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ÖNSÖZ 

Geleneksel olarak iki yılda bir farklı Üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal 

Kil Sempozyumlarının on yedincisini, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Kil Bilimleri Derneği işbirliği ile 04-07 Ekim 2017 

tarihleri arasında düzenlemiş bulunmaktayız.  

Kil geçmişten günümüze önemini yitirmeden kullanılan yegâne hammaddelerden biri 

olarak kabul edilmiştir. Kil bilimi, jeolojiden arkeolojiye, kimyadan fiziğe, sanattan tarıma, 

sağlıktan endüstriye birçok farklı disiplinde gerçekleştirilen çalışmalara konu olmaktadır. Bu 

nedenle, 17. Ulusal Kil Sempozyumu ile değişik alanlarda kil biliminde gerçekleştirilen 

güncel bilimsel çalışmaların ve endüstriyel uygulamaların bilimsel bir platformda 

paylaşılması amaçlanmıştır.  

Ülkemizin farklı kurum ve kuruluşlarından çok sayıda araştırmacı, bilim insanı ve 

sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda bildiriler;  Kil Mineralojisi, 

Jeolojisi ve Jeokimyası, Kil ve Arkeoloji,  Kil Sağlık ve Çevre, Killerin Fiziko-Kimyasal 

Özellikleri, Jeoteknik Uygulamalarda Kil, Kil ve Sanat, Nanokil, Nanokompozit ve Kil 

Katkılı Kompozitler, Seramik, Hidrotermal ve Cevher Oluşturan Sistemlerde Kil, İklim ve 

Bentonit başlıkları altında bildiriler kitapçığında yer almaktadır. Sempozyumda 4 çağrılı 

konuşma, 48 adet sözlü ve 18 adet poster bildiri sunulacaktır.  

17. Ulusal Kil Sempozyumu’nun gerçekleşmesi konusunda başta Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Mansur HARMANDAR olmak üzere Üniversitemize, 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Sekreterliğine ve Düzenleme Kurulu üyelerine,  bildirileri 

değerlendiren Bilim Kurulu Üyelerine, Kil Bilimleri Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu 

Üyelerine, sempozyuma destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, ve bildirileri ile 

sempozyuma katılan siz değerli bilim insanlarına katkıları için teşekkür eder, sempozyumun 

kil biliminin gelişmesine katkı sağlamasını dileriz.  

 

Düzenleme Kurulu 
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K-AR DATING OF K-BENTONITES 

Jan Środoń 

Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland 

ABSTRACT: Bentonites, i.e. argillized volcanic ashes, are relatively rare rocks of 

particular importance for geological studies, not to mention their industrial applications. 

They are the main source of geochronological data in sedimentary sequences (mainly U-Pb in 

zircons), their geochemistry aids geotectonic reconstructions and stratigraphic correlations. 

Bentonites altered during burial into K-bentonites (illitized) provide additional information 

about the hydrocarbons generation in a sedimentary basin from B and Li isotopes, NH4 for K 

substitution in the illite layers of mixed-layer illite-smectite, and allow dating burial history of 

a basin by means of K-Ar geochronological technique applied to these clays. 

K-Ar technique, one of the oldest geochronological tools, is based on natural 

radioactive decay of 40K into 40Ar. The clock starts working when a K-bearing mineral 

crystallizes and 40Ar starts accumulating in the crystal. It works well if 40Ar atom is locked 

permanently in the crystal structure. From this standpoint illite (illitic component of illite-

smectite) is almost a perfect clock, holding K and 40Ar well, both during increasing 

temperature and during weathering. Only above 200oC illite 1Md recrystallizes into 2M1 and 

the K-Ar clock is reset, as 40Ar is lost during this reaction. Loss of argon by thermal diffusion 

is also considered at these elevated temperatures.  During aggressive weathering the clock is 

destroyed if illite layers are opened, a reaction which turns illite into vermiculite. 

Illite crystals (fundamental particles) appear in diagenetic realm (ca. 60-200oC) via 

nucleation and growth, both inside and outside of smectite crystals, and all are preserved 

during further diagenetic history, because Ostwald ripening does not operate in this system 

(Środoń et al., 2000). The growth of illite crystals continues until the maximum temperatures 

are reached, thus bigger crystals are younger than the small ones and the entire illite crystal 

population preserves information about the basin history between the burial at ca. 60oC and 

the maximum paleotemperatures (Środoń et al., 2002). Theoretically such information is 

preserved in every shale or mudstone containing authigenic illite, but it can be extracted 

relatively easily only if the detrital illite is absent: the condition met only by non-

contaminated K-bentonites and rare beach sandstones with filamentous illite. 

The age of <0.2 mm fraction of such rock represents the mean age between the 

beginning and the end of the illitization period and depends on burial history of the sample. 

Finer size fractions of illite crystals can be separated under conditions of infinite osmotic 

swelling and high-speed centrifugation (Clauer et al., 1997). If the burial was long lasting the 

finest fractions are clearly older, but younger than the beginning of illitization, and the 

coarsest fractions are younger, but older than the end of illitization.  If the burial was fast, the 

ages of all fractions are the same or for the finest fractions may be slightly younger due to a 

measureable Ar loss from smallest illite crystals as a result of 40Ar recoil (Szczerba et al., 

2015). 

If K-bentonite is contaminated with a detrital mica, which is not uncommon, a 

complete separation of the authigenic clay may not be possible. In such cases, the mean 
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diagenetic age can be extracted by linear extrapolation if the 1Md/2M1 polytype ratio and K 

contents of both components are evaluated precisely (Szczerba & Środoń, 2009).  
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AKŞEHİR BÖLGESİ (ORTA TOROSLAR) GEÇ DEVONİYEN-ERKEN 

KARBONİFER YAŞLI K-BENTONİTLERİNİN MİNERALOJİK VE 

JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (*) 

Mineralogical and geochemical properties of Late Devonian-Early Carboniferous aged K-

bentonites in Akşehir area (Central Taurides) (*) 

1Ömer BOZKAYA, 2Mehmet Cemal GÖNCÜOĞLU, 2Asuman Günal 

TÜRKMENOĞLU, 3Cengiz OKUYUCU, 2Özge Ünlüce YÜCEL, 4Ömer Faruk 

ÖZKAYA, 4İrem ALKÖSE 

1Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Denizli 
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara 

3Selçuk Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya 
4Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli  

ÖZET: Orta Toroslar bölgesinde Akşehir (Konya) güneyinde Geç Devoniyen-Erken 

Karbonifer yaşlı bordo renkli dolomit-dolomitik kireçtaşı ardalanması içerisinde beş adet 

sarımsı yeşil tefra (K-bentonit) tabakaları (5-10 cm) yüzeylenmektedir. Metatüf şeklinde 

gözlenen K-bentonit tabakaları Konya ilinin Akşehir ilçesi güneyinde Engilli ve Harlak 

bölgelerinde belirlenmiştir. Çalışmanın amacı tefra tabakalarının mineralojik, petrografik ve 

jeokimyasal karakteristiklerinin belirlenmesi ile magmatik kökeni ile diyajenetik tarihçesinin 

yorumlanmasıdır. Bu kapsamda, K-bentonit ve yan kayaçlar üzerinde optik ve taramalı 

elektron mikroskop (SEM), X-ışınları kırınımı (XRD) ve kimyasal analiz (ICP-MS) 

yöntemleri uygulanmıştır. Yan kayaçlar yüksek-dereceli diyajenetik/çok düşük dereceli 

metamorfik süreçleri yansıtan mozayik dokulu iri-kristalli dolomite ve kalsit kristalleriyle 

temsil edilmektedir. K-bentonitler tipik porfiritik dokuya sahiptir ve ince-taneli beyaz mika 

(serizit) ve sparitik dolomit kristallerince ornatılmış özşekilli plajiyoklaz fenokristalleri 

(psöydomorf) içermektedir. Volkanik matriks vitrofirik dokulu olup, hidroksitlenmiş 

(limonitleşmiş) özşekilli pirit kristalleri içermektedir. 

K-bentonit örneklerindeki kil minerali bütünüyle illit olup, kil-dışı mineralleri dolomit, 

kalsit, kuvars, pirit ve zirkon oluşturmaktadır. İllitler yapraksı-biçimli (1-4 µm boyutlu) olup, 

iyi gelişmiş yönlenmeye ve sleyt klivajı sergilemektedir. İllitlerin Kübler indeksi değerleri 

(KI, Δ°2θ) Engilli bölgesi için yüksek dereceli diyajenezi, Harlak bölgesi için ise 200 °C ye 

ulaşan ankizon koşullarını karakterize etmektedir. İllitlerin genişleyebilen (smektit) bileşen (< 

3 %) ve kristalit büyüklüğü (N = 10-90 nm) değerleri her iki bölge için KI verileriyle 

uyumludur. İllit d060 değerlerine göre (1.4990-1.5007 Å), illitler oktahedral Mg+Fe içeriğinin 

0.27-0.35 birim atoma (muskovit ile fenjit son üye bileşimleri arasında) karşılık geldiği 

dioktahedral bileşime sahiptir. İllit politipleri 2M1 (30-45%), 1M (13-53) ve 1Md (17-55%) 

birlikteliğiyle temsil edilmektedir. Anki-epizonal koşullarda 1M politipinin baskınlığı, 

volkanik köken için karakteristik diğer bir veridir.  

K-bentonitlerin hareketliliği düşük element bileşimleri tefraların trakiandezitik 

bileşimli volkanizmadan türediğini işaret etmektedir. Bu oluşumlar KB Türkiye’deki Geç 

Devoniyen - Erken Karbonifer yaşlı K-bentonitlerden Zonguldak bölgesindekilerden faklı 

buna karşın Bartın bölgesindekine daha yakın volkanik bileşime sahiptir. K-bentonitlerin 

kondrit normalize nadir toprak element (REE) dağılımları hafif nadir toprak elementlerce 

zenginleşmiş, ağır nadir toprak elementlere doğru azalan bir eğilim sergilemektedir. Köken 
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eriyikteki plajiyoklaz ayrımlaşmasıyla ilişkili Eu tüketimi sonucu negatif Eu anomalisi 

gözlenmektedir. 

Mineralojik-jeokimyasal veriler, K-bentonitlerin Geç Devoniyen’de olasılı 

Avrupa’daki Variskan orojeneziyle ilişkili, henüz bilinmeyen köken ve kaynaktan türemiş 

volkanik püskürmelerden kaynaklandığını ve ankizonal koşullarda (yaklaşık 200 °C) 

evrimleştiğini işaret etmektedir. 

