģekil 6.1‟de  verilmiĢtir. 

Kayaçların mühendislik özelliklerini belirlemek amacıyla cevherin çıkarılması için 

açılacak olan derin nakliye kuyusuna yakın olması nedeniyle B-131 kuyusundan ve 

yine kuyu yeri belirlemek amacıyla yapılmıĢ olan çalıĢma alanının doğusunda 

bulunan M-261 ve M-262 nolu kuyulardan yararlanılmıĢtır. Bu kuyuların yeraltı 

iĢletmesinde cevher üretiminin yapılacağı kotlara karĢılık gelen derinliklerinden 

karot örnekleri alınmıĢtır. Seçilen bu örneklerin fiziksel ve mekanik özellikleri 

belirlenmiĢtir. Ayrıca derinliklere göre süreksizlik değerlendirmesi yapılmıĢtır.   

4.2 Kayaçların Süreksizlik Özellikleri 

4.2.1 Süreksizliklerin türü, dolgusu, ayrıĢma derecesi ve pürüzlülüğü 

Bazaltlarda çok yaygın olarak görülen ayrıĢma cevheri taĢıyan hidrotermal 

eriyiklerden kaynaklanmıĢtır. 

AyrıĢma türleri kloritleĢme, breĢleĢmesi, silisleĢme, uralitleĢme,  kalsitleĢme, 

sideritleĢme ve albitleĢmedir. Ġnce kesitlerde silisleĢmenin yaygın olduğu 

görülmüĢtür. Sondaj karotlarındaki gözlemler, ayrıĢmanın yoğun olduğu kesimlerde 

kayacın renginin değiĢtiği, süreksizlik yüzeylerinin açık, cevherli zonlarda kalsit ve 

silis dolgulu olduğu, cevherli zonlarda ilksel dokunun çok değiĢtiği ve bu zondan 
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uzaklaĢtıkça ayrıĢmanın Ģiddetinin azaldığını göstermektedir.  Mikroskobik 

analizlerde, bazı ince kesitlerde cevherli zonların tamamıyla silisleĢtiği görülmüĢtür. 

KloritleĢme dıĢında bütün diğer alterasyon türleri cevher yataklarına yakın, küçük, 

kısa dağılmıĢ zon ve mercekler oluĢturmuĢlardır.  

Çatlak pürüzlülüğünün belirlenmesi için yapılan incelemelerde açık ve dolgusuz olan 

çatlak yüzeylerinin sürtünme izli ve parlak olduğu görülmüĢtür. Bu özellik hemen 

hemen tüm dolgusuz çatlak yüzeyleri için geçerlidir.   

4.2.2 Süreksizliklerin sıklığı, aralığı ve açıklığı 

Sondaj karotları üzerinde yapılan çatlak sıklığı ölçümlerinde, çatlak sıklığının 

çoğunlukla 14-23 adet/m olarak değiĢtiği belirlenmiĢtir. Bunların arasında yer yer 6-

11 adet/m çatlak sıklığındaki kesimlerle çok sayıda ezik ve mineralize zonun varlığı 

belirlenmiĢtir. Bazı sondajların karotlarının hemen hemen yarısının ezik zonlardan 

alındığı görülmüĢtür.  Çoğunlukla açık olan çatlak yüzeylerin yanında yer yer kapalı 

çatlaklarda vardır. Cevherli zonlarda ise kalsit ve kuvarsla dolgulanmıĢ oldukları 

görülmüĢtür. 

B-131 nolu sondaj kuyusundan alınan numunelerin süreksizliklerinin gösterimi ġekil 

4.1‟de verilmiĢtir.  B-131 kuyusu için karot sandıklarında süreksizlik özellikleri 

değerlendirilmiĢtir. Özellikle yüzeye yakın olan 58.2 m - 61 m derinliklerde yoğun 

ayrıĢma ve ezik zonlar bulunmaktadır. Özellikle 407 m - 410 m derinlikler arası ve 

108 m -111 m derinlikler arası yoğun ayrıĢmalar görülmektedir. Süreksizlik açıları 

çoğunlukla 31  - 60  arasında olup çoğunlukla kalsit dolguludur. Özellikle 

cevherleĢmenin görüldüğü kısımlarda yoğun kalsit dolguları görülmüĢtür. 

Süreksizlik yüzeylerinde alterasyona bağlı renk değiĢimleri görülmektedir. 

4.3 Kayaçların Tek Eksenli Basınç Dayanımlarına Göre Tanımlaması 

AraĢtırma kuyularının faklı derinliklerinden alınan kayaçların tek eksenli basınç 

dirençlerinin ISRM(1981)‟ göre sınıflamaları yapılmıĢtır. Sınıflandırma özellikleri 

Çizelge 4.1.‟ de verilmiĢtir. M-261, M-262 ve B-131 kuyuları için yapılan dayanım 

sınıflamaları sırasıyla çizelge 4.3, çizelge 4.4. ve çizelge 4.5.‟te verilmiĢtir. 
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ġekil 4.1: B-131 sandığında görülen süreksizlikler ve sondaj kırıkları. 

 

Çizelge 4.1:Süreksizlik yüzeylerinin tek eksenli basınç direnci arazi tanımlamalarına 

göre sınıflandırılması (ISRM, 1981) . 

Simge Tanım Saha Tanımlaması 

Tek Eksenli 

SıkıĢma 

Dayanımı 

(MPa) 

R0 
AĢırı derecede zayıf 

kayaç 

Kayacın üzerinde tırnak ile 

çentik oluĢturulabilir. 
0.25-1.0 

R1 Çok zayıf kayaç 

Jeolog çekici ile sert bir darbe 

ile ufalanan kayaç, çakı ile 

doğranabilir. 

1.0-5.0 

R2 Zayıf kayaç 

Kayaç, çakı ile güçlükle 

doğranır. Jeolog çekici ile 

yapılacak tek ve sert bir darbe 

ile kırılabilir. 

5.0-25 

R3 
Orta derecede sağlam 

kayaç 

Kayaç çakı ile doğranamaz. 

Kayaç örneği, jeolog ile 

yapılacak tek ve sert bir darbe 

ile kırılabilir. 

25-50 

R4 Sağlam kayaç 

Kayaç örneğinin kırılabilmesi 

için jeolog çekici ile birden 

fazla darbenin uygulanması 

gerekir. 

50-100 

R5 Çok sağlam kayaç 

Kayaç örneğinin kırılabilmesi 

için jeolog çekici ile çok sayıda 

darbe gerekir. 

100-250 

R6 
AĢırı derecede sağlam 

kayaç 
Kayaç örneği jeolog çekici il >250 
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Yüzeye yakın 700 m kotunda zayıf kayalar bulunmaktadır. 500 m ve 470 m 

kotlarında sağlam kayalar görülmektedir. Süreksizlik yüzeylerinden kırılan 

numunelerde tek eksenli basınç dayanımları çok düĢüktür.  

Kayaçların tek eksenli basınç dayanımlarına bakıldığında M-261 kuyusunun tek 

eksenli basınç ortalaması 42.31 MPa olup, R2,R3,R4 ve R5 sınıfları görülmektedir. 

M-261 kuyusu için yapılan tek eksenli basınç dayanımlarına göre yapılan sınıflama 

Çizelge 4.2. de verilemektedir. 377-379 m derinlikliği ile 678-681 m derinliklerinde  

zayıf dayanımlar elde edilmiĢtir. 578 - 581 m derinliğindeki kayaçlar çok sağlam ve 

sağlam kaya niteliğindedir. 

Çizelge 4.2: M-261 kuyusu tek eksenli basınç dayanımlarına göre yapılan sınıflama. 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Kot 

(m) 

Tek 

eksenli 

basınç 

dayanımı 

(Mpa) 

Sınıfı Tanımlama Litoloji 

M-261 

377 -379.5 700 
21,95 R2 Zayıf kaya 

Bazalt 

7,35 R2 Zayıf kaya 

477.2- 481 600 

23,52 R2 Zayıf kaya 

96,62 R5 Sağlam kaya 

23,52 R2 Zayıf kaya 

578.2-581.8 500 

60,47 R4 Sağlam kaya 

115,35 R5 Çok sağlam kaya 

53,9 R4 Sağlam kaya 

606.8 - 610 470 

21,95 R2 Zayıf kaya 

66,64 R4 Sağlam kaya 

51,94 R4 Sağlam kaya 

678 - 681 400 19,40 R2 Zayıf kaya 

804.1 - 809 270 

18,82 R3 Zayıf kaya 

44,49 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

8,72 R2 Zayıf kaya 

M-262 kuyusu için yapılan tek eksenli basınç dayanımlarına göre yapılan sınıflama 

çizelge 4.3 verilmiĢtir. M-262 kuyusunda 700 m kotunda düĢük dayanımlı zayıf 

kayalar bulunmaktadır. 600 m ve 270 m  kotu sağlam kayalardan oluĢmaktadır. 400 

m kotu zayıf kayaçlardan 500 m kotu ise orta derece dayanımlı kayaçlardan 

oluĢmaktadır. 

B-131 kuyusu için tek eksenli basınç dayanımlarına göre yapılan sınıflama Çizelge 

4.4 te verilmiĢtir. B-131 kuyusunda genel olarak elde edilen değerler 30 ile 50 
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arasında orta derece dayanımlı kayalardır. Derine doğru inildikçe 300 m ve 270 m 

kotunda ise sağlam kayalar bulunmaktadır. 

Çizelge 4.3: M-262 kuyusu tek eksenli basınç dayanımlarına göre yapılan sınıflama. 

  

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Kot 

(m) 

Tek 

eksenli 

basınç 

dayanımı 

(Mpa) 

Sınıfı Tanımlama Litoloji 

M-262 

399-402 700 
19,99 R2 Zayıf kaya 

Bazalt 

9,50 R2 Zayıf kaya 

495-498 600 
57,62 R4 Sağlam kaya 

70,95 R4 Sağlam kaya 

599-603 470 

47,24 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

37,93 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

628 - 630.5  

4,9 R2 Zayıf kaya 

49,1 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

18,91 R2 Zayıf kaya 

699 - 703 400 

12,05 R2 Zayıf kaya 

17,64 R2 Zayıf kaya 

23,42 R2 Zayıf kaya 

829  - 833 270 
58,31 R4 Sağlam kaya 

79,67 R4 Sağlam kaya 

4.4 Kaya Kalitesi Tanımı (RQD)        

RQD(%) sondajda boyu 10 cm‟den fazla olan sağlam karotların toplam uzunluğunun 

kademe ilerlemesine oranı olarak tanımlanmıĢtır (Deer,1964).  

Toplam karot verimi bir ilerleme aralığındaki karot parçalarının toplam uzunluğunun 

ilerleme aralığının uzunluğuna oranının yüzde olarak ifadesidir. Karotların yer yer 

çok parçalı olması durumunda parçalar yan yana getirilerek bunların uzunluğu 

ölçülür. Karot verimin azaldığı ilerleme aralıkları jeoteknik anlamda kaya 

kütlesindeki zayıf ve oldukça kırıklı zonların varlığına iĢaret eder. Bölgede yapılan 

sondajlardan 14 tanesinin RQD ve toplam karot yüzdeleri incelenmiĢtir (Çizelge 

4.6). 

B-131 kuyusunun toplam karot yüzdesi 100 ile 52 arasında değiĢmekle birlikte 

ortalama değeri %96 dır. Toplam karot veriminin düĢük olduğu bölgeler genelde sığ 

derinliklerdir.  
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Çizelge 4.4: B-131 kuyusu tek eksenli basınç dayanımlarına göre yapılan sınıflama. 

 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Kot 

(m) 

Tek 

eksenli 

basınç 

dayanımı 

(Mpa) 

Sınıfı Tanımlama Litoloji 

B-131 

58.2 - 61 1050.8 78.79 R4 Sağlam kaya 

Bazalt 

108.7-111.2 1000.3 
21.75 R2 Zayıf kaya 

6.56 R2 Zayıf kaya 

239.1-241.7 870 
31.16 R3 

Orta derecede 

sağlam kaya 

7.84 R2 Zayıf kaya 

299.7-302.2 700 

30.77 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

31.06 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

508.1-512 600 

78.26 R4 Sağlam kaya 

49 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

36.26 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

598.8-603.5 500 

44.1 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

26.65 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

23.22 R2 Zayıf kaya 

646.8-651.4 470 

40.67 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

39.10 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

19.69 R2 Zayıf kaya 

707.8-712.8 400 

31.45 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

45.66 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

46.25 R3 
Orta derecede 

sağlam kaya 

808.5-813.4 300 

80.06 R4 Sağlam kaya 

61.74 R4 Sağlam kaya 

53.11 R4 Sağlam kaya 

83.3 R4 Sağlam kaya 

836.7-841.3 270 

50.47 R4 Sağlam kaya 

18.22 R3 Zayıf kaya 

6.37 R2 Zayıf kaya 

94.57 R4 Sağlam kaya 

 



29 

Çizelge 4.5: RQD sınıflaması, Deere (1964) . 

 

RQD Kaya Kalite Göstergesi 

0-25 Çok zayıf 

25-50 Zayıf 

50-75 Orta 

75-90 Ġyi 

90-100 Çok iyi 

 

Çizelge 4.6: RQD verilerinden faydalanılan sondaj kuyuları özet tablosu. 

 

Sondaj 

No 
y x Kotu (m) 

Eğim 

Açısı 

M-256 558476,49 630281,50 1168,20 90 

M-254 558547,60 630277,95 1141,50 90 

B-229 558485.19 630839.28 1168.20 90 

M-225 558573,07 630358,29 1138,53 90 

B-272 558558.35 630902.92 1133.5 90 

B-185 558518,40 630482,46 1108,87 90 

B-172 558446,63 4630537,94 1044,65 90 

B-133 558549.46 630803.7 1076.9 90 

M-293 558556,78 630201,62 1116,80 90 

B-203 558431,20 630483,80 1078,90 90 

B-127 558503,13 4630577,51 1068,47 90 

B-131 558594.36 630762.48 1109 90 

M-261 558668.24 630527.85 1074.46 90 

M-262 558643.59 630466.48 1099 90 

 

Ortam genel olarak çok zayıf ve zayıf kaya niteliğindedir. Ortalama RQD değeri % 

31.77 dir (ġekil 4.2) 

Cevher arama amacıyla yapılmıĢ olan önceki kuyulardan elde edilen değerler ile 

arazinin toplam karot verimi ve RQD verileri değerlendirilecek olursa arazinin güney 

ucunda bulunan M-256 kuyusunda ilk 180 m %0-20 arasında değiĢen değerlere sahip 

ve çok zayıf kaya niteliğindedir ve genel olarak zayıf- orta kayalardan oluĢmaktadır. 

M-254 sondajında da yine çok zayıf ve zayıf kaya türü hakim olup ortalama RQD 

değeri %35.6 dır. Arazinin kuzeyinde 1046 kotunda yapılmıĢ olan B-229 sondajında 

değerler arazinin geneline oranla daha iyidir. Özellikle 550 kotundan itibaren % 

50.5- 93.9 arasında değiĢen değerler almaktadır. 

B-127 sondajı ortalama RQD değeri %33 tür. M-293 sondajı ortalama RQD değeri 

%36.55 toplam karot verimi %97.35 dir. B-203 sondajında ise ortalama RQD 30,87 

ve toplam karot verimi %94.19 dur. 
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ġekil 4.2: B-131 Kuyusu RQD- derinlik iliĢkisi. 

 

M 261 ve M 262 sondajlarının, cevher üretimi yapılacak zonlara karĢılık gelen 

derinliklerdeki karotlardan yararlanılarak kaya ortamın karot verimi ve kaya kalitesi 

belirlenmiĢtir.   

M 261 sondajının anılan üretim kotlarına karĢı gelen derinliklerinden alınan toplam 

karot verimi, genellikle  % 100 dür. Çok az bir kesimde  % 86-% 96.6 arasındadır. 