(*) Bu çalışma ÇAYDAG 114Y651 nolu proje kapsamında TÜBİTAK tarafından 

desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Orta Toroslar, Akşehir, Tefra, İllit, Mineraloji, Jeokimya 

ABSTRACT: Five thin (5-15 cm) and yellowish green tephra (K-bentonite) layers are 

exposed within the Late Devonian-Early Carboniferous red dolomite-dolomitic limestone 

succession in the south of Akşehir (Konya). K-bentonite layers, observed as metatuff, are 

discovered in the Engilli and Harlak areas, located at 10 km southeast of Akşehir district of 

Konya city. The aim of the study is to determine mineralogical and geochemical 

characteristics and to interpret the magmatic origin and diagenetic history of tephra layers. 

In this context, optical and scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and 

chemical analyses (ICP-MS) methods were applied on the K-bentonite and host-rock samples. 

The host rocks are characterized by coarse-crystalline dolomite and calcite crystals with 

mosaic texture indicating high-grade diagenetic/very low-grade metamorphic progress. K-

bentonites exhibit typical porphyritic texture with euhedral plagioclase phenocrystals 

(pseudomorph) replaced by fine-grained white K-micas (i.e., sericite) and sparry dolomite 

crystals. Volcanic matrix has vitrophyric texture and contains hydroxidized (limonitized) 

euhedral pyrite crystals. 

Illite is the single clay mineral in all K-bentonite samples, as non-clay minerals; 

dolomite, calcite, quartz, pyrite and zircon are found. Illites have leaf-like flakes (1-4 µm 

sizes) showing well-developed orientations and slaty cleavage. Kübler index values (KI, Δ°2θ) 

of illites reflect high-grade diagenesis for Engilli area, whereas anchizone conditions 

indicative for temperatures up to 200°C are identified for  Harlak area. The swelling (or 

smectite) component (< 3 %) and crystallite size (N = 10-90 nm) values of illites in K-

bentonites from both areas are also compatible with KI data. According to illite d060 values 

(1.4990-1.5007 Å) illites have dioctahedral composition which correspond to a range of 

octahedral Mg+Fe values of 0.27-0.35 atoms per formula unit (the composition between 

muscovite and phengite end-members).  Illite polytypes are characterized by the association 

of 2M1 (30-45%), 1M (13-53) and 1Md (17-55%). The dominance of 1M illites despite anchi-

epizonal conditions is also indicative for volcanic origin. 

Immobile element compositions of K-bentonites suggest that tephras have been 

derived from trachyandesitic volcanism. These occurrences are different from Late Devonian-

Early Carboniferous K-Bentonites from Zonguldak area, whereas similar to K-bentonites 

from Bartın area in Northwestern Turkey. Chondrite-normalized rare earth element (REE) 

distributions of K-bentonites have negatively sloping curves toward heavy rare earth elements 

and exhibit an enrichment of light rare earth elements. The negative Eu anomaly is observed 

related to the removal of Eu by plagioclase fractionation in the source melt.  
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Mineralogical-chemical data point out that K-bentonites evolved in anchizonal 

conditions (approximately 200 °C) from the products of volcanic eruptions of disputed 

sources and distances during the Late Devonian time, possibly related to Variscan orogeny in 

Europe.  

(*)This study is supported by the Turkish Research Fund (TÜBITAK Project No 114Y651).  

Keywords: Central Taurides, Akşehir, Tephra, Illite, Mineralogy, Geochemistry 
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BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE ÜST DEVONİYEN ALT KARBONİFER YAŞLI 

YILANLI FORMASYONU İÇERİSİNDE GÖZLENEN K-BENTONİTLERİN 

ZİRKON U-PB RADYOMETRİK YAŞLARI 

Zircon U-Pb Radiometric Ages of K-Bentonites Interstratified with the Late Devonian-Early 

Carboniferous Yılanlı Formation in the Western Black Sea Region 

1Asuman GÜNAL TÜRKMENOĞLU, 2Semih GÜRSU, 1M. Cemal GÖNCÜOĞLU, 
3Ömer BOZKAYA 

1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Muğla 

3Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Denizli 

 

ÖZET: Batı Karadeniz (Zonguldak-Bartın) bölgesinde yüzlekler veren Üst 

Devoniyen-Alt Karbonifer yaşlı Yılanlı formasyonu içerisinde kireçtaşı - dolomitik kireçtaşı 

seviyeleri ile ara tabakalı K-bentonit seviyeleri bulunmaktadır. K-bentonitler tanımsal olarak 

şiddetli volkanik patlamaların ürünü olan ve geniş alanlara yayılabilen tefranın diyajenez 

sürecinde killeşmesi sonucunda oluşan kiltaşlarıdır. Arazide yeşilimsi-gri ve kahverenkli ince 

tabakalar halinde gözlenmekte ve plastik özellikleri sayesinde kolaylıkla tesbit 

edilebilmektedir. İnceleme sahasındaki K-bentonitlerde illit başat mineral olup ayrıca az 

miktarlarda illitsimektit, kaolinit ve başlıca kil dışı mineraller olarak bol miktarda pirit, 

kuvars, feldispat az miktarda biyotit, apatit ve jips mineralleri içermektedirler. 

Bu çalışmanın amacı Gavurpınarı-Yılmazlar kireçtaşı ocağında (Bartın) yüzlek veren 

Yılanlı formasyonu içerisindeki farklı seviyelerdeki K-bentonitlerden alınan örneklerden 

zenginleştirilerek elde edilen zirkonların U-Pb radyometrik yöntemiyle yaşlandırılarak 

Kbentonitlerin köken kayacı olan tefranın yaşının belirlenmesidir. Ocakta yüzlek veren 

Kbentonitlerden alınan iki adet örnekten (03DB03 ve OC1) zirkon mineralleri ağır sıvı 

yardımıyla zenginleştirilerek elde edilmiştir. Zenginleştirme yapılan örneklerden ayrılan 

zirkonlardan tane boyu ve yapıları uygun görülen toplam 63 zirkon tanesinin Hacettepe 

Üniversitesi Katod Luminesans (CL) Laboratuvarında CL yöntemiyle yaş tayini için 

uygunluğu incelenerek metamikt olmayan, çatlaksız, genelde tek evreli kristallerde bir veya 

iki, kapantı çekirdek ve farklı zonlaşma içeren örneklerden ise ikiden fazla ölçüm noktası 

işaretlenmiştir. İkinci elemeden sonra belirlenen 44 adet zirkon kristali lazerprob yöntemi ile 

incelenir bulunmuştur. U-Pb radyometrik yaşları GJ1 ve Plešovice zirkon standartları 

ölçülerek Kansas Üniversitesi Jeokronoloji Laboratuvarında Laser Aşındırmalı Endüktif 

Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (LA-ICP-MS) ile zirkon U-Pb yöntemi ile 

yaşlandırılmıştır. 

Konkordia yaşları, diskordiya alt ve üst kesişme noktalarının yaşları, bentonitlerde 

bulunan detritik zirkon minerallerinin yaşları ve en genç zirkon topluluklarının 206Pb/238U 

ortalama yaşları diyagramlara yerleştirilmiştir. Diyagramlarda konkordan zirkon kristallerinin 

yaş dağılımları ve diskordan yaşlar sunan zirkon toplulukları ayırt edilmektedir. 03DB03 nolu 

örnekte diskordan yaşlar sunan dört zirkon topluluğu yer almaktadır: yaşları 650-600Ma, 570- 
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550Ma, 500-530 Ma aralığında olan zirkon toplulukları olasılıkla Geç Neoproterozoik yaşlı 

bir kaynaktan türemiştir. Son zirkon topluluğunun yaşı ise 320-340 Ma arasında olup 

Paleozoik (Erken Karbonifer) yaşları sunmaktadır. En genç topluluğun 206Pb/238U ağırlıklı 

ortalama yaşı 326.23.6 Ma (MSDW 2) bulunmuştur. OC1 örneğinde Proterozoik ve 

Paleozoik yaşlı zirkon toplulukları bulunmaktadır. Neoproterozoik zirkon toplulukları 610 Ma 

ve 580-570 Ma aralığında yaşlara sahiptirler. Paleozoik yaşlı zirkonlar Erken Silüryen, Geç 

Devoniyen ve 340-320 Ma yaş aralığındaki üç topluluk oluşturmaktadır. Düzeltilmemiş 

Pbcommon değerlerinin kullanıldığı konkordia diyagramında zirkon kristallerinin en genç 

yaşı 328.82.6 Ma olarak hesaplanmıştır. Bu en genç topluluğun 206Pb/238U ağırlıklı ortalama 

yaşı 329.55 +0.85 -2.75 Ma olarak bulunmuştur. 

Sonuç olarak incelenen K-bentonit örneklerine ait detritik zirkonların yaşlarının bir 

bölümü Geç Neoproterozoyik kısmen ise Erken Paleozoyik yaştadırlar. Daha baskın olan 

ikinci bölümdeki zirkon yaşları ise Erken Karboniferin Vizeen-Serpukoviyen sınırına karşılık 

gelmektedirler. İlk gruptaki zirkonların Geç Neoproterozoyik ve kısmen de Erken Paleozoyik 

yaşlı Gondwana kökenli bir temelden taşınmış kırıntılı zirkonlar oldukları, Alt Karbonifer 

yaşlı zirkonların ise Geç Devoniyen-Erken Karbonifer sınırına yakın gelişen ve kaynağı henüz 

bilinmeyen şiddetli volkanizmanın ürünleri olan tefra kökenli oldukları düşünülmektedir. 

Çalışma alanındaki K-bentonitler bu tefra seviyelerinin mineralojik ve jeokimyasal süreçleri 

içeren diyajenetik evrimi ile oluşmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: K-Bentonit, Zirkon, U-Pb Radyometrik Yöntem, Yılanlı Formasyonu, 

Geç Devoniyen- Erken Karbonifer, Batı Karadeniz Bölgesi, Türkiye. 

 

ABSTRACT: In the Western Black Sea region K-bentonite layers are found 

interbedded with thelimestone-dolomitic limestone sequences of the Late Devonian-Early 

Carboniferous Yılanlı formation. By definition K-bentonites are the claystones which formed 

by the diagenetic argillization of widespread tephra deposits originated by explosive volcanic 

eruptions. In the field they are easily distinguishable as greenish-gray and brownish colored 

thin layers and with their plastic behaviour. In the study area K-bentonites are illite rich but 

they also contain minor amounts of illite-smectite, and kaolinite in addition to the abundantly 

occurring pyrite, quartz, feldspar and lesser amounts of biotite, apatite and gypsum as the 

non-clay minerals. 