Kaya kalitesi, genellikle % 0-% 22 arasında olup yer yer  % 40-% 47, daha az olarak 

da % 50- % 76 aralıklarında değiĢmektedir. 
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ġekil 4.3: M-256 ve B-133 sondajları Derinlik- RQD grafikleri. 

 

Bu değerlerden hareketle M 261 sondajının üretim yapılacak zonun kotlarına karĢılık 

gelen derinliklerindeki kaya ortamın genellikle çok zayıf nitelikte olduğu 

söylenebilir. Ġleri derecede çatlaklı ve kırıklı-çok kötü kaliteli kaya ortam içinde yer 

yer kötü- orta kaliteli zonlar bulunmaktadır.   

M 262 sondajının anılan üretim kotlarına karĢı gelen derinliklerinden alınan toplam 

karot verimi genellikle  % 90- % 100 olup çok az bir kesimde  % 55 dir. 

Çok az bir kesimde % 48-% 60 aralığında değiĢmektedir. Kaya kalitesinin % 0-% 23 

olduğu kesimlerde çok sayıda ezik zon geçilmiĢtir. 

Bu değerlerden hareketle M 261 ve M 262 sondajlarının üretim yapılacak zonun 

kotlarına karĢılık gelen derinliklerindeki kaya ortamın karot veriminin yüksek 

olmasına rağmen genellikle çok kötü kaliteli olduğu belirlenmiĢtir. 

Ġleri derecede çatlaklı-kırıklı ve çok kötü kaliteli kaya ortam içinde yer yer kötü- orta 

kaliteli zonlar yer almaktadır. Kaya kalitesinin % 0-% 23 olduğu zonlarda çok sayıda 

ezik zon geçilmiĢtir. 
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ġekil 4.4: B-127 ve M-293 sondajları Derinlik-RQD grafikleri. 

4.5 Mekanik ve Fiziksel Özellikler 

Kaya malzemesinin dayanımını belirlemek amacıyla bölgede daha önceden cevher 

arama amacıyla yapılmıĢ olan B-131 kuyusu ve kuyu yeri arama amaçlı olarak 

yapılmıĢ olan M-261 ve M-262 kuyularından üretimin yapılacağı katlara denk gelen 

derinliklerden alınan numuneler üzerinde tek eksenli basınç, endirekt çekme 

(Brazilian) ve üç eksenli basınç deneyleri yapılmıĢtır.  

Ġndeks özelliklerin belirlenmesine yönelik deneyler TS 699 (1987) a göre yapılmıĢtır. 

B- 131, M-261 ve M-262 kuyularından alınan numunelerin birim hacim ağırlığı, 

ağırlıkça su emmesi (W), porozitesi (n) ve boĢluk oranı(e) ölçülmüĢtür. 127 adet 

numune üzerinde tekrarlanan deneylerden elde edilen değerler ek E.1. de çizelge 

olarak verilmiĢtir ayrıca bazaltlara ait fiziksel özelliklerin ortalama değerleri aĢağıda 

verilmektedir: 

Kuru birim hacim ağırlığı (g/cm
3
)              : 2,86 ± 0,08 

Doygun birim hacim ağırlığı (g/cm
3
)  : 2,87 ± 0,08 

Ağırlıkça su emme (%)    : 0.38 ± 0,24 
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Porozite (%)                       : 1.07 ± 0,7 

BoĢluk oranı (e)                                                    : 0.01 

4.5.1 Tek eksenli basınç dayanımı 

Tek eksenli basınç dayanımı, belirli boyutlardaki kayaçların belirli doğrultuda 

kırılmaya karĢı gösterdikleri dayanıklılıktır. 

Gevrek malzemelerde, numune alanında (A) değiĢme olmadan kırılma meydana 

gelir. Gevrek özellikte olmayan kayaçlar, tek eksenli basınç altında, Ģekil 

değiĢikliğine uğrarlar. Kırılma yükü altında, kayma çatlakları meydana geldiği anda, 

deney altındaki numunenin kesit alanı büyür. Bundan dolayı, gevrek özellikte 

olmayan kayaçlarda tek eksenli basınç dayanımı, kırılma yükünün, kırılma anındaki 

alana oranı olarak tanımlanmıĢtır. 

Tek eksenli basınç dayanımı deneylerinin yapımı için numuneler TSE 699 

standartlarına göre hazırlanmıĢtır. Karotlar boy/çap oranları 2/1 olacak Ģekilde 

kesilmiĢtir. B-131, M-261 ve M-262 kuyularından boyları 16.7 cm ile 9.6 cm 

arasında çapları ise 8.5 cm ile 4.7 cm arasında değiĢen 56 adet numune üzerinde tek 

eksenli basınç deneyi yapılmıĢtır.  

Yapılan tek eksenli basınç deneyleri sonucunda kayacın gerilme altındaki 

deformasyonlarını kontrol eden elastik parametrelerden biri olan elastisite modülü 

gerilme-deformasyon grafiklerinden hesaplanmıĢtır. 

Elastisite Modülü (E) Hooke kanununa göre mükemmel elastik cisimlerde 

deformasyon gerilmenin lineer bir fonksiyonudur. 

Bu çalıĢmada tek eksenli basınç deneyleri sonucunda elde edilen gerilme-

deformasyon grafiklerinin eğiminden  elastisite modülü değerleri hesaplanmıĢtır. 

Numunelerin kırılma davranıĢları incelenecek olursa bazı numuneler süreksizlik 

yüzeylerinin bulunduğu noktalardan kırılarak numune alanında değiĢim meydana 

gelmemiĢ diğer numunelerde ise kırılma sırasında Ģekil değiĢimi, parçalanma ve 

ufalanma görülmüĢtür. 

M-261 ve M-262 kuyularında elde edilen en düĢük basınç dayanımı 4.9 MPa, en 

yüksek basınç dayanımı 96.63 Mpa ve ortalama basınç dayanımı 41. 78 MPa dır. 

Süreksizliklerin bulunduğu numuneler süreksizlik yüzeylerinden kırıldıklarından 

dolayı 4.9 MPa 6.37 MPa gibi düĢük dayanımlar elde edilmiĢtir.  
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ġekil 4.5: B-131 kuyusu 58.2-61 m derinlikli numunenin tek eksenli basınç 

grafiği üzerinde elastisite modülünün gösterimi. 

 

Yine tek eksenli basınç deneyleri sonucu elde edilen gerilme–deformasyon 

grafiklerinden en yüksek elastisite modülü 17531.72 MPa, en düĢük elastisite 

modülü 1604.94 MPa ve ortalama elastisite modülü 8746.44 MPa olarak 

bulunmuĢtur.ġekil 4.5‟te elastisite modülünün gerilme-deformasyon grfiklerinden 

çıkarılıĢı gösterilmektedir. 

M-261 kuyusundan elde edilen en düĢük kohezyon değeri 2.4 MPa en yüksek 

kohezyon 12 MPa dır. En yüksek elastisite modülü 13307.75 MPa  en düĢük 

elastisite modülü 5234.67 MPa dır.  

Kohezyon değerleri tek eksenli basınç dirençleri ile orantılı olarak değiĢmektedir. 

Elde edilen en yüksek kohezyon değeri 10.5 MPa, en düĢük kohezyon değeri ise 1.9 

MPa‟dır. 

 açısı değerleri ise 30 


 ile 67


  arasında değiĢmektedir.  

M-262 kuyusunda 578.2 m – 581.8 m derinliklerinde 115.35 MPa gibi yüksek basınç 

dayanımı elde edilirken süreksizliklerin yoğun görüldüğü derinlerden alınana 

numunelreden elde edilen değerler çok düĢüktür. 

M-262 kuyusundan elde edilen ortalama kohezyon değeri 5.78 MPa dır.En düĢük 

elastisite modülü 3017.66 MPa, en yüksek elastiste modülü 15380.12 MPa ve 

ortalama elatisite modülü 9214.71 MPa dır. Kohezyon değerleri 12 MPa ile 1.9 MPa 

arasında değiĢmektedir ve 

 açıları ise 67-30 değerleri arasındadır. 
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Çizelge 4.7: M-261 kuyusu tek eksenli basınç dayanımı, c, 
 ve elastisite modülü   

 değerleri. 

 

Deney 

Sayısı 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Tek eksenli 

basınç 

dayanımı 

(Mpa) 

c 

(Mpa) 


  

Elastisite 

modülü 

(Mpa) 

Litoloji 

TB-28 M-261 377 -379.5 21,95 4 47 7237.7 

Bazalt 

TB-29 M-261 377 -379.5 7,35 2.5 30 1920.21 

TB-30 M-261 477.2- 481 23,52 1.9 70 7629.21 

TB-31 M-261 477.2- 481 96,62 12 63 13307.75 

TB-32 M-261 477.2- 481 23,52 5 41 5261.42 

TB-33 M-261 578.2-581.8 60,47 10 52 12948.1 

TB-34 M-261 578.2-581.8 115,35 12 67 16617.88 

TB-35 M-261 578.2-581.8 53,9 7.6 57 7237.52 

TB-36 M-261 606.8 -610 21,95 4.8 38 7358.94 

TB-37 M-261 606.8 - 610 66,64 10.5 56 13081.69 

TB-38 M-261 606.8 - 610 51,94 7.5 55 12756.6 

TB-39 M-261 678 - 681 19,40 5 34 9258.05 

TB-40 M-261 804.1 - 809 18,82 4.4 38 5234.67 

TB-41 M-261 804.1 - 809 44,49 9.6 44 11753.72 

TB-42 M-261 804.1 - 809 8,72 2.4 30 6042.89 

Ortalama 43.31 6.61 48.13 9176.42 

B-131 kuyusundan elde edilen deney sonuçları çizelge 4.9.‟da verilmektadir. B-131 

kuyusunda yapılan tek eksenli basınç deneyleri sonuçlarına göre çoğunluğu orta 

sağlamlıkta kaya niteliğindedir. Elde edilen en yüksek basınç dayanımı 94.57 MPa 

en düĢük basınç dayanımı  6.37 MPa elde edilen ortalama basınç dayanımı ise 41.66 

MPa dır. B-131 kuyusu tek eksenli basınç deneyleri sonucunda elde edilen kohezyon 

değerleri tek eksenli basınç dayanımları ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Elde 

edilen en yüksek kohezyon değeri 13.7 MPa olup en düĢük kohezyon değeri ise 1 

MPa dır. 

Yeraltındaki kaya patlamaları, tavan düĢmesi, açıklıkların kapanması ve topukların 

dayanımı gibi problemlerin anlaĢılması ve kontrol edilebilmesi kazı kenarındaki 

kayacın dayanımı ve deformasyon davranıĢı hakkında yeterli bilgi sahibi olması ile 

gerçekleĢebilir. Bunu için gerilme-deformasyon iliĢkisini gösteren grafiklerden 

faydalanılır. 
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Çizelge 4.8: M-262 kuyusu tek eksenli basınç dayanımı, c, 

 ve elastisite modülü 

değerleri. 

 

Deney 

Sayısı 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Tek eksenli 

basınç 

dayanımı 

(Mpa) 

c 

(Mpa) 


  

Elastisite 

modülü 

(Mpa) 

Litoloji 

TB-43 M-262 399-402 19,99 4 47 7248.68 

Bazalt 

TB-44 M-262 399-402 9,50 2.2 44 5964.4 

TB-45 M-262 495-498 57,62 8.4 57 13864.91 

TB-46 M-262 495-498 70,95 12 50 15380.12 

TB-47 M-262 599-603 47,24 5.6 64 9744.12 

TB-48 M-262 599-603 37,93 5 63 8118.88 

TB-49 M-262 628 - 630.5 4,9 1.4 32 3017.66 

TB-50 M-262 628 - 630.5 49,1 5 67 10135.29 

TB-51 M-262 628 - 630.5 18,91 3.1 54 7648.83 

TB-52 M-262 699 - 703 12,05 3 36 7610.79 

TB-53 M-262 699 - 703 17,64 3.8 44 4184.1 

TB-54 M-262 699 - 703 23,42 5 49 9800.53 

TB-55 M-262 829  - 833 58,31 9 57 12921.35 

TB-56 M-262 829  - 833 79,67 13.5 54 13366.41 

Ortalama 36.23 5.79 51.29 9214.16 

ġekil 4.6‟daki gerilme-deformasyon grafiğinde kayacın yenilme öncesi ve yenilme 

sonrası davranıĢı görülmektedir. TaĢın yenilme ve kırılma mekanizması, minerolojik 

doku ile mikrosüreksizliklerin artan gerilmelere bağlı olarak değiĢimi sonucunda 

belirlenir. Yenilmeye kadar olan kısımda öncelikle mikrosüreksizlikler 

kapanmaktadır. Mikosüreksizliklerin artarak birleĢmesi ile ana süreksizlik üzerinde 

ötelenmelerbaĢlar ve kırılma meydana gelir. TaĢın kırıldığı gerilme tek eksenli basınç 

dayanımını vermektedir. Kırılma sonrasında çok cisim ortamı oluĢur ve sırasıyla 

sıkıĢma, ezilme, akma meydana gelir. 

Tek eksenli basınç deneyleri sonucu elde edilen gerilme-dformasyon ve yük- 

elastisite modülü iliĢkisini gösteren  grafikler Ek D‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.9: B-131 kuyusu tek eksenli basınç dayanımı, c, 

 ve elastisite modülü 

değerleri. 

 

Deney 

Sayısı 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Tek eksenli 

basınç 

dayanımı 

(Mpa) 

c 

(Mpa) 


  
Elastisite 

modülü 

(Mpa) 

Litoloji 

TB -1 B-131 58.2 - 61 78.79 12 58 11841.77 

Bazalt 

TB-2 B-131 108.7-111.2 21.75 2.5 66 1604.94 

TB-3 B-131 108.7-111.2 6.56 1 57 2645.5 

TB-4 B-131 239.1-241.7 31.16 5.3 50 9621.83 

TB-5 B-131 239.1-241.7 7.84 2.2 33 2472.43 

TB-6 B-131 299.7-302.2 30.77 4.9 58 8868.02 

TB-7 B-131 299.7-302.2 31.06 4.9 57 6369.22 

TB-8 B-131 508.1-512 78.26 8 61 15277.61 

TB-9 B-131 508.1-512 49 7.5 58 13063.34 

TB-10 B-131 508.1-512 36.26 6.8 55 9668.59 

TB-11 B-131 598.8-603.5 44.1 10 44 9754.5 

TB-12 B-131 598.8-603.5 26.65 5 48 8244.7 

TB-13 B-131 598.8-603.5 23.22 3 61 7208.77 

TB-14 B-131 646.8-651.4 40.67 7 55 8610.28 

TB-15 B-131 646.8-651.4 39.10 3.2 67 13761.28 

TB-16 B-131 646.8-651.4 19.69 4.2 43 9371.4 

TB-17 B-131 707.8-712.8 31.45 8 38 7329.69 

TB-18 B-131 707.8-712.8 45.66 8.2 50 9996.16 

TB-19 B-131 707.8-712.8 46.25 8.4 48 9803.92 

TB-20 B-131 808.5-813.4 80.06 11 58 16117.28 

TB-21 B-131 808.5-813.4 61.74 11 54 2266.84 

TB-22 B-131 808.5-813.4 53.11 10.8 46 5587.59 

TB-23 B-131 808.5-813.4 83.3 13.7 54 5170.43 

TB-24 B-131 836.7-841.3 50.47 5 68 11822.36 

TB-25 B-131 836.7-841.3 18.22 5.2 34 5852.45 

TB-26 B-131 836.7-841.3 6.37 1 55 6291.3 

TB-27 B-131 836.7-841.3 94.57 13 58 17531.72 

Ortalama 41.66 6.77 53.11 8746.44 
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ġekil 4.6: B-131 kuyusu 508.1 m - 512 m derinlikli numunenin gerilme-deformasyon   

eğrisi. 