This study aims at the determination of the ages of parent tephras altered to 

Kbentonites by means of zircon U-Pb radiometric dating method by using K-bentonite 

samples from different layers in the Gavurpınarı-Yılmazlar limestone quarry (Bartın). Two K- 

bentonite samples (03DB03 and OC1) were collected from the layers exposed in the quarry 

and zircon crystals were collected by heavy liquid analysis. 63 zircon crystals selected 

according to their grain sizes and structures were examined by applying the Cathode 

Limunescence method (CL) at the CL Laboratory in the Hacettepe University. One or two 

measurement points were marked on the non-metamict, non-fractured,and mainly single 

phase crystals. More than two measurement points were marked on the zircon crystals having 

cores and showing zoning. Only 44 zircon crystals were qualifed for their examination by 

laserprobe method following this second selection process. U-Pb radiometric age dating was 
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accomplished at the Geochronology Laboratory in the Kansas University by the application 

of Laser Ablation Inductively Plasma Mass Spectrometric (LA- ICP-MS) method and also by 

measuring the GJ1 and Plešovice zircon standarts. 

The concordia ages, discordia line lower and upper intercept ages, ages of detrital 

zircon crystals found in the K-bentonites and 206Pb/238U mean ages of the youngest zircon 

populations data are plotted on the diagrams .Age distributions of concordant zircon crystals 

and zircon populations having discordant ages were distinguished. In the sample 03DB03 

there are four zircon populations presenting discordant ages: their ages are in the ranges of  

650-600 Ma, 570-550 Ma, 500-530Ma which may indicate that these zircons were derived 

from a Late Neoproterozoic source. The age range of the last zircon population is between 

320-340 Ma corresponding to Paleozoic (Lower Carboniferous) age. The 206Pb/238U mean 

age of this youngest zircon population is 326.23.6 Ma (MSDW 2). The Proterozoic and 

Paleozoic aged zircon populations are present in the sample OC1. The Neoproterozoic 

zircons have ages as 610Ma and in the range between 580-570 Ma. The Paleozoic aged 

zircons occur as three populations having Early Silurian, Late Devonian and 340-320Ma 

age range. The youngest age for the zircon crystals is calculated as 328.82.6 Ma by plotting 

the uncorrected Pbcommon values in the concordia diagram. The 206Pb/238U mean age of 

this youngest zircon population present in the sample OC1 is found to be 329.55 +0.85 -2.75 

Ma.  

In conclusion, a group of the detrital zircon crystals studied in the K-bentonite 

samples have both Late Neoproterozoic and Early Paleozoic ages. The more populated 

second group of the zircon crystals have ages corresponding to Visean-Serpukhovian boundry 

of Lower Carboniferous time. We suggest that the zircons of the first population were detrital 

products of the Late Neoproterozoic and Early Paleozoic aged basement rocks of the 

Gondwanian origin. On the contrary, the Lower Carboniferous aged zircons of the second 

population belong to tephras which were the products of explosive volcanic eruptions from 

yet an unknown source and close to the Late Devonian-Early Carboniferous boundry. 

Kbentonites observed in the study area formed by the mineralogical and geochemical 

transformation of these tephras as a result of their diagenetic evolution. 

Keywords: K-bentonite, Zircon, U-Pb radiometric Method, Yılanlı Formation, Late Devonian 

Early Carboniferous, Western Black Sea Region, Turkey. 
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DOĞU KARADENİZ BENTONİTLERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI: 

ORDU BENTONİTLERİ 

Mineralogy and Geochemistry of the Eastern Black Sea Bentonites: Ordu Bentonite Example 

1Emel ABDİOĞLU YAZAR, 1Mehmet ARSLAN 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 61080, 

Trabzon 

ÖZET: Doğu Pontidler Orojenik Kuşağı, Doğu Avrupa’dan Orta Asya-Pasifik’e 

uzanan Tetis-Avrasya metalojenik kuşağının bir parçası olup, Liyas, Üst Kretase ve Tersiyer 

dönemlerine ait üç ana volkanik evre ile temsil edilir (Arslan vd., 1997). Bu evrelere ait 

volkanitlerden özellikle Geç Kretase yaşlılar oldukça alteredir ve bölgenin farklı kısımlarında 

ekonomik olarak önemli bentonit, kaolenit ve illit yataklarına ev sahipliği yaparlar. Söz 

konusu kil yataklarının ekonomik potansiyelleri 1978 yılından itibaren Maden Tetkik ve 

Arama Genel Müdürlüğü tarafından araştırılmakta olup, mineralojileri, jeokimyaları ve 

oluşum koşulları çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiştir (Yalçın ve Gümüşer, 2000; 

Abdioğlu ve Arslan, 2005; Arslan vd., 2010). Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bentonitlerine 

örnek olarak Ordu yöresindeki ekonomik bentonit yataklarının jeolojisi, mineralojisi ve 

jeokimyası detaylı olarak özetlenmiştir.  

Ordu yöresindeki bentonitik kil yatakları 110 km2 bir alanda yayılım gösterirler. 

Bentonitlerin kalınlıkları 0-25 m arasında değişiklik sunar. Beyaz, sarı, pembe, sarımsı beyaz 

ve yeşilimsi beyaz renktedirler ve sabunumsu, mısır patlağı dokusu, mumsu görünüş sunarlar. 

İlksel kayaçları genellikle Geç Kretase yaşlı trakit, trakiandezit ve piroklastitleridir. Diğer 

yörelerde bu ilksel kayaçlar riyolit, riyodasit ve piroklastitlerine geçiş sunar. Bentonitlerde 

volkanojenik bileşenler sanidin, plajiyoklas, biyotit ve pomza parçaları ile temsil edilirken, 

diyajenetik bileşenler opal-CT, kristobalit, nadiren kalsit ve zeolittir. Simektit tüm örneklerde 

en baskın kil mineralidir ve bazen illit ve kaolenit simektite eşlik eder. Değişebilir katyonlara 

göre, simektit Ca-simektit olarak sınıflandırılabilir. Kil fraksiyonunun kimyasal analizleri Si 

ve AlIV’un tetrahedral, AlVI, Mg, Fe, Ti ve nadiren Mn’ın oktahedral katyonlar olduğuna işaret 

etmektedir. Tabaka arasında Ca, Mg, Na ve K yerleşmiştir. 

Jeolojik, jeokimyasal ve O-D duraylı izotop verileri, bentonitlerin baskın olarak 

denizel bir ortamdaki sığ gömülme derinliklerde, 20-40oC arasındaki düşük sıcaklıklarda 

oluştuğuna işaret etmektedir. Killeşmeye neden olan akışkan muhtemelen büyük oranda deniz 

suyu ve meteorik sudan oluşan boşluk suyudur. 

Anahtar Kelimeler: kil, simektit, montmorillonit, bentonit, Ordu 

 

ABSTRACT: The Eastern Pontides Orogenic Belt is located at the Tethyan-Eurasian 

metallogenic belt extending from east Europe to middle Asia-Pacific, and displays three 

major volcanic cycles of Liassic, Upper Cretaceous and Tertiary periods (Arslan et al., 

1997). Of these volcanic cycles, especially Upper Cretaceous ones are highly altered and 

hosted economically important bentonite, kaolinite and illite deposits in the different parts of 

the region. The economic potential of these clay occurrences have been searched by 
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Directorate of Mineral Research and Exploration of Turkey and their mineralogy, 

geochemistry and formation conditions have been investigated by several researchers (e.g. 

Yalçın and Gümüşer, 2000; Abdioğlu and Arslan, 2005; Arslan et al., 2010). In this concept, 

geology, mineralogy and geochemistry of the economic bentonites from Ordu area as an 

example of the Eastern Black Sea bentonites are summarized in detail.  

In the Ordu area, bentonitic clay deposits are distributed over a 110 km2 area. The 

thickness of bentonites in this area ranges from 0 to 25 m. Their colors are white, yellow, 

pink, yellowish white to greenish blue, and they display soapy, popcorn texture, waxy in 

appearance. The precursor material of the bentonites are generally the Late Cretaceous 

trachyte, trachyandesite and their pyroclastics in the Ordu area while rhyolite, rhyodacite 

and their pyroclastics in the other areas. The bentonites compose of volcanogenic sanidine, 

plagioclase, biotite and pumice as well as diagenetic minerals opal-CT, cristobalite and rare 

calcite and zeolite (clinoptilolite). Smectite is the most dominant clay mineral in all samples 

accompanied rarely by illite and kaolinite. On the basis of exchangeable cations, smectite is 

classified as Ca-smectite. Chemical analysis of the clay fractions indicate that Si and AlIV  are 

tetrahedrally, and AlVI, Mg, Fe, Ti and rarely Mn are octahedrally coordinated cations. Ca, 

Mg, Na and K are placed in the interlayer position. 

In the light of geological, geochemical and O-D stable isotopic data, it has been 

concluded that the bentonites were formed at low temperatures between 20 to 40oC at shallow 

burial depths within a dominantly marine environment. The ambient fluid responsible for 

argillization might probably be pore water as a mixture of mainly marine and meteoric water. 

Keywords: clay, smectite, montmorillonite, bentonite, Ordu 
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KELKİT VADİSİ BENTONİT YATAKLARI 

Bentonite Deposits of Kelkit Valley 

1Hüseyin YALÇIN, 2Gülşen GÜMÜŞER 

1Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas, Türkiye 
2Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 

ÖZET: Reşadiye-Niksar-Bereketli yörelerinde çok sayıda bentonitik kil ocakları 

bulunmaktadır. Bunlar volkano-sedimanter bir istif içerisinde, kireçtaşı mercekleri ve 

silisifiye tüf yumruları içeren piroklastik kayaç ve bunun alterasyon ürünlerinin (tüflü kumtaşı 

arakatkılı tüf, bentonitik tüflü kiltaşı ve bentonitik kiltaşları) ardalanmasından oluşmaktadır. 