 

ġekil 4.7: B-131 kuyusu 508.1 m - 512 m derinlikli numunenin gerilme-elastisite 

modülü eğrisi. 

 

Tek eksenli basınç dayanımı ve çekme deneyi sonucu ile çizilen Mohr zarfları ile c 

ve 

 değerleri hesaplanmıĢtır.  

808.5 m – 813 m derinlik için çizilen Mohr zarfları ġekil 4.8‟de  gösterilmektedir. 
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ġekil 4.8: B-131 kuyusu 808.5-813 m derinlikli numunler için tek eksenli basınç ve 

çekme deneyleri ile çizilen Mohr zarfları. 

4.5.2 Endirek çekme (Brazilian) deneyi 

Silindirik kaya numunesine, paralel iki yükleme plakası arasında basınç kuvveti 

uygulanarak deney gerçekleĢtirilir. Uygulanan bu çizgisel basınç kuvveti altında, 

kaya numunesi içinde, yükleme doğrultusundan geçen düĢey düzlem boyunca çekme 

gerilmeleri oluĢmakta ve numune bu düzlem boyunca kırılmaktadır.  

Numuneyi kıran kuvvet F, numune çapı D, numune boyu L ise kaya numunesinin 

çekme direnci (Ç d ) Ģu Ģekilde elde edilir: 

                                                        Ç d = 
DL

F



2

                                                       
(4.1)

 

Endirek çekme dayanımında, yükleme altındaki yatay yönde oluĢan çekme 

dayanımlarının dolaylı yönden tayini amacı ile yapılmakta olduğu için açık ocak ve 

yer altı iĢletmelerinde üzerinde çalıĢılan kayaç formasyonu ilgili kayaca gelecek 

çekilme kuvveti altında kayacın gösterdiği dayanım ile yola çıkılarak ön bir bilgi 

edinmemizi sağlar. Yapılan bu deneyler sayesinde açık iĢletmelerde basamak 

dayanıklılığını ve kayma olayının meydana gelmemesi için uygun açıklıklar 

oluĢturulur. Yer altı çalıĢmalarında açılan galerilerde hangi tip tahkimat ünitesine 

ihtiyaç duyulacağı ve kazı sistemleri hakkında bize yardımcı olur. 
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Endirek çekme deneyi için B-131, M-261 ve M-262 kuyularından alınan bazalt 

numuleri boyları çaplarına eĢit disk Ģeklinde hazırlanmıĢtır. 

M-262 kuyusundan Brazilian deneyi sonucu elde edilen değerler çizelge 4.10‟da 

verilmektedir. En düĢük değer 1.411 MPa ve en yüksek değer 8.669 MPa dır. 

M-261 kuyusundan alınan numunelerden elde edilen deney sonuçları çizelge 4.11‟te 

verilmektedir. En düĢük çekme dayanımı 500 m kotunda elde edilen 0.916 

MPa‟dır.En yüksek değer ise 270 m kotunda elde edilen 9.997 MPa‟dır.  

Çizelge 4.10: M-262 kuyusu Brazilian deneyi sonuçları. 

 

Sondaj No 
Deney 

Sayısı 

Derinlik 

(m) 

Endirek çekme 

dayanımı 

(MPa) 

Litoloji 

M-262 

CD-38 495-498 5.031 

Bazalt 

CD-39 495-498 8.669 

CD-40 599-603 1.411 

CD-41 599-603 2.093 

CD-42 628-630.5 1.411 

CD-43 628 - 630.5 2.093 

CD-44 699 - 703 2.681 

CD-45 699 - 703 3.033 

Ortalama 3.303 
 

Çizelge 4.11: M-261 kuyusu Brazilian deneyi sonuçları. 

 

Deney 

Sayısı 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Endirek çekme 

dayanımı 

(MPa) 

Litoloji 

CD-24 M-261 377 -379.5 2.937 

Bazalt 

CD-25 M-261 477.2- 481 6.039 

CD-26 M-261 477.2- 481 0.659 

CD-27 M-261 477.2- 481 4.045 

CD-28 M-261 578.2-581.8 0.916 

CD-29 M-261 578.2-581.8 4.430 

CD-30 M-261 578.2-581.8 4.315 

CD-31 M-261 606.8 -610 5.188 

CD-32 M-261 606.8 - 610 6.835 

CD-33 M-261 606.8 - 610 4.217 

CD-34 M-261 678 - 681 4.826 

CD-35 M-261 804.1 - 809 4.544 

CD-36 M-261 804.1 - 809 9.327 

CD-37 M-261 804.1 - 809 9.997 

Ortalama 5.59 
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B-131 kuyusundan elde edilen en yüksek çekme direnci 7.407 MPa, en düĢük çekme 

direnci ise 1.059 MPa dır.  Ortalama çekme direnci 4.38 MPa‟dır.  

Çizelge 4.12: B-131 kuyusu Brazilian deneyi sonuçları. 

 

Deney 

Sayısı 
Sondaj No 

Derinlik 

(m) 

Endirek çekme 

dayanımı 

(MPa) 

Litoloji 

CD-1 B-131 58.2 - 61 5.097 

Bazalt 

CD-2 B-131 108.7 -111.2 1.059 

CD-3 B-131 239.1 - 241.7 4 

CD-4 B-131 239.1 - 241.7 2.318 

CD-5 B-131 299.7 - 302.2 2.318 

CD-6 B-131 508.1 - 512 4.459 

CD-7 B-131 508.1  - 512 4.570 

CD-8 B-131 508.1 - 512 4.079 

CD-9 B-131 598.8 - 603.5 7.959 

CD-10 B-131 598.8 - 603.5 4.020 

CD-11 B-131 598.8 - 603.5 1.876 

CD-12 B-131 646.8 - 651.4 4.735 

CD-13 B-131 646.8 - 651.4 1.116 

CD-14 B-131 646.8 - 651.4 3.903 

CD-15 B-131 707.8 - 712.8 7.407 

CD-16 B-131 707.8 - 712.8 5.469 

CD-17 B-131 707.8 - 712.8 5.395 

CD-18 B-131 808.5 - 813 4 6.217 

CD-19 B-131 808.5 - 813 4 7.174 

CD-20 B-131 808.5 - 813 4 7.998 

CD-21 B-131 836.7 - 841.3 1.461 

CD-22 B-131 836.7 - 841.3 5.798 

CD-23 B-131 836.7 - 841.3 6.397 

Ortalama 4.38 

4.5.3 Üç eksenli basınç deneyi 

Üç eksenli basınç deneyi karot örneğe sabit bir yanal basınç uygulanırken örnek 

yenilinceye kadar düĢey eksen boyunca düĢey yük uygulanmasına dayanmaktadır. 

Deney düzeneği karot örneğe sabit yanal basınç uygulamak için Hoek hücresinden ve 

düĢey yük uygulamak için hidrolik presten oluĢmaktadır. Numune boyu (L) ve 

numune çapı (D) olmak üzere, L/D =2 boyutlu silindirik numunelere, basınç hücresi 

içinde değiĢik değerlerde yanal basınçlar( 3 ) uygulanır. Her değiĢik yanal basınç 
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kademesinde, numune üzerine uygulanan düĢey gerilmeler ( 1 ), kayaç numunesi 

kırılıncaya kadar uygulanır. 

Belirli yanal gerilmeler altında ( 3 )numuneyi kıran eksenel basınç gerilmesi ( 1 ) 

saptanır. Diğer numunelerle deney tekrarlanarak her deney kademesi için  1  ve  3  

değerlerinden bir daire geçirilerek Mohr daireleri çizilir. Daireler çizilen teğetlerle de 

Mohr kırılma zarfları çizilir. 

Mohr kırılma zarfının yatayla yaptığı açı, kayacın içsel sürtünme açısını(  ), düĢey 

ekseni kestiği nokta da kayacın kohezyon değerini(c) verir. 

Çizelge 4.13‟de B-131 kuyusunun 20,40 ve 60 kg/cm 2  çevre basınçlarına göre elde 

edilen üç eksenli basınç direnci değerleri verilmektedir.  

Üç eksenli deney sonuçlarına göre çizilen 808.5 m - 813.4 m derinlikli üç numune 

için farklı çevre basınçlarında çizilen Mohr zarfı Ģekil 4.10.‟da verilmektedir.  

 
 

ġekil 4.9: Üç eksenli basınç deneyi sırasında MTS cihazındaki hücrenin görünümü. 
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Çizelge 4.13:  B-131 kuyusu 20,40 ve 60 çevre basınçlarında elde edilen üç eksenli 

basınç deney sonuçları. 

 

Kuyu 

No 
Derinlik (m) 

Çevre 

Basıncı 

Üç Eksenli Basınç 

Direnci (MPa) 

c 

(MPa) 
  Litoloji 

B-

131 

598.8 - 603.5 

598.8 - 603.5 

598.8 - 603.5 

20 50.76 

7 45 

Bazalt 

40 85.65 

60 105.35 

646.8 - 651.4 20 43.41 

13 58 646.8 - 651.4 40 133.86 

646.8 - 651.4 60 160.42 

707.8 - 712.8 20 50.07 

10 54 707.8 - 712.8 40 92.51 

707.8 - 712.8 60 114.26 

808.5 - 813 4 20 125.63 

16 57 808.5 - 813 4 40 152.58 

808.5 - 813 4 60 176.20 

836.7 - 841.3 20 109.76 

12 56 836.7 - 841.3 40 135.73 

836.7 - 841.3 60 148.17 
 

 

 

ġekil 4.10: 808.5 -813.4 m derinlikli numuneler üzerinde yapılan üç eksenli deney 

sonucu çizilen Mohr zarfı. 
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5.  KAYA KÜTLE KAVRAMI VE KAYA SINIFLAMASI 

5.1 Tek ya da Çok Parçalı Ortamların DavranıĢı 

Süreksiz ortamlarda; komĢu olan çatlak cisimlerinin karĢılıklı yüzeyleri, eğer 

aralarında yastık oluĢturabilecek herhangi bir dolgu malzemesi yoksa pürüzlülükler 

nedeniyle ancak 3 noktada biri birlerine dokunurlar.  

Homojen olduğu varsayılabilen bir gerilme durumunda bile, parçadan parçaya geçen 

kuvvet aktarımları sırasında bu noktaların dolayında gerilme yığılmaları oluĢur. 

Sonuçta, bu parçalar kayaya aktarılan genel gerilme düzeyinin çok üstünde 

zorlandıklarından, beklenmedik düzeyde Ģekil değiĢtirebilir, kırılabilir veya 

plastikleĢebilirler (Vardar,2002). 

Polilit olarak da adlandırılan bu çok parçalı ortamların; monolit adını da alan tek 

parçalı cisme göre daha düĢük direnç göstermesi ve kolayca Ģekil değiĢtirerek 

plastikleĢebilmesi büyük oranda bu nedenledir (Vardar, 2002). 

Süreksizliklere yakın kesimlerin parçacığın iç kesimlerine göre önceden daha fazla 

zorlanmıĢ ve örselenmiĢ olması, parçacık küçüldükçe bu zayıf kesimlerin hacım 

içindeki payını arttırmakta ve sonuçta “çok parçalılık” arttıkça kayanın dayanım 

parametrelerinde laboratuvarda incelenen taĢ örneklerinde bulunan değerlere kıyasla 

çok belirgin azalmalar oluĢmaktadır (ġekil 5.1). 

ġekil soldan sağa doğru incelendiğinde, sırasıyla ortamların adları, bunların sistem 

büyüklüğündeki görünümleri, grafik üzerinde de (üstteki yatay eksen  ve düĢey 

eksen  olmak üzere) kayanın, kırılma öncesinden (pre failure) baĢlayarak, kırılma 

sırası ve sonrasındaki (post failure) davranıĢları ve nihayet bu ortamların mekanik 

değerlendirmelerinde kullanılması gereken bilim dalları görülmektedir (Vardar, 

2002) . 

Buradaki post failure eğrisi, baĢlangıçta (diajenez sonunda) tek parça (monolit) olan 

kayaçların geçirdikleri tektonizmaya bağlı kırılmalar sonrasında nasıl çok parçalı 

ortama dönüĢtüklerini göstermektedir (Vardar, 2002) . 
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ġekil 5.1: Kaya mekaniğinde aynı ortamın “sistem büyüklüğü”ne bağlı olarak farklı 

Ģekilde davranmasının, post- failure davranıĢı ile açıklanması 

(Vardar,2002) . 

 

Buradaki post failure eğrisi, baĢlangıçta (diajenez sonunda) tek parça (monolit) olan 

kayaçların geçirdikleri tektonizmaya bağlı kırılmalar sonrasında nasıl çok parçalı 

ortama dönüĢtüklerini göstermektedir (Vardar, 2002) 

Monolit (Tek parçalı masif ortam), Polilit (Çok parçalı kırıklı ortam)‟ a göre daha 

yüksek içsel parametrelere sahiptir. 

Kaya çatlaklandıkça (psödoplastikleĢtikçe) dayanımı azalır, çekme direncini 

kaybeder ve daha düĢük kesme dirençleri gösterir. Ancak her zaman bir kalıcı 

dayanımı vardır (Vardar,2002) 

Monolit çekme gerilmesi alırken Polilit çekme gerilmesi almaz. Dolayısıyla çatlaklı-

kırıklı kayayı oluĢturan parçalar birbiri üzerinde serbestçe hareket edebilir. Bunun 

önüne geçilebilmesi için ya parçaların birbirlerine çekmeye çalıĢabilen elemanlarla 

bağlanması, ya da bunların kinematik serbestliğinin kısıtlanması gerekir 

(Vardar,2002). 

5.2 Sistem Büyüklüğünün Denetlenmesi 

Teknik giriĢimin boyutu büyüdükçe, içerdiği özür sayısı artacak ve buna bağlı olarak 

ortamın gerilme dağılımı ve dayanımında farklılıklar oluĢacaktır (Vardar, 2002). 

Sistem büyüklüğü; teknik giriĢim sırası ve sonrasında etkilenen "fiziksel ve mekanik 

etkileĢimin" olduğu ortamın boyutudur. 
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ġekil 5.2: Sistem büyüklüğü ve özür sayısının artıĢı (Vardar,2002) . 

5.3 Kaya Sınıflaması 

5.3.1 Müller (1963) 

Kayanın taĢıma direncindeki düĢmeleri çatlaklılık ve ayrılma derecesinin bir 

fonksiyonu olarak ifade eden bir sınıflamadır (ġekil 5.3). Kayanın mekanik 

özelliklerinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. 

 

ġekil 5.3: Ayrılma derecesi ve çatlak sıklığına bağlı olarak oluĢturulan kaya 

sınıflaması (Müller, 1963) . 

 

ÇalıĢma alanındaki Ģev yüzeylerinde arazinin iki farklı bölgesinde çatlak sıklığı ile 

iliĢkili olarak ortamın tanımlaması yapılmıĢtır. Bu sınıflama yöntemindeki en önemli 

unsur, sistem büyüklüğünün hesaba katılmasıdır. ÇalıĢma alanında ilk etapta 

süreksizlikler belirlenmiĢ ve bu süreksizliklerin belirlenen bir uzunluktaki (belirlenen  

bir sistem büyüklüğünde) sayısı ve sürekliliği incelenmiĢ ve sınıflama yoluna 

gidilmiĢtir.  
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ġekil 5.4: Açıkocağın güneydoğusundaki Ģevlerinin ortalama çatlak sıklığı ve 

ayrılma derecesi hesabı. 

 

Ortalama çatlak sıklığı 

K1(stini)= (n1 / L)  

=5/4.4 m 

=1,13 Kortalama(stini)= (n1+n2) / 2                

 K2(stini)= (n2 / L) =(1.13+1.85) / 2 

=5/2,7 m                                                    =2.42 adet/m 

=1,85 

 

Ayrılma derecesi için malzeme köprüleri Ģekil 5.4‟de  görüldüğü gibi belirlenmiĢtir. 