Piroklastik kayaçlarda volkanojenik bileşenleri kuvars, feldispat, biyotit ve ender olarak ojit  

ile gözenekli-lifsi pomza ve volkanik kayaç parçacıkları; diyajenetik mineralleri ise kil, kalsit, 

Opal-CT, zeolit (klinoptilolit/höylandit, ender analsim ve mordenit) ve dolomit temsil 

etmektedir. Kil fraksiyonu baskın olarak smektit, çok az miktarda karışık tabakalı I-S, illit, 

klorit ve kaolinit içermektedir. Smektitlerin (b0=1.494-1.510) (001) bazal mesafeler Na-

smektitlerde 12.51-12.55 Å, Ca-smektitlerde 14.97-15.52 Å arasında değişmektedir. Yaklaşık 

2-5 m büyüklüğe sahip smektitler, yaygın olarak kıvrılmış, ince lamelli agregatlar biçiminde 

gelişmiştir. Smektitlerde II. endotermik pikin reaksiyon sıcaklığı ile oktahedral Fe içeriği ters 

ilişkilidir. Smektitlerin CaO/Na2O oranları 0.15-19.50, yapraklar arasındaki Na ve Ca 

miktarları ise sırasıyla Na-smektitlerde 0.22-0.30 ve 0.02-0.09, Ca-smektitlerde 0.01-0.13 ve 

0.03-0.15 arasında değişmektedir. Na-smektitler baydelit, buna karşın Ca-smektitler 

montmorillonit bileşimindedir. Elde edilen bulgular, bentonitlerin yitimle ilişkili levha 

volkanizmasını temsil eden riyodasitik/dasitik, ortaç-asidik ve kalkalkali bileşimli kül 

boyutundaki volkanik malzemenin denizel ortamda smektitleşmesi ile oluştuğunu 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: XRD, DTA, tüm-kayaç ve smektit jeokimyası 

ABSTRACT: A number of bentonitic clay open-pit are present in the Reşadiye-

Niksar-Bereketli province. These are consisted of alternation of pyroclastics and their 

alteration products (tuff, bentonitic tuffaceous claystone and bentonitic claystone, with 

tuffaceous sandstone intercalations) limestone-bearing lenses and silicious tuff nodules in 

the volcanosedimentary sequence. Quartz, feldspar, biotite, rarely augite, and porous-

fibrous pumices and volcanic rock fragments represent volcanogenic constituents, whereas 

clay, calcite, opal-CT, zeolite (clinoptilolite/heulandite, negliable mordenite and analcime) 

and dolomite are diagenetic in origin. Clay fraction includes abundantly smectite, and 

trace amount of I-S mixed-layer, illite, chlorite and kaolinite. Basal spacings (001) of the 

smectites (b0=1.499-1.510 Å) vary between 14.97-15.52 Å and 12.51-12.55 Å in Ca-

smectites and Na-smectites, respectively. Smectites have commonly subhedral thin 

lamellae and foliated aggregates, approximately in 2-5 m length. The reaction 

temperatures of II. endothermic peaks and octahedral Fe content in the smectites have a 

reverse relationship. CaO/Na2O ratios of smectites range from 0.15 to 19.50. Na and Ca 

amounts of interlayer cations are 0.22-0.30 and 0.02-0.09 for Na-smectites, 0.01-0.13 and 

0.03-0.15 for Ca-smectites. Na-smectites are beidellitic, but Ca-smectites are 



17. Ulusal Kil Sempozyumu 04-07 Ekim/October 2017 17
th

 National Clay Symposium 

14 
 

montmorillonitic in composition. The data revealed that the bentonites were formed as a 

result of diagenetic transformation of ash-size volcanic material of rhyodacitic/dacitic, 

intermediate-acidic and calcalkaline in character which are related to destructive plate 

margin volcanism. 

Key words: XRD, DTA, whole-rock and smectite geochemistry 
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RİYOLİTİK VE RİYODASİT-DASİTİK BİLEŞİMLİ TÜFLERİN 

ALTERASYONUYLA OLUŞAN BENTONİTLER; AKYOKUŞ (KÜTAHYA), 

DEMİRLİ (ESKİŞEHİR) VE SEKLİCE-SARIÖKÜZ (ESKİŞEHİR) YATAKLARI 

Bentonites Occuring from Tuffs Rhyolitic and Rhyodacite-Dacitic in Composition; Akyokuş 

(Kütahya), Demirli (Eskişehir) and Seklice-Sarıöküz (Eskişehir) Deposits 

1Ahmet YILDIZ, 2Mustafa KUŞCU 

1AKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar 
2SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta 

ÖZET: Kütahya’nın kuzeydoğusunda Pliyosen yaşlı volkanik kayaçların alterasyonu 

sonucu oluşmuş bentonit yatakları bulunmaktadır. Kimyasal analiz sonuçlarındaki değişim 

bentonitlerin ana kayaçlarının riyolitik ve riyodasitik-dasitik bileşimli olduğunu göstermiştir. 

Saha ve laboratuar çalışmalarından elde edilen sonuçlar inceleme alanındaki bentonit 

yataklarının oluşumunda hidrotermal alterasyonun etkili olduğu görüşünü desteklemektedir. 

Bentonit yataklarında yanal yönde zonlanma gözlenmektedir. Bu zonlanma fiziksel, kimyasal 

ve mineralojik olarak belirgindir. Bentonit yataklarının dağılımının inceleme alanındaki 

fayların doğrultusuna paralel olması alterasyona neden olan eriyiklerin faylarla ilişkili 

hidrotermal çözeltiler olduğunu göstermektedir.  

X-ışını difraktoğram çalışmaları Başören bentonitlerinin Ca-bentonit bileşimli 

olduğunu ve başlıca dioktahedral smektit mineralinden oluştuğunu göstermiştir. İllit 

bentonitlerdeki diğer kil mineralidir. Bentonitlerdeki kil harici mineralleri opal-CT, 

kristobalit, kuvars, zeolit (höylandit), dolomit ve feldispat oluşturur. Grene-Kelly testi 

bentonitlerin montmorillonitten oluştuğunu göstermiştir. Taramalı elektron mikroskop (SEM) 

çalışmalarında yapraksal morfolojide montmorillonit kristalleri ayırt edilmiştir. Ayrıca opal-

CT minerallerinde hidrotermal alterasyonun etkisiyle oluşan yarı küresel şekilli kristal 

yapıları belirlenmiştir. Bentonitlerdeki renk değişimi, bileşimdeki Fe2O3 ve TiO2 

miktarlarındaki artışa bağlı olarak gerçekleşmektedir. Ana kayaçlara göre bentonitlerdeki 

MgO, CaO ve toplam Fe2O3 zenginleşmeleri ofiyolitik kayaçlar boyunca yükselen 

hidrotermal çözeltilerin bileşimiyle ilgilidir.  

Anahtar Kelimeler: Bentonit, hidrotermal alterasyon, Kütahya, montmorillonit, X-ışınları 

difraktoğramı (XRD) 

ABSTRACT: Bentonite deposits occur from alteration of volcanic rocks of Pliocene 

age in Northeast Kütahya. Systematic variation of the major chemical elements reveals that 

parent rocks of bentonites are rhyolitic and rhyodacitic-dacitic in composition. The results of 

field and laboratory are supported that bentonite deposits derived from hydrothermally 

altered volcanic rocks. The lateral zonation is distinguishly in bentonite deposits. This 

zonation is distinguished as physical, chemical and mineralogical. The concordances between 

distribution of bentonite deposits and strikes of faults in study area show that altered 

solutions are fault-related hydrothermal solutions.  
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 X-ray diffraction (XRD) studies have shown that Başören bentonites are Ca-bentonite 

in composition and are composed mainly of dioctahedral smectite. İllite is another clay 

minerals in bentonites. Non clay minerals in bentonites are zeolite (heulandite), opal-CT, 

kristabolite, quartz, dolomite and feldspar. The results of the Greene-Kelly test (Li-saturation 

and heating) reveal that bentonites are consist of montmorillonite. Cornflakes-shaped 

montmorillonite crystals are distinguished by scanning electron microscopy (SEM). Besides 

hemispherical crystal forms in opal-CT minerals occur from hydrothermal alteration of 

volcanic glass. The colour variation of bentonites is related to rising of Fe2O3 and TiO2 

contents of bentonites. MgO, CaO and total Fe2O3 enrichment in bentonites compared to 

parent rocks are related to the chemical composition of hydrothermal solutions that passed 

through the ophiolitic rocks. 

Keywords: Bentonite, hydrothermal alteration, Kütahya, montmorillonite, X-ray diffraction 

(XRD) 



17. Ulusal Kil Sempozyumu 04-07 Ekim/October 2017 17
th

 National Clay Symposium 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERAMİK 

Ceramic  
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CLAYS FOR CERAMICS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

1Michele DONDI 

1CNR-ISTEC, Institute of Science and Technology for Ceramics, Faenza, Italy 

ABSTRACT: The ceramic industry cannot do without clay raw materials. Nevertheless, the 

traditional approach to the use of clays is going to change under technological and societal 

stresses. Both clay suppliers and end-users have to face a new and challenging scenario, 

which should be turned into opportunities for a more efficient and profitable exploitation of 

clay resources. In fact, the ceramic industry has to manage a complex situation with overall 

issues regarding raw materials: globally increasing demand, concern on environmental 

sustainability, harsh competition with other industrial applications, ever stricter mining 

policies. The present contribution overviews these general tendencies to focus on pressing 

questions on ceramic clays, like the impact of new requirements coming with technological 

innovation (e.g., large ceramic slabs) and the growing demand by other industrial sectors 

(e.g., geopolymers and calcined clays in cement manufacturing). Examples entail hot topics, 

as the role of clay materials in the circular economy (search for suitable alternatives) and 

decarbonization of ceramic production (carbonatic clays versus lowering of firing 

temperatures and reducing the CO2 emissions). Further matters raise about the full 

exploitation of deposits (unbalanced ration between occurrence and market demand, with 

evergreen problems connected with valorization of refractory and colored clays) and the risk 

of sterilization of resources not exploited yet. 

Keywords: Clays, Ceramic Tiles, Raw Materials 
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BODURLAR KAOLEN OCAĞININ SERAMİK HAMMADDESİ OLARAK 

KARAKTERİZASYONU VE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 

The Characterization and Usage Research of Bodurlar Kaolin Quarry as a Ceramic Raw 

Material 

1Yıldız YILDIRIM, 1Yasemin ERÇETİN AKYAR, 2Emrah DURGUT 

1
 Kaleseramik Ar-Ge Merkezi, Çanakkale-Türkiye 

2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu, Madencilik ve Maden 

Çıkarma Bölümü, Çanakkale-Türkiye 

ÖZET: Kaolen, kil mineralleri sınıflandırması içinde bir grup kil mineraline verilen 

isimdir ve feldspatların bozuşmasından oluşmaktadır, bu kapsamda temel olarak alüminyum 

silikattan oluşmakta fakat oluşum sürecine göre yapısında demir, sülfat gibi istenmeyen 

safsızlıkları da içerebilmektedir. Seramik bünyelerde kaolen kristal yapıcı malzeme olarak 

değerlendirilmektedir. Kaolen hammaddesi seramik endüstrisinde saflığına göre bünye veya 

sır hammaddesi olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmada Bodurlar Kaoleni olarak 

isimlendirilmiş hammaddenin ocaktan numuneleri alınmıştır. Bu numunelerle karakterizasyon 

çalışmaları yapılmış ve bunlara göre seramik bünyede kullanımı hakkında bilgiler 

edinilmiştir. Çalışmaya konu olan hammadde Çanakkale ilinin Bodurlar Köyü yakınında yer 

almakta olup Kaleseramik fabrikası bünye reçetelerinde kullanılmaktadır. Çalışmada ocağın 

farklı bölgelerinden alınan numunelerin mineralojik tanımlanması için kimyasal, XRD ve 

FTIR analizleri yapılmıştır. Bodurlar kaolen sahası genel olarak kuvars, kaolinit, düzenli ve 

düzensiz tip illit minerallerinden oluşmakta fakat bazı bölgelerde montmorillonit te 

bulunmaktadır. Özellikle bu sahada karşılaşılan viskozite problemi için akışkanlık testleri 

uygulanmıştır. Düzensiz illitler, tabakalar arasına su alma kabiliyetlerinden dolayı akma 

performansını olumsuz etkilemektedir. Bünye çamurunda viskozite iyileştirmesi amacıyla 

sodyum tripoli fosfat veya poliakrilat türevi akışkanlaştırıcı malzemeler kullanılmalıdır. 