XL = ∑ÇĠ /L (Kırmızı renkteki süreksizliğin ayrılma derecesi) 

=(1,74+2.83)/5.28 

=0,86 

Çatlaklar arasında malzeme köprüleri bulunmamaktadır. Bu nedenle diğer süreksizlik 

takımının (siyah) ayrılma derecesini  „1‟ olarak almaktayız. 

2 Süreksizlik takımının ortalamasını alırsak; 

XL  ort= (0.86+1)/2 

=0.93 
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Kaya sınıfı: ParçalanmıĢ kaya 

 

ġekil 5.5: Açıkocak Ģevlerinin ortalama çatlak sıklığı. 

 

Ortalama çatlak sıklığı 

K1(stini)= (n1 / L) 

=9/3.6 m 

=2.5 

 K2(stini)= (n2 / L) 

=[(6/1.8)+(9/2.4)]/2                                                    Kortalama(stini) =(n1+n2+n3)/3  

=7,08                  =(2.5+ 7.08 +5.43) / 3 

K3(stini)= (n3 / L)                                 =5 adet/m 

=5/0.92 m 

=5.43 

Çatlaklar arasında malzeme köprüleri bulunmamaktadır. Bu nedenle ayrılma 

derecesini  „1‟ olarak almaktayız. 

Kaya Sınıfı: ParçalanmıĢ Kaya 

5.3.2 ĠTÜ- MJKM- Vardar sınıflaması 

TaĢın labratuvar deneylerinden elde edilen, mekanik özellikleriyle ilgili sayısal 

değerler kaya için geçerli değildir. Bu değerelerin, ortamın süreksizlik durumuna, 
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kayanın cinsine ve anizotropisine göre düĢürülmesi gerekir. Kayanın mekanik 

özelliklerini saptamak için in-situ ölçümleri sonuçlarından, benzer ortamlarda daha 

önce kazanılmıĢ deneyimlerden ve ampririk formüllerden yararlanılmaktadır.  

Kayaçların yerindeki(in-situ) tek eksnli basınç dirençlerini saptamak için kullanılan 

ampirik bağıntılardan biri de VARDAR(1977) yaklaĢımıdır. 

 

 

ġekil 5.6: Tek eksenli basınç dirençlerinde bağlı olarak TaĢ-Kaya ĠliĢkisi (Vardar, 

2002) . 

                                                kaya = a .
taş

i

k

fi

k

N

N

log1

log1
/




                                   (5.1) 

Bu eĢitlikte 

 

kN = Teknik giriĢimden etkilenen alandaki parça (birim kaya elemanı ) sayısı 

kaya =Kayanın tek eksenli basınç direnci 

taş = TaĢın tek eksnli basınç direnci 

i= Kayanın heterojenlik katsayısı 

f= Direnç düĢü faktörü 

a= Anizotropi katsayısı 

lab  ve a, yönlü örneklerin kullanıldığı tek eksenli basınç direnci değerleri ile 

labratuvarda belirlenebilirken i ve f için özel deneylere ihtiyaç duyulur. Bunların 

baĢında yenilme sonrası (Post failure) deneyleri gelmektedir. Anizotropi sayısına ise 

yönlü örneklerde elde edilen tek eksenli basınç direnlerinin karĢılaĢtırılması ile 
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ulaĢılır. Tabakaların etkisinin görüldüğü durumlarda ölçülen en küçük direncin en 

büyük dirence oranı „a‟ yı vermektedir.  

                                                     a= min / max                                                      (5.2) 

Belirgin süreksizliklerin bulunduğu ortamda anizotropi sayısı saptanırken 

süreksizliklerin ve taĢın yenilmesi için gereken asal gerilme oranlarının 

karĢılaĢtırılması gerekir. Bu durumda anizotropi n= 3.2 / 1  olmak üzere 

                                                   a= n ksüreksizli / n
taş                                                     (5.3)

 

Ģeklindedir. Mohr hipotezi gereği, asal gerilme oranının içsel sürtünme açısından 

hareketle belirlenmesi de mümkün olduğundan 
3,2
/ 1  iliĢkisi 

                                               n = (1+ sin  )/(1-sin  )                                           (5.4) 

bağıntısı kullanılarak bulunabilir. Ancak bu durumda da taĢın ve süreksizliklerin 

içsel parametreleri, 3 eksenli deneyler ve kesme kutusu deneyleri ile saptanmıĢ 

olmalıdır. AraĢtırmalar anizotropi sayısının 0.2 ile 1 değerleri arasında 

değiĢebileceğini göstermiĢtir. Ayrıca; taĢın asal gerilme oranlarının 4‟den küçük 

olduğu durumlarda anizotropi etkisinin azaldığı ve a değerinin giderek 1‟e yaklaĢtığı 

gözlenmiĢtir. Buradan çıkarılacak sonuç, dayanımı düĢük kayaçlarda ve ayrıĢma 

zonlarında yön bağımlı davranıĢlarınn çok sınırlı olabildiğidir. 

Labratuvar deneylerinde elde edilen post failure eğrileri incelendiğinde, kayaç 

türlerinin  (rezidüel) dayanım için belirleyici olduğu anlaĢılmıĢtır. Yüksek dirençli 

gevrek kayaçlarda, kırılma sonrasında elde edilen rezidüle dayanım, oransal olarak 

çok büyük düĢüĢ göstremiĢ, daha zayıf ve plastik davranıĢlı kayaçlarda ise bu düĢüĢ 

daha sınırlı kalmıĢtır. 

Sonuçta; post-failure davranıĢının asimptotu Ģeklinde de ifade edilebilecek olan bu 

direnç düĢüm faktörü „f‟ için kullanılabilcek değerleri içeren bir çizelge (Çizelge 

5.1.) hazırlanmıĢtır. 

Arazide beklenen kaya direncini veren bağıntı, daha sonraki çalıĢmalarda projedeki 

kazı boyutlarını ve mühendislik jeolojisi parametrelerini öne çıkaran anlayıĢlarla 

geliĢtirilmiĢtir (Vardar, 2002). 
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Çizelge 5.1: Farklı kayaç türleri için post failure deneylerinden elde edilen direnç 

düĢüm değerleri. 

Kayaç Türü Direnç düĢüm sayısı „f ‟ 

Obsidiyen >40 

Kuvarsit 30-40 

Granit 25-35 

Bazalt 20-30 

KumtaĢı 15-25 

KireçtaĢı 12-20 

Marn 8-15 

KiltaĢı 3-12 

 

                                           arazi = a. lab
)lg(21

)lg(/21

SBki

SBkfi




                                    (5.5) 

Bu denklemde 

k    = eĢdeğer çatlak sıklığı (k Stini) 

SB = Sistem büyüklüğü olup yeraltı açıklığının 8 katı kadardır. 

                                                                SB = 8 D                                                 (5.6) 

D  = Yerlatı açıklığının eĢdeğer çapı (kazı açıklığının ortalama çapı) dır. 

i ve f değerleri için de Barton ve Müller yaklaĢımlarından alınan değerlerin 

kullanıldığı yeni bağıntılar geliĢtirilmiĢtir. 

Buna göre: 

                                                           i= k J R (J A ) 5.0                                               (5.7) 

ve 

                                                           f= SRF tan                                                  (5.8) 

olacak Ģekilde belirlenmiĢtir. 

Yukarıdaki bilgiler ıĢığında labaratuvarda yapılan deneylerden elde edilen veriler ve 

yapılan süreksizlik ölçümleri kullanılarak kayanın yerindeki basınç dayanımları 

hesaplanmıĢtır. Yapılacak olan yeraltı iĢletmesindeki yapı tasarımları için kaya kütle 

özelliklerinin bilinmesi son derece önemlidir. Bu nedenle (5.1) nolu bağıntı 

kullanılarak kayanın arazideki basınç dayanımları elde edilmiĢtir. 
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508.1m - 512 m derinlikler 600 m kotu için  
arazi  değerinin hesaplanıĢı aĢağıdaki 

Ģekildedir: 

kaya = a .
taş

i

k

fi

k

N

N

log1

log1
/





                                                                                 
 

taş = 54.51 MPa 

f    =20 ( Çizelge 5.1) 

N k =(8.D.k)=(8.8.5) 

N k =320 

a   =0.6 

i    = k J R (J A ) 5.0 =0.863 (2) 5.0   

i    = 3.65 

kaya = 0.654.51
65.3

20/65.3

)320lg(1

)320lg(1




                    

kaya = 4.7 MPa       

Olarak bulunur. Kaya kütlesinin kohezyonu eĢitlik (5.9) aĢağıdaki Ģekilde 

hesaplanmıĢtır. 

                                                   c kaya =c lab .i
0.5

.
 kaya / lab

                                  
(5.9) 

 

c kaya = 7.43.65 5.0  (4.7/54.51) 

 

c kaya = 7.41.910.09 

c kaya = 1.22 MPa 

5.3.3 Hoek-Brown deneysel yenilme ölçütü 

Kaya kütlelerinin dayanım ve deformasyon gibi özelliklerinin belirlenmesinde 

kullanılacak örneklerin, kaya malzemesi ile birlikte süreksizlikleri de içerecek 

boyutlarda olması gerekmektedir. 
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Çizelge 5.2: B-131 kuyusunun üretim katları için in-situ değerleri. 

 

Sondaj 

No 
Derinlik (m) Kot (m) 

taş  

(MPa) 

kaya
 

(MPa)
 

c 

(MPa) 

B-131 

508.1-512 600 54.51 4.7 1.22 

598.8-603.5 500 31.32 2.63 0.96 

646.8-651.4 470 33.15 2.78 0.73 

707.8-712.8 400 41.12 3.45 1.31 

808.5-813.4 300 69.5 5.8 1.5 

836.7-841.3 270 42.41 3.56 0.98 

Çizelge 5.3: M-261 kuyusunun üretim katları için in-situ değerleri. 

Sondaj 

No 
Derinlik (m) Kot (m) 

taş  

(MPa) 

kaya
 

(MPa)
 

c 

 (MPa) 

M-261 

377-379.5 700 14.65 1.23 0.52 

477.2-481 600 47.89 4.02 1.01 

598.2-581.8 498 76 6.3 1.5 

606.8-610 470 46.84 3.93 1.2 

678-681 398 19.4 1.63 0.8 

804.1-809 270 24.01 2.02 0.8 

Çizelge 5.4: M-262  kuyusunun üretim katları için in-situ değerleri. 

 

Sondaj 

No 
Derinlik (m) Kot (m) 

taş  

(MPa) 

kaya
 

(MPa)
 

c 

(MPa) 

M-262 

399-402 700 14.75 1.24 0.5 

495-498 600 64.29 5.39 1.2 

599-603 475 76 6.3 0.8 

699-703 398 17.70 1.48 0.6 

829-833 270 69 5.79 1.5 

Ancak, süreksizlikleri de içerecek boyutlarda örnekler alınarak, bunların laboratuvar 

ortamında deneye tabi tutulması mümkün değildir. Ayrıca, bu boyuttaki örnekler 

üzerinde deney yapılmasını sağlayacak deney 

hücreleri de geliĢtirilmemiĢtir. Kaya kütlelerinin dayanım ve deformasyon gibi 

özelliklerinin belirlenmesindeki güçlüklerin aĢılmasına yönelik yapılan çalıĢmaların 

sonucunda Hoek-Brown görgül yenilme ölçütü geliĢtirilmiĢtir. 

Hoek‟a (2006) göre; yenilme ölçütlerinin uygulandığı birçok mühendislik 

çalıĢmasında, tahmin edilen dayanım değerleri, örselenmiĢ kaya kütleleri için iyi 

sonuçlar verirken, tünel açma sırasında karĢılaĢılabilecek ve sıkı Ģekilde kenetlenmiĢ 

örselenmemiĢ kaya kütleleri için oldukça düĢüktür. 
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Hoek-Brown yenilme ölçütü baĢlangıçta sert kaya kütlelerinin dayanımının 

belirlenmesi amacıyla geliĢtirilmiĢ olmasına rağmen, günümüze kadar çok zayıf 

kayaçları içeren çeĢitli kaya kütlelerine de uygulanmıĢtır. Bu durum, asıl ölçütte 

değiĢikliklerin yapılmasını gerektirmiĢtir (Hoek, 2002). 

GenelleĢtirilmiĢ Hoek-Brown görgül yenilme ölçütü kaya kütlesinin yenilmesi 

anındaki asal gerilmeler arasındaki iliĢkileri kaya kütlesi mb, s ve a parametrelerine 

göre tanımlamaktadır. mb, s ve a parametrelerinin hesaplanabilmesi için ise öncelikle 

mi, GSI ve D değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

GSI değerini bulabilmek için öncelikle yapısal özellik puanı ve süreksizlik yüzey 

koĢullunun belirlenmesi gerekmketedir. 

Yapısal Özellik Puanı  

                                                 SR=-17.5ln(Jv)+79.8                                            (5.10) 

eĢitliğinden hesaplanmıĢtır. Hacimsel eklem sayısı (Jv)  değerini bulmak için ise 

RQD değerlerinde faydalanılmıĢ ve   

                                                          Jv=
5.2

110 RQD
                                           (5.11) 

eĢitliği kullanılmıĢtır. 

Jv değerleri M-261 kuyusu için 10.68-30.8 arasında değiĢmektedir. M-262 kuyusu 

için 17.6-38.4 ve B-131 kuyusu için 20-36.6 arasında değiĢmektedir. Genel olarak 

değerlendirilen bütün değerlere bakıldığında Jv değeri 10.68-38.4 arasında 

değiĢmektedir.  

Yapısal özellik puanı olan SR değeri de 26-35 arasında değerler almaktadır. 

Süreksizlik yüzey koĢulu ise 6-11 değerleri arasındadır. 

Süreksizlik yüzey koĢulu ve yapısal özellik puanlarına göre GSI değerleri 

hesaplanmıĢtır. Heaplanan GSI değeri, tek eksenli basınç dayanımı ve 

elastisitemodülü değerleri kullanılarak kaya kütle değerleri hesaplanmıĢtır.  

Hoek- Brown yenilme ölçütünüe B-131, M-261 ve M-262 kuyularına göre belirlenen 

kaya kütle parametre değerleri Çizelge 5.5, Çizelge 5.6 ve Çizelge 5.7 „de 

verilmektedir. 
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Çizelge 5.5: B-131 kuyusunun üretim katları için hesaplanan Hoek-Brown kaya 

kütle parametreleri. 

 

Sondaj 

No 
Derinlik (m) Kot (m) GSI 

taş  

(MPa) 

kaya
 

(MPa)
 

c 

(MPa) 

 

B-131 

508.1-512 600 50 54.51 3.28 3.578 38 

598.8-603.5 500 54 31.32 2.37 2.169 39 

646.8-651.4 470 53 33.15 2.38 2.265 39 

707.8-712.8 400 54 41.12 3.3 2.886 39 

808.5-813.4 300 55 69.5 4.9 4.74 39 

836.7-841.3 270 54 42.41 3.04 2.89 39 

 

Çizelge 5.6: M-261 kuyusunun üretim katları için hesaplanan Hoek-Brown kaya 

kütle parametreleri. 

 

Sondaj 

No 
Derinlik (m) 

Kot 

(m) 
GSI 

taş  

(MPa) 

kaya
 

(MPa)
 

c 

(MPa) 

 

M-261 

377-379.5 700 53 14.65 1.05 1 39 

477.2-481 600 55 47.89 3.8 3.2 39 

598.2-581.8 498 55 76 6.1 5.3 9 

606.8-610 470 55 46.84 3.7 3.2 39 

678-681 398 55 19.4 1.5 1.3 39 

804.1-809 270 55 24.01 1.9 1.6 39 

Çizelge 5.7: M-262 kuyusunun üretim katları için hesaplanan Hoek-Brown kaya 

kütle parametreleri. 