Ayrıca su emme, küçülme ve renk değerleri gibi sinterleme davranışlarına da bakılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bodurlar Kaolen, Seramik bünye hammaddesi, Karakterizasyon 

ABSTRACT: Kaolin is named as a group of clay mineral in clay mineral 

classification and is formed by feldspar disintegration, within this scope basically it is made 

up from aluminum silicate but may have some impurities such as iron, sulphate depends on 

the formation process. Kaolin is utilized so as to crystal structure forming material in ceramic 

bodies and can be used as body or glaze raw material in ceramic industry based on the 

purity. In this research the raw material’s samples were taken from the pit named as Bodurlar 

Kaolin. Characterization studies was performed and obtained information about usability in 

the ceramic body to the extent of characterization studies. The raw material subject to the 

study is nearby the Bodurlar village in the Çanakkale city and is used in the Kaleseramik 

factory body recipes. In the study chemical, XRD and FTIR analysis were done to the samples 

that were taken from different places of the pit. Bodurlar kaolin pit consists of quartz, 

kaolinite, regular and irregular illite minerals commonly however montmorillonite was also 

found in some regions. Particularly fluidity tests were made for the purpose of viscosity 

problem. Irregular illites affect negatively to the fluidity performance because of the water 
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intake ability between the clay layers. Sodium tripolyphosphate or poly acrylate based 

fluidifiers must be used with the aim of body pulp’s viscosity improvement. Besides sintering 

properties such as water absorption, shrinkage and color values were also checked. 

Keywords: Bodurlar Kaolin, Ceramic body raw material, characterization 

 

GİRİŞ 

Killer, kayıtlı tarihin 

başlangıcından beri, özgün kimyasal ve 

fiziksel özelliklerinden dolayı insanoğluna 

yararlı, doğada yaygın olarak bulunan ve 

önemli endüstri kollarının ana 

hammaddesini oluşturan bir malzemedir. 

Bu yüzden fiziksel, kimyasal ve 

mineralojik karakteristikleri konusunda 

birçok araştırma yapılmıştır (Aroke vd., 

2013; Kłosek-Wawrzyn vd., 2013; Santos 

vd., 2014). 

Kaolen özellikle kaolinit 

mineralinden oluşmuş beyaz killeri 

tanımlamak için kullanılan bir terimdir. 

Ham kaolenler killerden daha temizdirler, 

zira yerinde oluşurlar, killer ise taşınma 

esnasında çevredeki maddelerle kirlenirler. 

Killer çok ince tanecikli yapıda 

olduklarından bozuşma sürecinde iri taneli 

olarak kalan feldspat minerallerini 

içermezler bundan ötürü killerdeki K2O 

mika, illit veya illit-montmorillonit-klorit 

ile karışım tabakalı yapıdan kaynaklanır. 

Bu yapıya kaolende rastlanır (Sazcı, 2001). 

Kaolen öncelikle seramik üretimi 

olmak üzere bunun yanında kâğıt, boya, 

plastik ve diğer sanayi kollarında da 

kullanılmaktadır.  

Kaolendeki temel mineral 

kaolinittir (Al2O3.2SiO2.2H2O). Fakat 

kaolenler feldspatın taşınımı ve 

bozunumuyla oluştuğundan dolayı 

yapısında seramik üretimine olumsuz etki 

eden impüriteler içerebilirler. Mineralojik 

ve kimyasal olarak kaolenler majör 

empürite olarak kuvars ve minör empürite 

olarak ise Fe2O3 formunda demir ve anatas 

formunda titanyum içerirler (Carty, 1998; 

Pinheiro vd., 2005). 

Killerin reolojik özellikleri, 

seramik üretimde kullanılan çamurdaki 

katı miktarı kimyasal ve mineralojik 

bileşim, tane şekli ve tane boyu dağılımı, 

elektrolit cinsi ve derişimi, pH sıcaklık, 

organik içerik, kil-dışı mineraller gibi pek 

çok parametreye bağlıdır (Shaw, 1980).  

Geleneksel seramik çamur 

üretiminde pülpün havuzlar, borular arası 

naklini kolaylaştırma ve eleme gibi 

işlemleri kolaylaştırmak amacıyla 

viskozitesinin düşürülmesi faydalıdır. Bu 

nedenle sodyum karbonat, sodyum silikat, 

tetrasodyum pirofosfat, sodyum 

tripolifosfat, sodyum poliakrilat, sodyum 

sitrat gibi deflokülant diye adlandırılan 

katkılar kullanılmaktadır. Sodyum 

tripolifosfat (Na5P3Oıo) etkinliği ve 

fiyatının ucuz olması nedeniyle yaygın 

olarak kullanılır (Bondioli vd., 2002). 

Bu kapsamda Bodurlar Kaoleninin 

ocağın farklı yerinden alınan numuneleri 

ocağın daha stabil kullanımı ve özellikle 

viskoziteyi olumsuz etkileyen kısımların 

iyileştirilmesi amacıyla karakterizasyon ve 

katkı çalışmaları yapılmıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Ocağın 10 farklı yerinden 

numuneler konileme-dörtleme yöntemiyle 

alınarak 1-10. Kısım olarak kodlanmıştır. 

105°C’de etüvde kurutulmuş ve tamamı 5 
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mm altına öğütülmüştür. Bu numunelerden 

100 gram numune kimyasal analiz, XRD 

ve FTIR analizleri için bilyalı 

değirmenlerde kuru öğütmeyle öğütülmüş 

ve 63 µm’luk elekten tamamı geçirilmiştir.  

Seramik özellikleri için 500 gram 

katı ve 350 gram su olacak şekilde bilyalı 

değirmende öğütülmüş, elde edilen 

çamurun tamamı 150 µm elekten 

elenmiştir. Akışkanlık çalışması, 500 gram 

katı ve 500 gram sıvı ile elektrolitsiz 

hazırlanan çamurdan yapılmıştır.  

1. Kimyasal Analizler 

Numunelerin major oksit kimyasal 

analizleri XRF (X-Ray Fluoresans) 

yöntemiyle yapılmıştır. Yaklaşık 63 µm 

boyutuna kadar inceltilmiş olan örnekler, 

105°C’de 2 saat bekletilerek içindeki 

nemden arındırılmıştır. Kızdırma kaybı 

için 1 gram numune 1000°C’de 2 saat 

tutularak saptanmıştır. 

Bodurlar Kaolen numunelerine ait 

kimyasal analiz sonuçları Tablo 1’de 

verilmiştir. 

NUMUNE K.K. SiO2 Al2O3 TİO2 Fe 2O3 CaO MgO Na2 O K2O SO4 

1. Kısım 4,95 68,97 17,05 0,61 4,32 0,07 0,50 0,08 3,17 0,23 

2. Kısım 5,76 64,48 22,40 1,52 1,42 0,13 0,75 0,09 3,23 ESER 

3. Kısım 6,58 64,41 22,14 1,26 1,96 0,11 0,50 0,08 2,63 0,16 

4. Kısım 7,20 67,41 22,05 1,19 0,58 0,08 0,15 0,12 0,91 0,02 

5. Kısım 6,76 63,57 23,25 1,14 1,91 0,07 0,21 0,03 2,88 0,13 

6. Kısım 7,46 63,81 23,18 1,23 1,91 0,07 0,17 0,02 1,93 0,01 

7. Kısım 8,49 61,40 24,77 1,37 1,93 0,08 0,13 0,04 1,40 0,04 

8. Kısım 9,85 59,36 27,24 1,23 1,38 0,09 0,11 0,05 0,50 0,03 

9. Kısım 8,49 63,26 24,51 1,22 1,15 0,08 0,14 0,01 0,96 0,02 

10. Kısım 9,21 60,74 24,95 1,15 2,13 0,10 0,20 0,14 1,13 0,37 

Tablo 1. Kimyasal Analiz Sonuçları (*K.K: Kızdırma kaybı) 

Genel olarak Al2O3 değeri % 

22.00‘nin üzerindedir. K2O değeri % 0,50 

ile %3,23 arasında değişim göstermektedir. 

1.kısım hariç Fe2O3 oranı % 2,20’nin 

altındadır 

2. XRD (X-Ray Diffraction) Analizleri 

İşletme Alanı’ndan derlenen 

örneklerin mineralojik bileşimlerinin 

ortaya konması örneklerin X-ışınları 

difraksiyonu (XRD) analizi ve XRD-modal 

analiz yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 

XRD analizi Panalytical X’pert PRO X-

ışınları difraktometresinde CuKα 

radyasyon ve Ni filtre kullanılarak, 2θ: 3-

70° aralığında; çekim hızı 2°/dakika, 40 

kV voltaj ve 30 mA akım şartlarında 

gerçekleştirilmiştir. Numunenin mineral 

oranlarının tayininde yarı-kantitatif XRD 

modal analiz metotlarından biri olan 

şiddetler oranı metodu (reference intensity 

method; RIR) uygulanmıştır. 

Sahadan alınan numunelere ait % 

mineralojik analiz sonuçları Tablo 2’de 

görülmektedir. 
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NUMUNE 
1. 

Kısım 

2. 

Kısım 

3. 

Kısım 

4. 

Kısım 

5. 

Kısım 

6. 

Kısım 

7. 

Kısım 

8. 

Kısım 

9. 

Kısım 

10. 

Kısım 

Kuvars 21 25 23 24 24 29 32 30 33 28 

Kaolinit 28 22 27 41 45 47 51 63 55 57 

İllit-1M 12 10 8   9           

İllit-2M 19 17 19 9 20 21 13 4 8 11 

Montmorillonit 14 20 18 15             

Nontronit       5             

Anatas + + + 2 + + + + + + 

Hematit     +           +   

Jarosit 3   2             + 

Zeolit             +       

Feldispat                   + 

Diğer 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 

Tablo 2. Kantitatif Mineralojik Analiz Sonuçları 

 Tablo 2’deki sonuçlar 

incelendiğinde başlıca minerallerin kuvars, 

kaolinit ve illit olduğu, bazı kısımlarda 

majör minerallerin arasına simektit grubu 

minerallerinin de katıldığı görülmektedir. 

Minör mineral olarak tüm bölgede anatas 

yaygındır. Demirli mineral olarak hematit 

ve pirit, sülfatlı mineral olarak jarosit 

gözlenmiştir.    

 Tüm bölgede yaygın olarak illit 

gözlenmektedir. 1, 2, 3 ve 5. kısımlarda 

10Å pikinin genişliği fazla olup, bozunma 

derecesi yüksektir. 6. kısımda ise K+ 

iyonun yetersizliğinden dolayı tabakalar 

arasına yerleşen H2O ile denge 

karşılanmaktadır. Bu yüzden 2M politipi 

oluşmuştur.    

 XRD grafiklerinde kaolinit yapıları 

incelenirse 6, 7, 8 ve 9. kısımda iyi 

kristallenme özelliği gösterdiği 

görülmektedir. Nakritleşme izleri de XRD 

grafiklerinde rastlanmıştır. 8. kısım hem 

kaolinit kristallenme derecesi hem de % 

miktarı en fazla olan yerdir. İyi 

kristallenmiş kaolinite illit-2M eşlik eder. 

1, 2, 3 ve 4. kısım numunelerde simektit 

grubu mineralleri vardır. Simektit minerali 

olarak montmorillonit ve nontronit 

görülmüştür. Montmorillonit yapısı 

dioktahedral kristallenmededir. 

Montmorillonit maksimum pikinin tepe 

noktasının 15Å’da olması tabakalar 

arasında +2 değerlikli (genellikle Ca ve 

Mg) bulunduran iki su tabakasına sahip 

olduğunu gösterir. 

3. FTIR (Fourier Transform Infrared) 

Analizleri 

 Örneklerin FTIR analizleri için 

kimyasal analiz ve XRD analizi için 

hazırlanan numuneler kullanılmıştır. 

 FTIR grafiklerinde  3200 - 3800 

cm-1 aralığı illit, montmorillonit ve kaolinit 
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yapılarındaki hidroksil ( –OH ) gruplarının 

özellikleri hakkında bilgi verir. Bu bölgede 

kaolinite ait hidroksil grupları 4 keskin 

absorpsiyon bandı verir. Kaolinit içindeki 

OH grupları için 3690 cm-1 001 düzlemine 

dik iç gerilmeyi, 3670 cm-1 ve 3650 cm-1 

001 düzlemine yatay iç gerilmeler 

hakkında bilgi verir. 3620 cm-1’de OH- 

gerilim bandı değişken hidrasyondaki 

yapısal değişikler gösterir. 2M illit için OH 

grubu belirleyici gerilmesi 3630 cm-1’deki 

şiddetli ve geniş bant görülür. 1M illitte 

aynı pik olmakla beraber 3400 cm-1‘de 

geniş pik mevcuttur. Montmorillonit için 

ise 3635 cm-1 ile birlikte 3400 - 3300 cm-1 

bantları mevcuttur. 

 Şekil 1’de 3750-3550 cm-1 

arasındaki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 1. Numunelerin 3550-3750 cm-1 arası FTIR Grafikleri 

 Şekil 1’den elde edilen verilere 

göre Düzensiz kaolinit oluşumlarında 3650 

-3655 cm-1 bandının % geçirgenlik 

değerinde artış görülür. 10. kısım 

numunede 3690 cm-1 ve 3620 cm-1 

bantlarının % geçirgenlik değerinin yakın 

olması iyi kristallenmiş kaolinite sahip 

olduğunu gösterir. Montmorillonit ve illit 

minerali arttığında 3620 bandı 3690 bandı 

ile eşit ya da fazla % geçirgenlik değeri 

verir. 1. kısım bunun için en uygun 

örnektir. 

 1640 cm-1 2M illit, 1M illit ve 

montmorillonitte mevcuttur. 

ontmorillonitte % geçirgenlik değeri 

yüksek, bant genişliği dardır. Ancak bu 

banttan yapılan değerlendirmenin 

desteklenmesi gerekir. 

 Parmak izi ön bölgesi 800 - 1300 

cm-1 incelendiğinde (Şekil 2); kaolinit için 

1115 cm-1 yatayda Si-O gerilme 1027 cm-1 

ve 1105 cm-1 düzlemsel Si-O gerilmeleri 

kontrol edilmelidir. 
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Şekil 2. Numunelerin 800 - 1300 cm-1 arası FTIR Grafikleri 

 Montmorillonit için 1130 cm-1–

1020 cm-1- 912 cm-1; 1M illit için 1025 - 

920 cm-1; 2M illit için 1150 – 1080 – 1010 

- 927 cm-1 bantları belirleyicidir. Bu 

değerlendirmeler ışığında 1120 cm-1 bandı 

kaolinite ait olup, bandın % geçirgenliğinin 

yüksek olması ve şiddeti kaolinitin iyi 

kristallendiğini gösterir. 

 Montmorillonitler, tetrahedrik ve 

oktahedrik her iki izomorf yer değişimi 

içerirler. Tetrahedrik alanlarda Si’un yerine 

Al veya ara sıra Fe+3, oktahedrik alanlarda 

ise Al’un yerine Fe+3 ve Mg geçer. 

Montmorillonitte karakteristik olan 912 

cm-1 Al-Al–OH, 840 cm-1’deki Al-Mg-OH 

çözümlenmiş bantlarıdır. 835-840 cm-1 

absorpsiyon bandının olmaması Al-Mg-

OH olmadığını gösterir. 795 cm-1‘de 

montmorillonit için karakteristiktir. 

 2M illit için 870-824-804-753-709 

cm-1 - 1M illit için 822 ve 752 cm-1 

belirleyicidir. 525, 530 ve 470 cm-1 deki 

absorpsiyon bantları geniş ve düşük % 

geçirgenlik değerine sahiptir. 

 Kaolinit için 751 cm-1 ve 681 cm-1 

Si-O, düzleme dik absopsiyon bantlarıdır. 

541 cm-1 Si-O-Al deformasyon, 472 cm-1 

Si-O-Si deformasyon, 432 cm-1 Si-O 

deformasyon bantlarıdır. 

 Şekil 3’teki 400 - 900 cm-1 parmak 

izi bölgesindeki bantlara bakıldığında 752 

cm-1 2M ve 1M illit ve kaolinit, 528 cm-1 

2M illit varlığını doğrulamaktadır. 683 cm-

1 Si-O bandı olup kuvarsı göstermektedir. 
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Şekil 3. Numunelerin 400 - 900 cm-1 arası FTIR Grafikleri 

4. Akışkanlık Özellikleri 

Akışkanlık deneyi, kil gibi tabakalı 

yapıların dağılmasını ve yüzey yükünün 

değişimini sağlayacak elektrolitin çeşidini 

ve miktarını bulmak için yapılır. Deney 

çalışılan numunenin mineralojisi hakkında 

bilgi verebilir. 

Elektrolit ilavesi olmadan 

bünyelerin pH değerleri Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Numune No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pH 4,5 4,4 4,4 4,4 4,6 4,6 4,5 4,9 4,7 4,0 

Tablo 3. Ocaktan Alınan Numunelerin Elektrolitsiz Çamur pH Değerleri 

1. kısım numunede farklı iki tabaka 

yüküne sahip iki yapıdan söz edilebilir. 2. 

kısım ve 3.Kısım numunelerde tabakalı 

minerallerin miktarının fazla olduğu 

düşünülebilir. Kullanılan elektrolit miktarı 

yüksektir. 4.kısım - 5.kısım ve 8.kısım 

numunelerde elektrolit ilavesine karşı eğri 

lineere yakındır. Bu numuneler için 

akmaya direnç gösteren tek tip mineralden 

bahsedilebilir. % Mineral miktarlarındaki 

fark başlangıçtaki ilaveyi etkilemektedir. 

6.kısım numunede yapıda akmaya direnç 

olmakla birlikte elektrolit ilavesine karşı 

lineer davranış gösterdiği söylenebilir. 

7.kısım ve 9.kısım numuneler benzer alma 

performansı göstermektedir. 10.kısım 

numunesinde pelteleşme çok fazla 

görülmüştür. Normal koşullar altında ilave 

edilmesi gereken elektrolit miktarı bu 

numune için yetersiz kalmıştır. 

Numunelere eklenen STPP 

deflokülant ilavelerine göre viskozite 

değerleri Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4. Numunelere Deflokülant İlavelerine Göre Viskozite Eğrileri 

5. Pişme Davranışları 

Pişme davranışları için 300 gram 

katı numune, % 0,45 cam suyu ve % 0,16 

STPP ile öğütülerek kaba kumu % 1,7 -1,9 

arasına getirilerek hazırlanan çamur 150 

µm’luk elekten geçirilip kurutulmuştur. 

Kurutulan çamur agatta öğütülmüş, % 6 

rutubetlendirilerek 325 kg/cm2 sıkıştırma 

basıncı ile şekillendirilmiştir. Hazırlanan 

yuvarlak tabletler duvar ve yer karosu 

şartlarında pişirilmiştir. Mukavemet için 

5,5x11 cm’lik tabletler hazırlanmıştır. 

Viskozite ölçümleri fortkap 2, 5, 6, 7 ve 8. 

Kısım numuneleri preslenememiştir ve 

tabletlerde yoğun olarak laminasyon 

görülmüştür. Bu numunelere mukavemet 

testi yapılamamıştır. Tablo 4’te 

numunelerin çamur, granül ve pişme 

sonrası özellikleri görülmektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bodurlar Kaolen Ocağı’ndan alınan 

numunelere göre ocak asidik karakterlidir. 

Ocak numuneleri ile yapılan akışkanlık 

testlerinde akma problemi olan numunelere 

bakıldığında mineralojilerinde 

montmorillonit ve 1M illit olduğu 

görülmektedir. Montmorillonitlerin şişme 

ve genişleme özellikleri bu minerallerin 

düşük tabaka yükü nedeniyle oluşur. 

Düşük tabaka yükünün oluşumunun nedeni 

tabakaları birbirine bağlayan tabaka arası 

katyonların çekiminin yeterince 

olmamasıdır. Çünkü düşük tabaka yükünün 

varlığında tabakalar arası katyonlar sudan 

daha aktiftir. Tabakalar arası katyonlar 

suyu tabakalar arası boşluklara çeker. 