 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Kot 

(m) 
GSI 

taş  

(MPa) 

kaya
 

(MPa)
 

c 

(MPa) 

 

M-262 

399-402 700 55 14.75 1.18 1 39 

495-498 600 54 64.29 5.17 4.5 39 

599-603 475 55 76 6.1 5.3 39 

699-703 398 53 17.70 1.4 1.2 39 

829-833 270 55 69 5.5 4.8 39 

5.3.4 Leon hipotezi 

Mohr zarfı bir paraboldür. Kayayı zorlayan asal gerilmelerin farkı arttıkça, kırılma 

için gerekli olan asal gerilme oranı azalır.  

Kaya kütle değerleri için ĠTÜ,MJKM Vardar sınıflaması ve Hoek-Brown yenilme 

ölçütü kullanılmıĢtır. Ancak Hoek-Brown değerlendirmesi ile arazi için olması 

gereken yaklaĢık değerlerden çok farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Özellikle kohezyon 

değerleri için çok yüksek sonuçlar elde edilmiĢtir. Daha doğru bir değerlendirme 
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yapabilmek için Leon hipotezi (1933) ile ayrı bir değerlendirme yapılmıĢ ve kaya 

kütlesinin kohezyon değerleri hesaplanmıĢtır. Farklı kaya sınıflama sistemlerinde 

birbirinden faklı parametrelerin kullanılması sebebi ile farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Ancak Leon parabolü ve ĠTÜ, MJKM Vardar sınıflaması ile elde edilen kohezyon 

değerleri birbirlerine daha yakın sonuçlar vermiĢtir. 

 

 

ġekil 5.7: Mohr dairesi. 

 

 

Leon (1933) Parabol denklemi: 

  

                               ( 1 - 3 ) 2 + (c-1) s ( 1 + 2 + 3 ) = c 2

s                             (5.12) 

 

508.1 m - 512 m derinlikler 600 m kotu için c değerinin hesaplanıĢı aĢağıdaki 

Ģekildedir: 

1 = 507 kg/cm 2  

3 = 20 kg/cm 2  

s = 60 kg/cm 2  

Değerleri 5.12 nolu bağıntıda yerine koyarsak; 

[-507-(-20)] 2 + (c-1) 60 [(-507)+(-20)] = c (60) 2  

237169 + (c-1) (-31620) = 3600c 

237169+31620-31260c= 3600 c 
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c = 76 kg/cm 2 = 0.76 MPa 

 

ġekil 5.8: Leon parabolü. 

Çizelge 5.8: Leon parabolü ile hesaplanan c kaya  değerleri. 

Sondaj 

No 
Derinlik (m) Kot (m) 3  

(MPa) 
1
 

(MPa)
 

kayac
 

(MPa) 

 

598.8-603.5 500 

2 50.76 

0.76 4 85.65 

6 105.35 

646.8-651.4 470 

2 43.41 

0.64 4 133.86 

6 160.42 

707.8-712.8 400 

2 50.07 

0.6 4 92.51 

6 114.26 

808.5-813.4 300 

2 125.63 

0.9 4 152.58 

6 176.20 

836.7-841.3 270 

2 109.76 

0.87 4 135.73 

6 148.17 
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5.3.5 RMR kaya sınıflaması (Bianiawski, 1989) 

Jeomekanik kaya kütle sınıflaması olarak da bilinen sistem, ilk defa Bienawski 

(1973) tarafından geliĢtirilmiĢ ve 1974, 1979 ve son olarak da 1989‟da değiĢikliklere 

uğramıĢtır. Sistemin uygulanmasında, proje alanındaki kaya kütlesi yapısal alt 

birimlere ayrılır ve birimle ayrı değerlendirilir (Unal, 1983). 

Ortamda genel olarak RMR değeri 40-60 arasında değiĢmektedir.B-131 kuyusunda 

kaya kütle sınıfı bütün üretim katlarında orta kayadır. Ancak 836.7-841.3 m ile 

646.8-651.4 m derinliklerinde zayıf zonlar bulunmaktadır 

Çizelge 5.9: RMR Kaya Sınıflama Sistemi sınıflama parametreleri ve puanları. 

 
PARAMETRE DEĞER ARALIKLARI 

1 

 

Nokta yük 

dayanım indeksi 
>10MPa 10-4 4-2 2-1 

DüĢük aralıklar için tek 

eksenli basınç dayanımı 

Tek eksenli basma 

dayanımı σc 
>250 MPa 250-100 100-50 50-25 25-5 5-1 <1 

PUANI 15 12 7 4 2 1 0 

2 

Kaya kalite 

katsayısı, 

RQD(%) 

% 100-90 90-75 75-50 50-25 <25 

PUANI 20 17 13 8 3 3 3 

3 

Süreksizliklerin 

aralığı (cm) 
>2m 0.6-2 m 200-600 mm 60-200 mm <60 mm 

PUANI 20 15 10 8 5 

4 

Süreksizliklerin 

koĢulu 

Çok kaba 

yüzeyler 

Sürekli 

değil 

Ayrılma 

yok 

Sert eklem 

yüzeyleri 

Az akaba 

yüzeyler 

Ayrılma< 

1mm 

Sert eklem 

yüzeyleri 

Az kaba 

yüzeyler 

Ayrılma<1 

mm 

YumuĢak 

eklem 

yüzeyleri 

Sürtünme 

izli 

yüzeyler 

veya fay 

dolgusu 

<5 mm 

veya 1-5 

mm açık 

eklemler, 

sürekli 

eklemler 

YumuĢak fay dolgusu 

>5 mm kalınlıkta veya 

açık eklemler 

>5 mm devamlı 

süreksizlikler 

PUANI 30 25 20 10 0 

5 

Yeraltı 

suyu 

Tünelin 

10 m
2

lik 

kısmından 

gelen su 

Yok 
<10 

litre/dk 

10-25 

litre/dk 

25-125 

litre/dk 
>125 litre /dk 

Eklemdeki 

su basıncı/ 

En büyük 

asal 

gerilme 

0 0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 <0.5 

Genel 

koĢullar 

Tamamen 

kuru 
Nemli Islak Damlama Su akıĢı 

PUANI 15 10 7 4 0 
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Çizelge 5.10: Kaya kütleleri için RMR puanına göre izin verilebilir net taĢıma gücü. 

 

Kaya kütlesi sınıfı I II III IV V 

Kaya kütlesinin 

tanımı 
Çok iyi Ġyi Orta Zayıf Çok zayıf 

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0 

q a (ton/m 2 ) 600-440 440-280 280-135 135-45 45-30 

Çizelge 5.11: B-131 kuyusu RMR puanı ve kaya kütle sınıfı. 

 

Kuyu 

No 
Derinlik (m) 

Karot 

verimi (%) 
RQD (%) 

RMR 

Puanı 

Kaya 

Kütle 

Sınıfı 

TaĢıma 

gücü 

aralığı q a  

(Mpa) 

B-131 

58.2-61 100-96.16 21.87-10.47 43 Orta kaya 2.8-1.35 

108.7 -111.2 95.14-100 4.39-15.04 43 Orta kaya 2.8-1.35 

43 Orta kaya 2.8-1.35 

239.1 – 241.7 95.51-78.22 18.57-6.52 40 Orta kaya 2.8-1.35 

40 Orta kaya 2.8-1.35 

299.7 – 302.2 97.19-100 40.65-54,8 48 Orta kaya 2.8-1.35 

48 Orta kaya 2.8-1.35 

508.1 – 512 99.05-100 10.37-34.76 
48 Orta kaya 2.8-1.35 

45 Orta kaya 2.8-1.35 

45 Orta kaya 2.8-1.35 

598.8 – 603.5 92.85-95.55 3.11-28.31 
45 Orta kaya 2.8-1.35 

45 Orta kaya 2.8-1.35 

45 Orta kaya 2.8-1.35 

646.8 – 651.4 99.16-98.23 32.5-14.7 
40 Orta kaya 2.8-1.35 

40 Orta kaya 2.8-1.35 

38 Zayıf 

kaya 

1.35-0.45 

707.8 – 712.8 97.2-96,5 43.33-66.6 
48 Orta kaya 2.8-1.35 

48 Orta kaya 2.8-1.35 

48 Orta kaya 2.8-1.35 

808.5 – 813.4 98.2-95,5 24.72-38.3 

45 Orta kaya 2.8-1.35 

45 Orta kaya 2.8-1.35 

45 Orta kaya 2.8-1.35 

45 Orta kaya 2.8-1.35 

836.7 – 841.3 97.5-96 16.49-46.11 

43 Orta kaya 2.8-1.35 

38 Zayıf 

kaya 

1.35-0.45 

38 Zayıf 

kaya 

1.35-0.45 

43 Orta kaya 2.8-1.45 

M-261 kuyus için yapılan RMR sınıflaması Çizelge 5.12‟de verilmektedir. 700 m ve 

270 m kotunda zayıf kayalar bulunmaktadır. 
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600 m, 500 m, 470 m ve 400 m kotlarında ise orta kayalar bulunmaktadır. 

M-262 kuyusu için yapılan RMR sınıflamasında en düĢük puan 33 tür. 495 m -498 m 

derinlik ile 599 m-603 m derinliklerinde zayıf ve ezik zonlar bulunmaktadır ( Çizelge 

5.13) 

Çizelge 5.12: M-261 kuyusu RMR puanı ve kaya sınıflaması. 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Karot 

Verim (%) 

RQD 

(%) 

RMR 

Puanı 

Kaya 

Kütle 

Sınıfı 

TaĢıma 

Gücü 

q a  (MPa) 

M-261 

377 -379.5 100 43.75 
36 Zayıf kaya 1.35-0.45 

36 Zayıf kaya 1.35-0.45 

477.2- 481 100 71.67 

43 Orta kaya 2.8 -1.35 

48 Orta kaya 2.8 -1.35 

48 Orta kaya 1.35-0.45 

578.2-581.8 100 35 

38 Zayıf kaya 1.35-0.45 

43 Orta kaya 2.8 -1.35 

38 Zayıf kaya 1.35-0.45 

606.8-610 100 83.33 

44 Orta kaya 2,8 -1.35 

48 Orta kaya 2,8 -1.35 

48 Orta kaya 2.8 -1.35 

678-681 100 35 32 Zayıf kaya 1.35-0.45 

804.1-809 100 33 

31 Zayıf kaya 1.35-0.45 

33 Zayıf kaya 1.35-0.45 

31 Zayıf kaya 1.35-0.45 

Çizelge 5.13: M-262 kuyusu RMR puanı ve kaya sınıflaması. 

 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Karot 

verimi 

RQD 

(%) 

RMR 

Puanı 

Kaya 

sınıflaması 

TaĢıma 

Gücü 

q a  (MPa) 

M-262 

399-402 93.31-100 66.2 
43 Orta kaya 2.8-1.35 

43 Orta kaya 2.8-1.35 

495-498 85.71-100 14 
33 Zayıf kaya 1.35-0.45 

33 Zayıf kaya 1.35-0.45 

599-603 100 50 
39 Zayıf kaya 1.35-0.45 

39 Zayıf kaya 1.35-0.45 

699-703 100 63.22 

43 Orta kaya 2.8-1.35 

43 Orta kaya 2.8-1.35 

43 Orta kaya 2.8-1.35 

829-833 86.67-92.59 53.4 

41 Orta kaya 2.8-1.35 

41 Orta kaya 2.8-1.35 

41 Orta kaya 2.8-1.35 
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5.3.6 Q sınıflama sistemi (Barton, 1975) 

Q sistemi Norveç Jeoteknik Enstitüsü‟nde Barton vd. (1975) tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. Ġskandinavya‟da yaklaĢık 200 ayrı tünel çalıĢmaları sonucunda 

oluĢturulan sistem niceliksel olup, iksa tasarımına yöneliktir. 1993 ve 2002 yılında 

değiĢikliklere uğramıĢtı. 

 

 

                                           

                                               Q=
nJ

RQD


a

r

J

J


SRF

J w                                            (5.13) 

Burada ; 

RQD: Kaya kalite göstergesi 

J n : Eklem takımı sayısı 

J r : Eklem pürüzlülük sayısı 

J a : Eklem alterasyon sayısı 

J w : Eklem su azaltma faktörü 

SRF: Gerilme azaltma faktörü 

EĢitlik 6‟da RQD/ J n  kaya kütlesinin yapısını ve blok boyutunu, J r / J a  dolgulu 

veya dolgusuz süreksizlik karateristiklerini dolayısıyla makaslama dayanımını ve J w

/SRF etkin gerilme koĢullarını temsil etmektedir.Q değerinin hesaplanması için 

kullanılan 6 parametrenin değiĢik koĢullara göre alacağı değerler çizelge 5.10‟da 

verilmiĢtir. 

B-131 kuyusu için yapılan Q sınıflaması Çizelge 5.14‟de verilmektedir. Elde edilen 

en büyük Q değeri 2.64 MPa, en küçük Q değeri ise 0.775 MPa‟dır 

M-261 kuyusunda 606.8 m – 610 m derinliği ile 477.2 m – 481 m derinlikleri orta 

kayalardan oluĢmaktadır. Diğer derinliklerde ise zayıf ve çok zayıf kayalar 

görülmektedir. Elde edilen en yüksek Q değeri 8.2 olup 470 m kotundadır (Çizelge 

5.15) 
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ġekil 5.9: Q ve eĢdeğer boyut (D e ) arasındaki iliĢki ve Q sisteminde kaya kütlesi 

sınıfları (Barton vd., 1975) . 

Çizelge 5.14: B-131 kuyusunda üretim katlarına karĢılık gelen derinlikler için 

yapılan Q sınıflaması. 

 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Kot 

(m) 
RQD/J n  J r /J a  J w /SRF 

Q 

Sınıflama 

Puanı 

Tanım 

B-131 

508.1 – 512 600 34.7/12 2/2 1/2.5 1.156 Zayıf kaya 

598.8 – 603.5 500 32.14/12 2/2 1/2.5 1.071 Zayıf kaya 

646.8 – 651.4 470 32.5/12 2/2 
0.66/2.

5 

 

0.715 

 

Çok zayıf 

kaya 

707.8 – 712.8 400 55/6 2/2 
0.66/2.

5 
2.42 Zayıf kaya 

808.5 – 813.4 300 59.78/6 2/2 
0.66/2.

5 
2.64 Zayıf kaya 

836.7 – 841.3 270 37.07/6 2/2 
0.66/2.

5 

1.63 

 
Zayıf kaya 

 

M-262 kuyusunda elde edilen en yüksek Q değeri 4.4 olup 700 m kotundadır. 700 

kotu orta kaya niteliğindedir. Ancak derine doğru inildikçe çok zayıf ve aĢırı 

derecede zayıf kayalar görülmektedir (Çizelge 5.16). 
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Çizelge 5.15: M-261 kuyusunda üretim katlarına karĢılık gelen derinlikler için 

yapılan Q sınıflaması. 

 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Kot 

(m) 
RQD/J n  J r /J a  J w /SRF 

Q 

Sınıflama 

Puanı 

Tanım 

M-261 

377 -379.5 700 43.75/12 1.5/2 1/2.5 1.09 
Zayıf 

kaya 

477.2- 481 600 71.67/6 2/2 1/2.5 4.77 
Orta 

kaya 

578.2 – 581.8 500 35/12 2/2 1/2.5 1.17 
Zayıf 

kaya 

606.8 - 610 470 83.33/4 3/2 0.66/2.5 8.2 
Orta 

kaya 

678 - 681 400 35/15 2/2 0.66/2.5 0.616 

Çok 

zayıf 

kaya 

804.1 - 809 270 33/15 2/2 0.66/2.5 0.58 

Çok 

zayıf 

kaya 

 

Çizelge 5.16: M-262 kuyusunda üretim katlarına karĢılık gelen derinlikler için 

yapılan Q sınıflaması. 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Kot 

(m) 
RQD/J n  J r /J a  J w /SRF 

Q 

Sınıflama 

Puanı 

Tanım 

M-262 

399-402 700 66/6 2/2 1/2.5 4.4 Orta kaya 

495-498 600 14/15 2/2 1/2.5 0.373 
Çok zayıf 

kaya 

599-603 470 50/12 2/2 0.66/2.5 1.1 
Zayıf 

kaya 

699-703 400 63/6 3/2 0.66/2.5 2.77 
Zayıf 

kaya 

829-833 270 53/15 2/2 0.66/2.5 0.93 
Çok zayıf 

kaya 

 

ġekil 5.10‟da dünyada kullanılmakta olan 10 adet kaya sınıflama sisteminin 

karĢılaĢtırması ve aralarındaki iliĢki görülmektedir. Bu tez çalıĢması kapsamında 

bunlardan Q, RMR, ĠTÜ MJKM Vardar ve RQD olmak üzere 4 tanesine yer 

verilebilmiĢtir. Ancak yapılan bu 4 adet sınıflama ile diğer sınıflamalar arasındaki 

kıyaslama yapılabilmekte ve elde edilen değerlerin diğer sınıflamalardaki yeri 

kolaylıkla görülebilmektedir. 

Yapılan deney ve ölçümler sonucunda B-131 sondajı için elde edilen ortalama RQD 

değeri % 31.77, M-261 sondajı için % 50.29 ve M-262 sondajı için ortalama RQD 
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değeri % 49.36‟dır. Elde edilen en büyük RQD değeri % 83.33 ve en düĢük RQD 

değeri % 9.02‟dir. RQD değerlerine genel olarak bakıldığında ortam orta ve zayıf 

nitelikli kayaçlardan oluĢmaktadır. Yer yer iyi nitelikli kayaçlar görülmekte ve yer 

yer çok zayıf nitelikli kayaların görüldüğü kısımlarda ezik zonlar bulunmaktadır. 

Üretim katlarına karĢlık gelen derinlikler için yapılan RMR sııflamasına göre B-131 

kuyusu içi elde edilen ortalama RMR değeri 40.17, M-261 kuyusu için 39.8 ve M-

262 kuyusu için 43.78‟dir. Hesaplanan RMR değerleri içerisinde en büyük değer 48 

olup en düĢük değer 31‟dir. 

Yapılan Q sınıflamasına göre ortamda çoğunlukla zayıf nitelikli kayaçlar 

bulunmaktadır. Elde edilen en küçük Q değeri 0.373 olup M-262 kuyusunda 600 

kotuna karĢılık gelmektedir. En büyük Q değeri olan 8.4 ise 470 kotunda M-261 

kuyusunda elde edilmiĢtir. 

ĠTÜ, MJKM, Vardar sınıflaması ile bulunan in-situ dayanımlara göre çalıĢma alanı 

kırıklı ve çok kırıklı bazalt niteliğindedir ve yer yer ayrıĢmıĢ-ezilmiĢ zonlar 

bulunmaktadır. Çok ezik olan zonlarda hemen yenilen, kırıklı olan kısımlarda ise 

zamanla yenilen bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.  
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ġekil 5.10: Farklı kayaç sınıflamalarının karĢılaĢtırılması (Vardar, 2002) . 
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6.  JEOLOJĠK VE JEOMEKANĠK KAT HARĠTALARI 

Küre yeni maden sahasında üretimin yapılacağı katlara karĢılık gelen derinlikler için 

jeolojik ve jeoteknik kat haritaları hazırlanmıĢtır. Her bir kat ve ara kat için cevherin 

yeraltındaki konumu, boyutları ve cevher-yantaĢ iliĢkisi belirlenmiĢtir. Hazırlanan 

kat haritalarında 280 000 m 2 (700 m * 400 m)‟lik bir alan çalıĢılmıĢtır. 

Küre Bakibaba ocağındaki ve çevreindeki cevher oluĢumu bazaltlar içerisindeki zayıf 

zonlara yerleĢen hidrotermal akımlar ile oluĢmuĢtur. Küre sahasındaki cevher 

yatakları, hem masif hem de disemine sülfitlerden oluĢmaktadır. Cevherler genellikle 

siyah Ģeyl-bazalt dokanakları boyunca faylarla iliĢkilidirler ki bu halde cevherler 

daima bazalt dizilimi içinde yer alırlar. Disemine olmuĢ cevherler masif cevher 

kütleleri etrafındaki alterasyona uğramıĢ bazaltik kayaçların yerini alırlar. Disemine 

cevherin dokanak zonları değiĢik yayılımlara sahiptir.  

OluĢturulan kat haritaları ile bölgede bulunan daynıksız kayaç niteliğindeki siyah 

Ģeyllerin bazalt ve cevher ile olan sınırları belirlenmiĢtir. Bazaltların bulunduğu 

bölgelerde zayıf ve ezik zonların bulunduğu noktalar jeomekanik kat haritlarında 

gösterilmiĢtir.  

Hidrotermal cevher eriyikleri, bazaltlar içinde metasomatik alterasyonlara neden 

olmuĢtur. Bunlar kloritleĢme, silisleĢme, replasman breĢlenmesi, arjilleĢme, 

uralitleĢme, albitleĢme ve kalsitleĢmeyi içermektedir.KloritleĢmeler kuzey-güney 

yönlü ve özellikle siyah Ģeyl dokanağını takip eder. 

Kil minerallerinin levhaları masif pirit yataklan ile bunların içinde bulundukları 

kayaçlar veya disemine cevherler arasındaki dokanaklarda geliĢirler. Arjilik 

alterasyon Bakibaba madeninde her derinlikteki tüm cevher kütlelerini yakından 

izler. 

Çıkarılan kat haritalarına göre cevher 700 m kotundan 270 m kotuna kadar 

inmektedir. 
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Üretimin yapılacağı son kot olan 700 m kotuna gelindiğinde cevher sadece kuzey 

kısımlarda bazaltlarla içiçe geçmiĢ olarak bulunmaktadır. Arazinin güney bölümü ve 

batı bölümünda siyah Ģeyller ve bazaltlar bulunmaktadır (ġekil 6.2). 

650 kotunda cevher kütlesi oldukça azalarak kuzey kısımlarda görülmektedir. Siyah 

Ģeyller ve bazaltın içiçe geçtiği kısımlarda yine cevher kütlelerine rastlanmaktadır 

(ġekil 6.3). 

Üretim kotu olan 600 m kotuna gelindiğinde bazaltlar oldukça fazla bir alan 

kaplamaktadır. Arazinin güney ucuna kadar uzanan geniĢ bir alana yayılmakta ve 

siyah Ģeyllerin oranı artmaktadır (ġekil 6.4). 

550 kotunda bazaltlar ile siyah Ģeyller azalmakta ve cevher rezervi artmaktadır (ġekil 

6.5) 

500 m kotuna gelindiğinde cevherin boyutu daha da artmaktadır ve siyah Ģeyllerin 

yanında arazinin batı kısmında tekrar bazaltlar görülmektedir (ġekil 6.6). 

450 m kotuna doğru inildikçe cevher rezervi artmaktadır. Arazinin kuzey kısmında 

da az da olsa cevher kütleleri görülmektedir. Cevher kütlesinin yoğun olarak 

bulunduğu kısım çoğunlukla bazalt ve siyah Ģeyl dokanağının bulunduğu 

bölgelerdir(ġekil 6.8). 

Üretimin yapılacağı 400 m kotunda arazinin kuzey kısmında bazaltların üst kısmında 

cevher kütlesi bulunmaktadır (ġekil 6.9). 

300 m kotunda ise cevherin alt kısmında arazinin güney ucunda siyah Ģeyller 

bulunmaktadır. Cevher bazalt ve siyah Ģeyllerle iç içe geçmiĢ olarak 

bulunmaktadır.Derinlere inildikçe siyah Ģeylin kapladığı alan azalmaktadır (ġekil 

6.11). 

Yapılan sondajlarda 270 kotunda siyah Ģeyle rastlanmamaıĢtır (ġekil 6.12) 

Herbir üretim katı ve ara katlar için hazırlanmıĢ olan 1/2000 ölçekli 11 adet kat 

haritası ve haritaları oluĢturumak için faydalanılan sondajların lokasyon haritası Ek 

A‟da verilmektedir. 

Jeoloji verileri daha ayrıntılı olarak görebilmek için üretim katlarının dıĢında 50 

m‟lik katlar için de jeolojik kat haritaları oluĢturulmuĢtur.  OluĢturulan 50 m‟lik kat 

haritaları için de görülen jeolojik yapıda yine arazinin güney ucunda dayanıksız siyah 

Ģeyller arada cevher ve üst kısmında bazalt görülmektedir. 
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ġekil 6.1: BirleĢtirilmiĢ cevher sınırı 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.2: Küre yeni maden sahası 700 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil 6.3: Küre yeni maden sahası 650 m kotu jeolojik kat haritası. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.4: Küre yeni maden sahası 600 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil 6.5: Küre yeni maden sahası 550 m kotu jeolojik kat haritası. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.6: Küre yeni maden sahası 500 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil 6.7: Küre yeni maden sahası 470 m kotu jeolojik kat haritası. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.8: Küre yeni maden sahası 450 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil 6.9: Küre yeni maden sahası 400 m kotu jeolojik kat haritası. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.10: Küre yeni maden sahası 350 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil 6.11: Küre yeni maden sahası 300 m kotu jeolojik kat haritası. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.12: Küre yeni maden sahası 270 m kotu jeolojik kat haritası.
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ġekil 6.13: Jeolojik katların üç boyutlu görünümü. 
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Jeolojik modellemenin yanında katların jeoteknik olarak da tanımlaması yapılarak 

yeraltında yapılacak olan kuyunun, üretim katlarının, rapmaların, nakliye yollarının 

yapılacağı bölgelerin belirlenmesi ve tahkimat tasarımında kullanılmak üzere 

jeoteknik kat haritaları oluĢturulmuĢtur. Üretimin yapılacağı katlarda RQD değerleri 

ve yapılan kaya sınıflamalarına göre joemekanik bölgeleme yapılmıĢtır. 

Arazinin doğu bölümünde yer alan M-261 ve M-262 kuyularından alınan 

numunelerin büyük çoğunluğu çok kırıklı ve ezilmiĢ özellik göstermektedir. 

B-131 kuyusundaki bazaltların tümü zayıf-orta kaya niteliğindedir. Yapılan kaya 

sınıflama sistemlerinde RMR sınıflamasına göre orta kaya niteliğindedir. Q 

sınıflamasına göre ise zayıf kaya niteliğindedir.  

RMR sınıflamasına göre hazırlanan kat haritlarında B-131, M-261 ve M-262 

kuyuları civarı için hesaplanan RMR puanları kullanılarak kaya kalitesi tanımlaması 

yapılmıĢtır. Numune alınmayan bölgeler için RQD değerleriyle iliĢkili olarak ġekil 

6.2‟deki benzeliklerden faydalanılmıĢtır. 

 

ġekil 6.14: RMR,RQD ve Q arasındaki iliĢki (Hard Rock Miner‟s Handbook) . 

 

ġekil 6.15‟te 700 m kotu için oluĢturulmuĢ RQD dağılım haritası görülmektedir. 

RQD değerleri için her bir üretim katı ve ara kat için dağılım haritalarına göre zayıf 

ve sağlam zonlar gösterilmektedir.  

Daha sonra herbir kat için RQD dağılım haritalarından ve yapılan kaya deneylerden 

faydalanılarak RMR değerleri değerlendirilerek haritalanmıĢtır.  
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Son olarak da RQD, RMR,Q sınıflama değerleri, dayanım değerleri ve beklenen 

mekanik parametreler bir arada değerlendirilerek her bir üretim katı ve ara kat için 

jeomekanik kat haritaları oluĢturulmuĢtur. Jeomekanik haritalar bölgedeki jeolojik 

yapı ile iliĢkilendirilmiĢtir. 

700 m kotunda arazinin güneyi ve doğusu zayıf kayalardan oluĢmaktadır. Kuzeyinde 

ise orta ve iyi kayalar bulunmaktadır (ġekil 6.16). 

600 kotunda M-261, M-262  ve B-131 kuyularından alınan numunlerden orta 

derecede dayanımlar elde edilmiĢtir. Arazinin batısına doğru gidildikçe çok zayıf 

kayalar bulunmaktadır (ġekil 6.17). 

500 kotunda arazideki kaya niteliği doğudan batıya doğru orta kayadan zayıf kayaya 

geçmektedir. Kuzeyinde ve doğusunda iyi kayaçlar bulunmaktadır (ġekil 6.18). 

470 m kotunda güney kısımlar zayıf kayalardan oluĢmakla birlikte zayıf kayaların 

bulunduğu alan azalmaktadır. M-261, M-262 ve B-131 araĢtırma kuyularının 

bulunduğu kesimler orta kaya niteliğindedir (ġekil 6.19) 

400 m kotuna gelindiğinde  güney kesimler orta ve iyi kaya kalitesinde iken batı 

kısımlarda siyah Ģeylin bulunduğu kesimler zayıf niteliktedir (ġekil 6.20) 

300 m kotunda güneyde iyi kayalar kuzeydoğusunda orta nitelikli kayalar 

bulunmaktadır. M-261 ve M-262 kuyularının bulunduğu bölüm çok zayıf ve çok 

düĢük dayanımlı kayalardan oluĢmaktadır. 300 m kotunda bazaltlardan oluĢan kısım 

çok zayıf ve zayıf kaya niteliğindedir. Güneyden kuzeye doğru iyi, orta ve zayıf 

Ģeklinde bir dizilim vardır (ġekil 6.21) 

Hazırlanan jeomekanik kat haritalarına göre 270 m kotunun çoğunluğu zayıf 

kayalardan oluĢmaktadır. Arazinin batısında çok zayıf nitelikli kayalar, doğu ve 

güneydoğu bölümlerinde orta kayalar bulunmaktadır (ġekil 6.22). 

CevherleĢme zonuna yaklaĢtıkça alterasyonlar artmakta, kırık ve ezik zonlar 

çoğalmaktadır. Özellikle arazinin doğu kesimlerindeki bazaltlar cevherleĢmeden 

dolayı zayıf nitelikte olup düĢük dayanımlara sahiptir.  

Siyah Ģeyllerin bulunduğu batı kesimler çok zayıf özelliktedir.  
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ġekil 6.15: 700 kotu RQD dağılım haritası. 



79 

 

ġekil 6.16: 700 m kotu jeomekanik kat haritası. 
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ġekil 6.17: 600 m kotu jeomekanik kat haritası. 
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ġekil 6.18: 500 m kotu jeomekanik kat haritası. 
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ġekil 6.19: 470 m kotu jeomekanik kat haritası. 
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ġekil 6.20: 400 m kotu jeomekanik kat haritası. 
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ġekil 6.21: 300 m kotu jeomekanik kat haritası. 
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ġekil 6.22: 270 m kotu jeomekanik kat haritası. 
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ġekil 6.23: RQD değerlerine göre hazırlanan jeomekanik kat haritalarının üst üste birleĢtirilmiĢ gösterimi. 
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ġekil 6.24: RMR değerlerinde göre hazırlanan jeomekanik kat haritalarının üst üste  birleĢtrilmiĢ modeli. 
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ġekil 6.25: Beklenen mekanik parametreler ile RQD ve RMR değerlerinin birarada değerlendirildiği jeomekanik kat haritaları.
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6.1 ÇalıĢma Alanının Jeolojik  Model Maketi 

Bakibaba sahasında yeni bulunan cevher rezervine hangi noktalardan 

yaklaĢılacağının belirlenebilmesi için öncelikli olarak cevherin yeraltındaki jeolojik 

modeli oluĢturulmuĢtur ve cevher yan kayaç iliĢkisini gösteren kat haritaları 

çizilmiĢitir. 123 adet dik ve eğimli sondaj verisinden Eti Bakır A.ġ. tarafından 

oluĢturulmuĢ olan 33 kesitten cevher bilgileri çıkarılarak bu kesitler yardımıyla 

üretim katları olarak belirlenen 300 m, 400 m, 500 m, 600 m, 700 m kotları ile 270 m 

ve 470 m ara katlarının cevher durumu her bir kat için sondaj lokasyon haritası 

üzerinde ayrı ayrı çizilmiĢtir. Sondaj loglarından hangi kotlar arasında cevheri kestiği 

belirlenerek cevheri kesen sondajlar harita üzerinde iĢaretlemiĢtir. OluĢturulmuĢ olan 

kat haritaları pleskiglaslar üzerine çizilmiĢ ve üst üste dizilmiĢtir.  