Bununla birlikte 1M illitler de düzensiz 

yapılardır ve yüzeysel bozuşmaları 

yüksektir. Bu yapılarda montmorillonitler 

kadar olmasa da tabakalar arası çekim 

güçleri düşüktür. 1, 2 ve 3. kısımlarda 

akma performansının düşük olmasının 

nedeni budur. 
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NUMUNE BİLGİSİ Birim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Çamur Elektrolit Oranları Na2SiO3 % 0,45, STPP %0,16 

Çamur Yoğunluğu gr/lt. 1430 1418 1430 1451 1427 1458 1481 1498 1493 1386 

Viskozite/ T 
0
C sn 26 Yok Yok 23 18 18 17 20 45 Yok 

Elek Bakiye  

(+63 µm) 
% 1,7 1,8 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 

Granül Rutubeti %6, Presleme Basıncı 325 kg/cm
2
 

Duvar Karosu Mak. Pişirim Sıcaklığı 1145⁰C, Pişirim Süresi 40 dk. 

Pişme Küçülmesi % 3,3 10,1 4,7 1,6 2,5 1,7 2,0 1,6 1,6 2,1 

Su Emme % 8,7 4,2 10,4 17,5 16,4 20,2 22,9 22,7 19,3 20,5 

Renk Ölçüm 

Değerleri 

L 74,0 59,5 78,7 77,9 81,6 83,4 80,6 86,4 84,5 85,4 

a 5,4 13,0 5,0 7,5 6,1 4,9 7,6 4,1 5,5 4,2 

b 14,3 15,8 14,3 8,1 9,4 7,5 10,1 7,7 7,8 7,2 

Sırlı Granit Mak. Pişirim Sıcaklığı 1190⁰C, Pişirim Süresi 38 dk. 

Pişme Küçülmesi % 4,6 11,3 6,8 3,9 5,6 4,0 4,8 3,0 2,9 4,2 

Su Emme % 6,3 0,3 6,2 14,0 10,3 15,9 17,1 19,7 15,0 14,3 

Renk Ölçüm 

Değerleri 

L 66,6 48,5 72,4 76,1 77,4 81,8 78,8 87,2 83,8 81,7 

a 5,9 11,5 5,2 7,4 6,7 4,7 6,8 2,9 4,9 4,4 

b 15,4 12,9 16,3 8,9 12,1 8,8 11,5 7,2 9,1 10,2 

Kuru Mukavemet (kg/cm
2
) 61,5 - 55,4 51,6 - - - - 30 26,3 

Tablo 4. Bodurlar Kaolen Çamur, Granül ve Pişme Sonrası Özellikleri
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İllit 2M yapısına sahip bölgelerde 

akma davranışlarının kontrol edilmesi 

mümkündür. Tabakalar arası dar olduğu 

için akma dirençleri yok denilecek kadar 

azdır. Kullanıldığı çamurun pH’ı kullanılan 

elektrolitin %0,1 oranına çekilmesi ile nötr 

pH’a yaklaştırıldığında akma direnci 

kalkacaktır. 

STTP kullanım miktarının 

ayarlanması ile ocaktan gelen numunlerin 

viskozite kontrolü mümkündür. Ayrıca 

pH’ı düşük numuneler için kullanılacak 

deflokülantın pH’ı yüksek ve yüzey 

yükünü hızlıca değiştirecek malzemeler ile 

çalışılmalıdır. Bu durum için poliakrilat 

türevi deflokülantlar tavsiye edilebilir. 

Bölgede montmorillonit ve 1M illit 

oranı yüksek olan numunelerde 

mukavemet değeri yüksektir. 

Mukavemetin arttırılması gerekli 

reçetelerde % 5 civarında kullanılabilir. 

2M illit ve yüksek kaolinit içeriği presleme 

güçlüğü gibi problemler yaratmaktadır. 

Bölgede farklı mineralojik yapıların olması 

farklı ihtiyaçlara göre kullanım 

miktarlarının çıkarılması gerekliliğini 

düşündürmektedir. İmpuritesi düşük, % 

kaolen miktarı yüksek bölgelere 

rastlanmıştır. 

 

KAYNAKLAR 

Aroke U.O., El-Nafaty U.A. & Osha O.A. 

(2013) Properties and Characterization of 

Kaolin Clay from Alkaleri, North-Eastern 

Nigeria. International Journal of Emerging 

Technology and Advanced Engineering 

(3), 11, 387-392.  

Bondioli F., Ferrari A.M. & Miselli P. 

(2002) Deflocculant capability of sodium 

TPP, American Ceramic Society Bulletin 

(81), 11, 54-57. 

Carty W.M. & Udayan S. (1998) 

Porcelain-Raw Materials, Processing, 

Phase Evolution, and Mechanical 

Behavior. Journal of American Ceramic 

Society (81), 1, 3-20. 

Kłosek-Wawrzyn E., Małolepszy J. & 

Murzyn P. (2013) Sintering Behavior of 

Kaolin with Calcite. Procedia Engineering 

(53), 572-582. 

Pinheiro P.G., Fabris J.D., Mussel W.N., 

Murad E., Scorzelli R.B. & Garg V.K. 

(2005) Beneficiation of a commercial 

kaolin from Mar de Espanha, Minas 

Gerais, Brazil: Chemistry and mineralogy, 

Journal of South American Earth Science 

(20), 3, 267-271.  

Santos I., Costa C., Quintela A., Terroso 

D., Ferraz E., Rocha F., Dorzhieva O., 

Krupskaya V. & Vigasina M. (2014) 

Mineralogical composition of sedimentary 

and residual kaolin deposits from Portugal. 

Comunicações Geológicas (101), 1, 195-

197. 

Sazcı H. (2001) Seramikte Kullanılan 

Killerin Tanımı, 4. Endüstriyel 

Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, 

Türkiye, 28-42. 

Shaw, DJ. (1980). Introduction to Colloid 

and Surface Chemistry, Thirdh Edition, 

213-226. 

 

 

 

 

 

 

 



17. Ulusal Kil Sempozyumu 04-07 Ekim/October 2017 17
th

 National Clay Symposium 

29 
 

FABRİKA VE HARMAN TABAN TUĞLALARININ FİZİKSEL VE MEKANİK 

ÖZELLİKLERİ 

Physico-Mechanical Properties of Factory and Handmade Floor Tiles 

1Kübra ALVER, 1Yağmur ÖNAY, 1Emrah GÜKALTUN, 1İnci GÜLDOĞAN 

1Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir 

ÖZET: Çalışmanın amacı geleneksel yapım yöntemiyle üretilen taban tuğlası ve 

fabrika üretimi taban tuğlası örneklerinin temel fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi 

ve karşılaştırılmasıdır. Çalışma kapsamında tuğlaların atmosfer basıncında su emme yüzdesi, 

görünür yoğunluk ve açık gözeneklilik yüzdesi tayini deneyleri, tek eksenli basınç dayanımı 

tayini, sertlik tayini ve ultrases geçiş hızı tayini deneyleri yapılmıştır.  Buna göre, fabrikasyon 

taban tuğlalarının, açık gözeneklilik değeri ve su emme yüzdesi değerlerinin, harman taban 

tuğlasına ait değerlerden daha küçük olduğu, bununla birlikte görünür yoğunluk ve basınç 

dayanımının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, araç yoğunluğunun 

bulunduğu yollarda fabrika taban tuğlalarının kullanımının daha uygun olduğu, harman taban 

tuğlalarının ise sadece yayaların kullandığı yollarda kullanımının daha uygun olacağı 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fabrikasyon Taban Tuğlası, Harman Taban Tuğlası, Fiziksel Özellik, 

Mekanik Özellik 

ABSTRACT: The aim of the study is to determine and compare the basic physical and 

mechanical properties of handmade floor brick, produced by traditional production methods 

and factory floor brick samples.  Within the scope of the study, the water absorption 

percentages, apparent density and open porosity determination tests, uniaxial compressive 

strength test, hardness test and ultrasound transit speed test of bricks were performed. 

Accordingly, it was determined that the fabricated bricks had lower values of open porosity 

and water absorption than those of the handmade brick, with a higher apparent density and 

pressure resistance. In this respect, it has been concluded that the use of factory floor bricks 

is more appropriate for roads where are open to vehicle traffic, and that the use of handmade 

floor bricks, is only suitable for roads used by pedestrians. 

Keywords: Brick, Physical Property, Mechanical Property

GİRİŞ 

Kil, killi toprak, kum ve 

gerektiğinde tuğla ve kiremit tozunun suyla 

karıştırılması ve kalıplanarak pişirilmesi ile 

elde edilen yapı malzemelerine tuğla adı 

verilir [1]. Tuğlanın temel hammaddesi 

olan killer, kullanım amacına bağlı olarak 

farklı şekillerde sınıflandırılırlar. Killer, 

ticari olarak kullanıldığı sınıfın adını 

alırken, jeolojik olarak kökenine göre, 

teknolojik olarak ise fiziksel özelliklerine 

göre sınıflandırılır. Killer kullanım 

biçimlerine göre: evsel killer (porselen, 

banyo seramiği vb.), yapısal killer (tuğla, 

terra cotta, çatı kiremiti, kaldırım tuğlası 

vb.), hijyenik killer (lavabolar, küvetler 

vb.), dekoratif süs killeri, ateşe dayanıklı 

killer ve mühendislik amacıyla kullanılan 

killer olmak üzere sınıflandırılırlar. 

Jeolojik olarak killer:  birincil ve ikincil 

killer olarak ayrılırlar. Fiziksel 
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özelliklerine göre sınıflanmada ise killerin 

esneklik değerleri, mukavemet değerleri, 

ısı altındaki davranışları temel 

belirleyicilerdir. Tüm sınıflandırmalar 

birbiriyle ilişkilidir ve killerin kullanım 

sınıfına göre fiziksel özellikleri de 

farklılaşmaktadır. Örneğin taban tuğlaları, 

açık hava etkilerine ve donma-çözünme 

döngülerine maruz kalmaları nedeni ile 

inşaat tuğlalarından farklılaşırlar [2]. 

Günümüzde, killerin sınıflanması 

kadar, tuğlaların sınıflandırılmasını da 

çeşitlendirmiştir. Bu çeşitlenme birincil 

olarak tuğlaların üretim biçimleri, ikincil 

olarak da kullanım alanlarına bağlıdır. 

Üretim yöntemlerine göre tuğlalar fabrika 

ve harman tuğlası olmak üzere ikiye 

ayrılırlar. Harman tuğlası adını, tuğlanın 

şekillendirme, kurutma, pişirme 

işlemlerinin yapıldığı alandan almıştır. 