Kat haritaları 1/2000 ölçekle temsil edilmekte olup alan toplamda 280.000 m 2

(700m*400m) dir. ÇalıĢma alanındaki en yüksek kot 1260 m en düĢük kot ise 1000 

m‟dir. 

Sondaj lokasyon haritası üzerinde kırmızı ile gösterilen noktalar cevher kesen 

sondajları, mavi ile gösterilen sondajlar ise cevher kesmeyen sondajları 

göstermektedir. Önerilen sondajlar yeĢil ile devam eden sondajlar da sarı ile 

gösterilmektedir. 

Bütün kat haritalarının birleĢtirilmesi ile oluĢan toplam cevherli bölgeye patlatma 

etkisi göz önüne alınarak 80 m‟lik ve 50 m‟lik yaklaĢma sınırları çizilmiĢtir. Harita 

üzerinde Bakibaba açık iĢletme ocak sınırı ile progresif heyelan sınırı ve aktif 

heyelan sınırları ile açılacak olan maden kuyusu için önerilen alan gösterilmektedir. 

Önerilen derin nakliye kuyusunun derinliği 1000 m‟dir. ġaftın mekanik özelliklerinin 

belirlenmesinde kullanılan kuyuya en yakın 1109 m kotunda bulunan 904 m 

derinliğindeki B-131 sondaj noktası gösterilmektedir. 
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ġekil 6.26: 270 m ile 700 m arasını gösteren maket. 

 

 

ġekil 6.27: 270 m ile 700 m arasını gösteren maket. 
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7. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmada Bakibaba ocağı hem jeolojik hem de mekanik özellikler açısından 

incelenerek üç boyutlu yeraltı modellemesi yapılmıĢtır. Jeolojik birimlerin ve 

cevherin yeraltındaki konumları ve sınırları çizilerek zayıflık zonları belirlenmiĢtir. 

Yeraltının beklenen kaya mekaniği parametreleri belirlenerek ortam jeomekanik 

olarak tanımlanmıĢtır. 

Arazinin mekanik özelliklerini belirlemek için B-131,M-261 ve M-262 kuyularında 

üretimin yapılacağı katlara karĢılık gelen derinliklerden numuneler alınarak 

laboratuvarda kaya mekaniği deneyleri yapılmıĢtır. Üç eksenli basınç dayanımı, 

endirek çekme, üç eksenli basınç deneyleri ile mekanik ve elastik parametreler 

belirlenmiĢtir. Fiziksel deneyler ile doygun ağırlık, kuru ağırlık, doygun birim hacim 

ağırlık, kuru birim hacim ağırlık, porozite, ağılıkça su emme ve boĢluk oranı 

değerleri belirlenmiĢtir.  

ETĠBAKIR A.ġ. tarafından hazırlanmıĢ olan 33 adet jeolojik kesitten cevher ve yan 

kayaçların konumları belirlenerek 11 adet jeolojik kat haritası çizilmiĢ ve ortamın 

jeolojik modeli oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma alanın büyük bölümünde cevherin ana 

kayacını oluĢturan bazaltlar bulunmaktadır. Cevher bazaltların içerisinde disemine 

olarak bulunmaktadır. Masif cevher 270 m kotundan 700 m kotuna kadar olan 

derinlikte güneybatıdan kuzeydoğuya doğru bazaltlarla siyah Ģeyller arasında 

uzanmaktadır. Dayanıksız nitelikteki siyah Ģeyller arazinin batı kesimlerinde 

bulunmaktadır. 

Bazaltlar yoğun hidrotermal alterasyon sonucunda bozunmuĢlardır. Yer yer ezik 

zonlar bulunmakla birlikte sık çatlaklar bulunmaktadır. Çatlakların büyük çoğunluğu 

kalsit ve kuvars dolguludur.  

Jeomekanik kat haritaları RQD, RMR değerlerine göre oluĢturulmuĢtur. Ayrıca RMR 

sınıflaması, RQD verileri ve basınç dayanımlarını dikkate alan bir jeomekanik model 
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daha oluĢturulmuĢtur.  Jeomekanik özellikler her bir kat için değiĢmekle birlikte 

ortam genel olarak orta-zayıf kayaçlardan oluĢmaktadır.  

Kaya kütle özellikleri belirlenerek RMR, Q ve ĠTÜ,MJKM, Vardar sınıflamaları 

yapılmıĢtır.  

Arazinin RMR puanı 48-31 değerleri arasında değiĢmektedir. Elde edilen en yüksek 

Q değeri 8.2, en düĢük Q değeri ise 0.37‟dir. Ayrıca ĠTÜ, MJKM, Vardar 

sınıfalaması ile in-situ değerler bulunmuĢtur.  

Ortamda hakim olan kayalar genellikle zayıf ve orta nitelikli kayalar olmakla birlikte 

arazinin kuzey kesimi iyi ve orta nitelikili kayalardan oluĢmaktadır. Ancak 270 m ve 

300 m kotlarında zayıf ve çok zayıf kayaçlar geniĢ bir alan kapsamaktadır. 

Bu çalıĢmada verilerin bulunmaması dolayısıyla hidrojeoloji konusu çalıĢılmamıĢtır. 

Ayrıca teknik giriĢim sırasında kayaç davranıĢının belirlenebilmesi daha  detaylı 

jeoteknik veriler çalıĢılmalıdır.  
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EK A: 

 

 

ġekil A.1: Sondaj lokason haritası. 
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ġekil A.2: BirleĢtirilmiĢ cevher sınırı. 
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ġekil A.3: Küre yeni maden sahası 700 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil A.4: Küre yeni maden sahası 650 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil A.5: Küre yeni maden sahası 600 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil A.6: Küre yeni maden sahası 550 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil A.7: Küre yeni maden sahası 500 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil A.8: Küre yeni maden sahası 470 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil A.9: Küre yeni maden sahası 450 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil A.10: Küre yeni maden sahası 400 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil A.11: Küre yeni maden sahası 350 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil A.12: Küre yeni maden sahası 300 m kotu jeolojik kat haritası. 
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ġekil A.13: Küre yeni maden sahası 270 m kotu jeolojik kat haritası. 
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EK B: 

 

 
 

ġekil B.1: B-131 kuyusu 19 nolu sandık 

 

 
 

ġekil B.2: B-131 kuyusu 37 nolu sandık 
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ġekil B.3: B-131 kuyusu 67 nolu sandık 

 

 

 
 

ġekil B.4: B-131 kuyusu 108 nolu sandık 

 

 

 

 



111 

 

 
 

ġekil B.5: B-131 kuyusu 149 nolu sandık 

 

 

 
 

ġekil B.6: B-131 kuyusu 199 nolu sandık 
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ġekil B.7: B-131 kuyusu 222 nolu sandık 

 

 

 
 

ġekil B.8: B-131 kuyusu 243 nolu sandık 
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ġekil B.9: M-261 kuyusu 134 nolu sandık 

 

 

 
 

ġekil B.10: M-261 kuyusu 167 nolu sandık 
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ġekil B.11: M-261 kuyusu 195 nolu sandık 

 

 
 

ġekil B.12: M-261 kuyusu 203 nolu sandık 
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ġekil B.13: M-261 kuyusu 223 nolu sandık 

 

 
 

ġekil B.14: M-261 kuyusu 153 nolu sandık 
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ġekil A.15: M-262 kuyusu 132 nolu sandık 

 

 
 

ġekil B.16: M-262 kuyusu 158 nolu sandık 
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ġekil B.17: M-262 kuyusu 184 nolu sandık 

 

 

 

ġekil B.18: M-262 kuyusu 209 nolu sandık 
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ġekil B.19: M-262 kuyu 243 nolu sandık 
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EK C: 

 

 
 

ġekil C.1: B-131 kuyusu 108.7 m -111.2 m derinlikli numunelerin tek eksenli basınç        

ve çekme deney öncesi ve deney sonrası görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil C.2:  B-131 kuyusu 299.7 m -302.2 m derinlikli numunelerin tek eksenli 

basınç ve çekme deney öncesi ve deney sonrası görünümü 
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ġekil C.3: B-131 kuyusu 512 m- 508.1 m derinlikli numunelerin tek eksenli basınç 

ve çekme deney öncesi ve deney sonrası görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.4: B-131 kuyusu 598.8 m – 603.5 m derinlikli numunelerin tek eksenli 

basınç ve çekme deney öncesi ve deney sonrası görünümü 
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ġekil C.5: B-131 kuyusu 707.8 m – 712.8 m derinlikli numunenin tek eksenli basınç 

ve çekme deney öncesi ve deney sonrası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.6: B-131 kuyusu 808.5 m – 813.4 m derinlikli numunelerin tek eksenli  

basınç ve çekme deney öncesi ve sonrası görünümü 
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ġekil C.7: B-131 kuyusu 836.7 m - 841.3 m derinlikli numnelerin tek eksenli basınç 

ve çekme deney öncesi ve sonrası görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.8: M-262 kuyusu 495 m - 498  m derinlikli numunelerin  tek eksenli basınç 

ve çekme deney  öncesi ve deney sonrası görünümü 
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ġekil C.9: M-262 kuyusu 495 m - 498  m derinlikli numunelerin  tek eksenli basınç 

ve çekme deney  öncesi ve deney sonrası görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil C.10: M-262 kuyusu 829 m - 833  m derinlikli numunelerin  tek eksenli basınç 

ve çekme deney  öncesi ve deney sonrası görünümü 
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ġekil C.11: M-261 kuyusu 377 m – 379.5  m derinlikli numunelerin  tek eksenli 

basınç ve çekme deney  öncesi ve deney sonrası görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.12: M-261 kuyusu 578 m – 581.8  m derinlikli numunelerin  tek eksenli 

basınç ve çekme deney  öncesi ve deney sonrası görünümü 
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ġekil C.13: M-261 kuyusu 606.8 m – 610 m derinlikli numunelerin  tek eksenli 

basınç ve çekme deney  öncesi ve deney sonrası görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C.14: M-261 kuyusu 804.1 m – 809 m derinlikli numunelerin  tek eksenli 

basınç ve çekme deney  öncesi ve deney sonrası görünümü 
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ġekil C.15: Üç eksenli basınç deney öncesi 

 

 

 

 

ġekil C.16: Üç eksenli basınç deney sonrası 
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EK D: 

 

Çizelge D.1: TB 1 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 1 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 58.2-61 
Boy 10.95 

 Çap 8.4 

 

 

 
 

ġekil D.1: TB 1 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 



128 

Çizelge D.2: TB 2 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 2 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 108.7-111-2 
Boy 10.74 

 Çap 8.4 

 

 

 

 

ġekil D.2: TB 2 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.3: TB 3 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 3 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 108.7-111.2 
Boy 10.1 

 Çap 8.4 

 

 

 

 

ġekil D.3: TB 3 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.4: TB 4 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 4 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 239.1-241.7 
Boy 16.63 

 Çap 8.4 

 

 

 

 

ġekil D.4: TB 4 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.5: TB 5 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 5 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 239.1-241.7 
Boy 16.45 

 Çap 8.4 

 

 

 
 

ġekil D.5: TB 5 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.6: TB 6 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 6 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 299.7-302.2 
Boy 16.7 

 Çap 8.4 

 

 

 

 
 

ġekil D.6: TB 6 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.7: TB 7 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 7 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 299.7-302.2 
Boy 12.95 

 Çap 8.4 

 

 

 

 
 

ġekil D.7: TB 7 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.8: TB 8 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 8 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 508.1-512 
Boy 12.63 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.8: TB 8 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.9: TB 9 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 9 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 508.1-512 
Boy 12.23 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.9: TB 9 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 

 



136 

Çizelge D.10: TB 10 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 10 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 508.1-512 
Boy 12.3 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.10:  TB 10 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.11: TB 11 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 11 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 598.8-603.5 
Boy 9.8 

 Çap 4.7 

 

 

 

 

ġekil D.11:  TB 11 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.12: TB 13 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 13 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 598.8-603.5 
Boy 9.68 

 Çap 4.7 

 

 

 

 

ġekil D.12:  TB 13 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.13: TB 15 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 15 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 646.8-651.4 
Boy 9.35 

 Çap 4.7 

 

 

 

 

ġekil D.13:  TB 15 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.14: TB 16 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 16 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 646.8-651.4 
Boy 8.35 

 Çap 4.7 

 

 

 

ġekil D.14:  TB 16 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.15: TB 17 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 17 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 707.8-712.8 
Boy 9.68 

 Çap 4.7 

 

 

 

ġekil D.15:  TB 17 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.16: TB 18 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 18 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 707.8-712.8 
Boy 9.68 

 Çap 4.7 

 

 

 

ġekil D.16:  TB 18 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.17: TB 19 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 19 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 707.8-712.8 
Boy 9.6 

 Çap 4.7 

 

 

 

ġekil D.17: TB 19 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.18: TB 20 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 20 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 808.5-813.4 
Boy 10.3 

 Çap 4.7 

 

 

 

 

ġekil D.18: TB 20 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.19: TB 21 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 21 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 808.5-813.4 
Boy 9.8 

 Çap 4.7 

 

 

 

ġekil D.19: TB 21 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.20: TB 22 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 22 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 808.5-813.4 
Boy 9.8 

 Çap 4.7 

 

 

 

 

ġekil D.20: TB 22 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.21: TB 23 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 23 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 808.5-813.4 
Boy 9.86 

 Çap 4.7 

 

 

 

 

ġekil D.21: TB 23 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.22: TB 24 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 24 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 836.7-841.3 
Boy 10.5 

 Çap 4.7 

 

 

 

 

ġekil D.22: TB 24 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.23: TB 25 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 25 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 836.7-841.3 
Boy 9.96 

 Çap 4.7 

 

 

 
 

ġekil D.23: TB 25 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.24: TB 27 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 27 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 836.7-841.3 
Boy 9.65 

 Çap 4.7 

 

 

 

ġekil D.24: TB 27 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.25: TB 28 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 28 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 377-379.5 
Boy 11.95 

 Çap 8.5 

 

 

 

ġekil D.25: TB 28 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.26: TB 29 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 29 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 377-379 
Boy 10.11 

 Çap 8.5 

 

 

 

ġekil D.26: TB 29 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.27: TB 30 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 30 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 477.2-481. 
Boy 12.2 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.27: TB 30 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.28: TB 31 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 31 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 477.2-481. 
Boy 12.3 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.28: TB 31 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.29: TB 33 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 33 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 578.2-581.8 
Boy 11.95 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.29: TB 33 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.30: TB 34 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 34 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 578.2-581.8 
Boy 12.17 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.30: TB 34 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.31: TB 35 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 35 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 578.2-581.8 
Boy 11.93 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.31: TB 35 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.32: TB 36 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 36 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 606.8-610 
Boy 12.17 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.32: TB 36 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.33: TB 37 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 37 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 606.8-610 
Boy 11.97 

 Çap 6.3 

 

 

 
 

ġekil D.33: TB 37 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.34: TB 38 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 38 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 606.8-610 
Boy 12.7 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.34: TB 38 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.35: TB 39 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 39 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 678-681 
Boy 12.7 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.35: TB 39 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.36: TB 40 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 40 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 804.1-809 
Boy 9.72 

 Çap 4.7 

 

 

 

 

ġekil D.36: TB 40 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.37: TB 41 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 41 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 804.1-809 
Boy 9.64 

 Çap 4.7 

 

 

 

 

ġekil D.37: TB 41 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.38: TB 42 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 42 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 804.1-809 
Boy 9.97 

 Çap 4.7 

 

 

 

 

 

ġekil D.38: TB 42 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.39: TB 43 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 43 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 495-498 
Boy 12.24 

 Çap 8.5 

 

 

 

 

ġekil D.39: TB 43 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.40: TB 44 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 44 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 399-402 
Boy 13.3 

 Çap 8.5 

 

 

 

 

 

ġekil D.40: TB 44 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.41: TB 45 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 45 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 495-498 
Boy 12.4 

 Çap 6.3 

 

 

 

 
 

ġekil D.41: TB 45 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.42: TB 46 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 46 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 495-498 
Boy 12.04 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.42: TB 46 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.43: TB 47 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 47 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 599-603 
Boy 9.8 

 Çap 6.3 

 

 

 

   

ġekil D.43: TB 47 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.44: TB 48 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 48 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 599-603 
Boy 11.62 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.44: TB 48 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.45: TB 49 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 49 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 628-630-5 
Boy 11.83 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.45: TB 49 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.46: TB 50 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 50 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 628-630.5 
Boy 11.83 

 Çap 6.3 

 

 

 

ġekil D.46: TB 50 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.47: TB 51 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 51 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 628-630.5 
Boy 11 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.47: TB 51 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.48: TB 52 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 52 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 699-703 
Boy 12.3 

 Çap 6.3 

 

 

 

ġekil D.48: TB 52 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.49: TB 53karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 53 
 

Boyut (cm) 

Derinlik (m) 699-703 
Boy 12.16 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.49: TB 53 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 



176 

Çizelge D.50: TB 54 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 54 
 

Boyut (cm) 

Derinklik (m) 699-703 
Boy 12.76 

 Çap 6.3 

 

 

 

ġekil D.50: TB 54 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.51: TB 55 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 55 
 

Boyut (cm) 

Derinklik (m) 699-703 
Boy 12.18 

 Çap 6.3 

 

 

 

ġekil D.51: TB 55 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 
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Çizelge D.52: TB 56 karot örneği özellikleri 

 

Örnek No TB 56 
 

Boyut (cm) 

Derinklik (m) 699-703 
Boy 12.04 

 Çap 6.3 

 

 

 

 

ġekil D.52: TB 56 örneği gerilme- deformasyon ve gerilme-elastisite modülü iliĢkisi 

grafiği 

 



179 

 

EK E: 

 

 

ġekil E.1: 13-13‟ jeolojk kesiti 
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ġekil E.2: 14-14‟ jeolojk kesiti 
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EK  F: 

 

Çizelge F.1: B-131, M-261 ve M-262 kuyularından alınan numunelerin fiziksel 

özellikleri  

 

Kuyu 

No 

Derinlik 

(m) 

Doygun 

Ağırlık 

g 

Kuru 

Ağırlık 

g 

Hacim 

cm
3

 

Doygun 

Birim Hacim 

Ağrlık 

( d ) 

g/ cm
3

 

Kuru Birim 

Hacim Ağırlık 

( k ) 

g/ cm
3

 

Porozite 

(n) 

% 

Ağırlıkça 

Su emme 

(W) 

% 

BoĢluk 

Oranı 

(e) 

% 

B-131 

58.2 - 61 

78.31 77.89 27.23 2.8759 2.8604 1.5424 0.5392 0.0157 

109.09 108.55 38.30 2.8483 2.8342 1.4099 0.4975 0.0143 

144.72 144.27 46.70 3.0989 3.0893 0.9636 0.3119 0.0097 

138.70 138.30 46.70 2.9700 2.9615 0.8565 0.2892 0.0086 

182.01 181.50 60.19 3.0239 3.0155 0.8473 0.2810 0.0085 

180.7  - 111.1 

193.13 192.44 67.46 2.8629 2.8527 1.0228 0.3586 0.0103 

111.56 111.05 39.29 2.8394 2.8264 1.2980 0.4593 0.0132 

127.20 126.20 42.28 3.0085 2.9849 2.3652 0.7924 0.0242 

143.85 143.08 50.52 2.8474 2.8321 1.5241 0.5382 0.0155 

213.06 211.88 74.95 2.8427 2.8270 1.5744 0.5569 0.0160 

188.5  - 191.1 

80.80 80.31 27.72 2.9149 2.8972 1.7677 0.6101 0.0180 

139.74 138.35 48.70 2.8694 2.8409 2.8542 1.0047 0.0294 

187.47 186.50 64.89 2.8890 2.8741 1.4948 0.5201 0.0152 

58.18 57.82 20.18 2.8831 2.8652 1.7839 0.6226 0.0182 

87.75 87.29 30.27 2.8989 2.8837 1.5197 0.5270 0.0154 

239.1 - 241.7 

215.00 214.73 74.35 2.8917 2.8881 0.3631 0.1257 0.0036 

215.79 215.25 76.80 2.8098 2.8027 0.7031 0.2509 0.0071 

216.50 215.31 77.46 2.7950 2.7796 1.5363 0.5527 0.0156 

241.63 240.10 88.12 2.7421 2.7247 1.7363 0.6372 0.0177 

246.88 246.58 85.96 2.8720 2.8685 0.3490 0.1217 0.0035 

299.7  - 302.2 

77.05 76.86 27.44 2.8079 2.8010 0.6924 0.2472 0.0070 

125.00 124.60 44.55 2.8058 2.7969 0.8979 0.3210 0.0091 

333.93 332.69 118.02 2.8294 2.8189 1.0507 0.3727 0.0106 

124.38 124.15 43.71 2.8456 2.8403 0.5262 0.1853 0.0053 

107.59 107.33 37.65 2.8576 2.8507 0.6906 0.2422 0.0070 

407.5  - 410.3 

173.73 173.15 60.91 2.8522 2.8427 0.9522 0.3350 0.0096 

106.05 105.74 36.92 2.8724 2.8640 0.8397 0.2932 0.0085 

114.52 114.32 40.06 2.8587 2.8537 0.4993 0.1749 0.0050 

137.74 137.21 48.50 2.8400 2.8291 1.0928 0.3863 0.0110 

176.72 176.04 62.07 2.8471 2.8362 1.0955 0.3863 0.0111 

508.1  - 512 230.07 229.06 83.11 2.7683 2.7561 1.2153 0.4409 0.0123 



182 

126.15 125.29 45.89 2.7490 2.7302 1.8740 0.6864 0.0191 

233.96 233.22 82.46 2.8373 2.8283 0.8974 0.3173 0.0091 

181.40 180.74 64.35 2.8190 2.8087 1.0256 0.3652 0.0104 

141.39 140.62 51.75 2.7322 2.7173 1.4879 0.5476 0.0151 

598.8  - 603.5 

120.31 120.17 40.80 2.9488 2.9453 0.3431 0.1165 0.0034 

145.55 145.32 49.42 2.9452 2.9405 0.4654 0.1583 0.0047 

191.90 191.70 65.05 2.9500 2.9470 0.3075 0.1043 0.0031 

117.94 117.81 38.93 3.0552 3.0519 0.3339 0.1094 0.0034 

114.27 114.11 38.52 2.9665 2.9624 0.4154 0.1402 0.0042 

646.8 - 651.4 

145.95 145.72 50.88 2.8685 2.8640 0.4520 0.1578 0.0045 

155.10 154.89 54.07 2.8685 2.8646 0.3884 0.1356 0.0039 

116.52 116.36 41.04 2.8392 2.8353 0.3899 0.1375 0.0039 

115.42 115.24 40.25 2.8676 2.8631 0.4472 0.1562 0.0045 

137.17 137.01 48.51 2.8277 2.8244 0.3298 0.1168 0.0033 

707.8  - 712.8 

102.74 102.44 33.48 3.0687 3.0597 0.8961 0.2929 0.0090 

146.23 145.93 48.02 3.0452 3.0389 0.6247 0.2056 0.0063 

74.16 74.02 25.47 2.9117 2.9062 0.5497 0.1891 0.0055 

156.10 155.79 52.66 2.9643 2.9584 0.5887 0.1990 0.0059 

82.89 82.73 28.05 2.9551 2.9494 0.5704 0.1934 0.0057 

808.5  - 813.4 

130.14 129.96 45.76 2.8440 2.8400 0.3934 0.1385 0.0039 

130.78 130.41 45.63 2.8661 2.8580 0.8109 0.2837 0.0082 

92.09 91.94 32.33 2.8484 2.8438 0.4640 0.1632 0.0047 

141.07 140.70 48.48 2.9099 2.9022 0.7632 0.2630 0.0077 

89.74 89.50 30.87 2.9070 2.8993 0.7775 0.2682 0.0078 

836.7 - 841.2 

130.74 130.28 42.55 3.0726 3.0618 1.0811 0.3531 0.0109 

187.54 186.81 64.59 2.9035 2.8922 1.1302 0.3908 0.0114 

90.55 90.32 31.29 2.8939 2.8865 0.7351 0.2547 0.0074 

81.35 81.21 27.05 3.0074 3.0022 0.5176 0.1724 0.0052 

M-261 

377  - 379.5 

107.56 106.70 37.17 2.8937 2.8706 2.3137 0.8060 0.0237 

258.63 256.02 90.44 2.8597 2.8308 2.8859 1.0195 0.0297 

151.90 151.00 52.28 2.9055 2.8883 1.7215 0.5960 0.0175 

171.36 170.51 60.90 2.8138 2.7998 1.3957 0.4985 0.0142 

153.61 153.05 52.91 2.9032 2.8926 1.0584 0.3659 0.0107 

477.2  - 481 

141.20 140.91 49.14 2.8734 2.8675 0.5902 0.2058 0.0059 

129.64 129.17 46.19 2.8067 2.7965 1.0175 0.3639 0.0103 

191.27 190.85 65.75 2.9090 2.9027 0.6388 0.2201 0.0064 

158.30 157.93 54.25 2.9180 2.9112 0.6820 0.2343 0.0069 

578.2 - 581.8 

77.26 77.06 27.50 2.8095 2.8022 0.7273 0.2595 0.0073 

224.02 223.58 79.73 2.8097 2.8042 0.5519 0.1968 0.0055 

261.61 261.15 91.22 2.8679 2.8629 0.5043 0.1761 0.0051 

146.73 146.36 51.16 2.8681 2.8608 0.7232 0.2528 0.0073 
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125.99 125.61 44.79 2.8129 2.8044 0.8484 0.3025 0.0086 

666.7  - 670.3 

149.98 149.58 52.75 2.8432 2.8356 0.7583 0.2674 0.0076 

130.22 129.74 46.27 2.8144 2.8040 1.0374 0.3700 0.0105 

132.76 132.22 46.53 2.8470 2.8416 0.5373 0.1891 0.0054 

351.76 350.86 123.87 2.8398 2.8325 0.7266 0.2565 0.0073 

390.47 389.32 138.43 2.8207 2.8124 0.8307 0.2954 0.0084 

678  - 681.5 

126.50 126.05 44.91 2.8167 2.8067 1.0020 0.3570 0.0101 

151.74 150.42 54.60 2.7791 2.7549 2.4176 0.8775 0.0248 

90.00 89.52 32.09 2.8046 2.7897 1.4958 0.5362 0.0152 

104.20 103.64 37.13 2.8064 2.7913 1.5082 0.5403 0.0153 

177.01 176.21 62.89 2.8146 2.8019 1.2721 0.4540 0.0129 

708  - 711.5 

57.46 57.28 19.84 2.8962 2.8871 0.9073 0.3142 0.0092 

98.11 97.78 34.89 2.8120 2.8025 0.9458 0.3375 0.0095 

169.07 168.64 59.93 2.8211 2.8140 0.7175 0.2550 0.0072 

231.78 231.22 82.39 2.8132 2.8064 0.6797 0.2422 0.0068 

117.83 117.38 41.92 2.8108 2.8001 1.0735 0.3834 0.0109 

804.1 - 809 

150.81 150.17 50.90 2.9629 2.9503 1.2574 0.4262 0.0127 

125.58 124.65 43.03 2.9184 2.8968 2.1613 0.7461 0.0221 

242.07 240.57 82.93 2.9190 2.9009 1.8088 0.6235 0.0184 

237.10 236.13 75.58 3.1371 3.1242 1.2834 0.4108 0.0130 

142.60 142.07 49.82 2.8623 2.8517 1.0638 0.3731 0.0108 

M-262 

399 - 402 

67.30 66.95 23.57 2.8553 2.8405 1.4849 0.5228 0.0151 

195.20 195.15 68.29 2.8584 2.8577 0.0732 0.0256 0.0007 

58.92 58.72 20.58 2.8630 2.8533 0.9718 0.3406 0.0098 

80.83 80.51 28.25 2.8612 2.8499 1.1327 0.3975 0.0115 

160.24 159.61 55.82 2.8707 2.8594 1.1286 0.3947 0.0114 

495 - 498 

143.83 143.44 50.97 2.8219 2.8142 0.7652 0.2719 0.0077 

150.26 149.83 50.20 2.9932 2.9847 0.8566 0.2870 0.0086 

247.24 246.65 81.43 3.0362 3.0290 0.7245 0.2392 0.0073 

156.39 155.90 53.81 2.9063 2.8972 0.9106 0.3143 0.0092 

110.62 110.30 39.13 2.8270 2.8188 0.8178 0.2901 0.0082 

599 - 603 

60.11 59.97 21.12 2.8461 2.8395 0.6629 0.2335 0.0067 

226.11 225.79 80.35 2.8141 2.8101 0.3983 0.1417 0.0040 

80.37 80.15 28.37 2.8329 2.8252 0.7755 0.2745 0.0078 

89.60 89.34 31.37 2.8562 2.8479 0.8288 0.2910 0.0084 

224.74 224.30 78.22 2.8732 2.8676 0.5625 0.1962 0.0057 

627  - 630 

173.75 173.47 61.24 2.8372 2.8326 0.4572 0.1614 0.0046 

117.03 116.80 41.13 2.8454 2.8398 0.5592 0.1969 0.0056 

90.48 90.26 32.13 2.8161 2.8092 0.6847 0.2437 0.0069 

94.16 93.96 33.10 2.8447 2.8387 0.6042 0.2129 0.0061 

69.86 69.59 25.14 2.7788 2.7681 1.0740 0.3880 0.0109 
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699 - 703 

110.60 110.40 38.81 2.8498 2.8446 0.5153 0.1812 0.0052 

99.98 99.69 35.16 2.8436 2.8353 0.8248 0.2909 0.0083 

176.30 175.91 62.01 2.8431 2.8368 0.6289 0.2217 0.0063 

201.46 200.82 71.22 2.8287 2.8197 0.8986 0.3187 0.0091 

112.63 112.45 39.50 2.8514 2.8468 0.4557 0.1601 0.0046 

796.7  - 800 

82.22 81.66 29.95 2.7452 2.7265 1.8698 0.6858 0.0191 

85.88 85.26 31.31 2.7429 2.7231 1.9802 0.7272 0.0202 

92.91 91.64 34.03 2.7302 2.6929 3.7320 1.3859 0.0388 

107.78 106.45 39.37 2.7376 2.7038 3.3782 1.2494 0.0350 

191.19 189.52 69.36 2.7565 2.7324 2.4077 0.8812 0.0247 

829 - 833 

177.23 176.14 63.12 2.8078 2.7906 1.7269 0.6188 0.0176 

212.79 210.56 77.75 2.7368 2.7082 2.8682 1.0591 0.0295 

283.79 282.35 100.96 2.8109 2.7967 1.4263 0.5100 0.0145 
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EK G: 

 

 
 

ġekil G.1: 1/2000 ölçekli jeoloji haritası 
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ÖZGEÇMĠġ  

 

Ad Soyad: Duygu DEMĠR   

Doğum Yeri ve Tarihi: Ġstanbul/ 23.12.1986  

Adres: Fulya Mahallesi.No:23 Mecidiyeköy /ĠST  

E-Posta: dmrduygu@hotmail.com  

Lisans: Sakarya Üniversitesi 

 

 