Takoz tuğla da denilen harman tuğlasının, 

hammadde hazırlanmasından, 

paketlemesine kadar olan tüm üretim 

aşamaları harman adı verilen alanda 

gerçekleştirilir. İnsan gücüne dayalı olan 

bu üretim yöntemi, insanlığın en erken 

tarihlerinden beri kullanılmaktadır. Mevcut 

seri üretim yöntemlerine göre daha ilkel bir 

yöntem ile üretilmiş olsa da, harman 

tuğlası rengi ve doğal görüntüsü ile tercih 

edilen bir malzeme olacaktır [3]. 

Temel olarak harman tuğlasının da, 

fabrika tuğlasının da üretim süreçlerinde 

hammadde hazırlama, dinlendirme, 

şekillendirme, kurutma ve pişirme 

işlemleri yer alır. Tuğlanın üretiminden 

daha detaylı bahsetmek gerekirse önce 

tuğla hammaddesinin işlenebilir, kohezif 

ve plastik olmasını sağlamak amacı ile, 

içindeki safsızlıkların elenmesi ve 

öğütülmesi işlemleri gerçekleştirilir. 

Ardından, killi karışıma yaklaşık olarak 

%10-25 oranında su eklenerek, hamur 

dinlendirilir. Dinlenme süresinin uzunluğu, 

çamurun içinde bulunan kimyasal 

bileşenlere bağlıdır. Şekillendirme 

yöntemleri; elle, presleme ve vakumlu 

makine ile tel kesim olarak ayrılır. 

Fabrikasyon tuğlalarının 

şekillendirilmesinde presleme yöntemi 

tercih edilirken, harman tuğlalarında elle 

veya vakumlu makine yöntemleri 

kullanılır. Pişirme esnasında tuğlaların 

çatlamasını ve bozulmasını önlemek amacı 

ile malzemelerin kuruması sağlanır. 

Kurutma işlemi, doğal ve yapay olarak iki 

biçimde yapılabilir.  Doğal kurutma 

yönteminde, tuğlalar harman alanına 

serilerek kurutulurken, yapay kurutma 

yönteminde ek bir enerji ve hava 

hareketleri ile kuruma sağlanır. Bu 

işlemden sonra tuğlaların pişirilmesine 

geçilir. Fabrikasyon tuğlaları için tünel ve 

Hoffman fırınlar tercih edilirken, harman 

tuğlaları için geleneksel fırınlar tercih 

edilir. Fabrikasyon tuğlaları için pişme 

sıcaklığı ortalama 1000-1300ºC iken, 

harman tuğlaları için bu sıcaklık daha 

düşüktür [4]. Pişme sıcaklığı tuğlaların 

mikro yapılarını ve fiziksel özelliklerini 

(porozite, su emme, basınç dayanımı, 

eğilme dayanımı vb.) doğrudan 

etkilemektedir. Bu konuda yapılmış birçok 

araştırma bulunmaktadır [5,6]. 

Kullanım alanına göre tuğlalar 

inşaat tuğlaları, kaplama tuğlaları, yüksek 

mukavemetli tuğlalar ve refrakter tuğlalar 

olmak üzere dört gruba ayrılır. İnşaat 

tuğlaları genelde duvar ve döşemelerde, 

taşıyıcı veya taşıyıcı olmayan yapı 

elemanlarında kullanılırken; kaplama 

tuğlaları daha çok dekoratif amaçlı 

kullanılmaktadır ve bu tuğlalar sıva, boya, 

kağıt, doğal taş vb. kaplama malzemeleri 

için iyi bir alternatiftir. Yüksek 

mukavemetli tuğlalar A Sınıfı (min. 
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kırılma dayanımı 70N / mm2 ve su emme 

oranı <%4.5) veya B Sınıfı (min. kırılma 

dayanımı 50N / mm2 ve su emme oranı 

<%7.0) olarak sınıflandırılır. Bu tuğlalar, 

basınç dayanımı yüksek ve su emme 

yüzdesi düşük olup, yoğun ve sağlam 

karaktere sahiptir. Refrakter tuğlalar ise 

refrakter malzemelerden üretilen ve yüksek 

ısılara dayanıklı ve mukavemeti yüksek 

tuğlalardır [7]. 

Bu çalışmada incelenmek üzere 

yukarıda sınıflandırılan inşaat tuğlaları 

sınıfından, taban tuğlaları seçilmiştir. Bu 

tuğlalar yaya ve araç yollarında kullanılan 

döşeme tuğlalarıdır. Bu tuğlalar dış 

mekânlarda kullanılmaları nedeni su emme 

değerleri ve basınç dayanımı özellikleri 

çok önemlidir [8]. EN 1344 standardında 

kilden imal edilen taban tuğlalarına ilişkin 

gereklilikler yer almaktadır. 

Taban tuğlaları her türlü yaya veya 

araç yolunda uygulanabilirler. Şekil 1’de 

görüldüğü gibi, araç geçişlerinin 

bulunmadığı yollarda, taban tuğlalarının 

sıkıştırılmış agreganın üzerine iri ve ince 

kum tabakaları sıkıştırılarak 

kullanılabilmektedir. Araç trafiği bulunan 

yollarda ise Şekil 2’de görüldüğü gibi, 

sıkıştırılmış agrega katmanının üzerine 102 

mm. kalınlığında beton tabakası veya 204 

mm. kalınlığında sıkıltırılmış agrega 

kullanılarak, taban güçlendirilmesi 

gereklidir [8]. Tuğlaların taban kaplama 

malzemesi olarak kullanıldığı ilk örnekler 

5000 yıl önce Mezopotamya’ya kadar 

uzanır. Burada bulunan tuğla döşenmiş yol 

ve sokakların günümüze kadar ulaşmış 

olması, kullanılan malzemelerin 

dayanımının yüksek olduğunu göstermiştir. 

 

Şekil 1. Araç trafiği bulunmayan yollarda 

tuğla uygulama detayı  [8] 

 

Şekil 2. Araç trafiği bulunan yollarda 

tuğla uygulama detayı  [8] 

1930 ve 1940' lardan itibaren, beton 

ve asfalt kaplama malzemelerinin 

kullanımının artması ile birlikte, taban 

tuğlası kullanımı azalmıştır, ancak taban 

tuğlaları günümüzde hala kullanım alanı 

bulabilmektedir. Örneğin bazı kentsel 

alanların dönüşüm uygulamarında, taban 

tuğlaları uygulama kolaylığı ve birbirinden 

farklı örgü tipleri ile tercih edilen 

malzemeler arasında olmuştur [9].  

Bu çalışmada, fabrika ve harman 

olmak üzere iki farklı taban tuğla tipi 

seçilerek, fiziksel ve mekanik özellikleri 

belirlenerek, karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. 
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MATERYAL VE METOD 

Materyal 

Çalışmada harman tuğlası (bkz. 

Şekil 3) ve fabrikasyon tuğlası (bkz. Şekil 

4) olmak üzere iki tip taban tuğlası 

incelenmiştir. Her tipi temsil edecek 6 adet 

örnek, toplam yığından, rastgele yöntemle 

seçilmiş ve Yer Bilimleri Laboratuvarına 

taşınmıştır.  

 

 

Şekil 3. Harman tuğlasının görünümü 

 

Şekil 4. Fabrika taban tuğlasının 

görünümü 

Metod 

Harman ve fabrika taban tuğlaları 

basınçlı su altında önce yarı sert bir fırça 

ile yıkanmış, ardından sabit ağırlığa 

ulaşıncaya dek 105ºC’ de etüvde 

kurutulmuştur. Çalışmada öncelikle 

malzemelerin fiziksel özellikleri, 

örneklerin küp biçiminde hassas bir şekilde 

kesilmesinin ardından da mekanik 

özellikler belirlenmiştir.  

Fiziksel özelliklerinin belirlenmesi 

kapsamında önce malzemelerin görsel 

özellikleri incelenmiştir. Ardından 

atmosfer basıncında kütlece su emme 

yüzdesi tayini, görünür yoğunluk ve açık 

gözeneklilik yüzdesi tayini deneyleri 

yapılmıştır. Atmosfer basıncında kütlece su 

emme oranı deneyi TS EN 13755:2009 

[10] standardına göre yapılmış ve Eşitlik 

(1) ile malzemelerin kütlece su emme 

yüzdeleri belirlenmiştir.  

𝐴𝑏 =
𝑚𝑠−𝑚𝑑

𝑚𝑑
 𝑥 100                (1) 

Burada Ab, atmosfer basıncı 

altındaki kütlece su emme oranı (%); md, 

örneğin sabit kütlesi (g); ms, suya doygun 

haldeki örneğin havadaki kütlesidir (g).  

Görünür yoğunluk ve açık 

gözeneklilik yüzdesinin tayini deneyleri ise 

TS EN 1936: 2010 [11] standardına göre 

ve vakum kabı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Görünür yoğunluk 

malzemenin sabit kütlesinin, görünür 

hacmine olan oranıdır, açık gözeneklilik 

yüzdesi ise numunenin açık gözeneklerinin 

hacminin görünür hacmine oranıdır. 

Görünür yoğunluk Eşitlik (2) ile açık 

gözeneklilik yüzdesi ise Eşitlik (3) ile 

hesaplanmıştır.  

ρ𝑏 =
𝑚𝑑

𝑉𝑏
=

𝑚𝑑

𝑚𝑠 −𝑚ℎ
                          (2) 

 

𝑝0 =
𝑚𝑠 − 𝑚𝑑

𝑚𝑠− 𝑚ℎ

𝑥100                    (3) 

Burada ρb, görünür yoğunluk (g/cm3); p0, 

açık gözeneklilik yüzdesi (%), md, örneğin 

sabit kütlesi (g); ms, suya doygun haldeki 

örneğin havadaki kütlesi, (g); mh, suya 

doygun haldeki örneğin sudaki kütlesidir 

(g). 

Çalışmada gerçekleştirilen mekanik 

deneyler; tek eksenli basınç dayanımı 
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tayini, Schmidt çekici ile yüzey sertliği 

tayini ve ultrasonik hız tayini deneyleri 

olmuştur. Tek eksenli basınç dayanımı 

tayini TS EN 772-1 (2012) [12] 

standardına göre yapılmıştır. Bu deney için 

taban tuğlası örnekleri laboratuvarda kaba 

kesme cihazında ıslak yöntem ile küp 

biçiminde kesilmiş, ardından basınçlı su 

altında yıkanarak, etüvde kurutulmuştur. 

Ardından tuğlalar, üretim biçimlerine bağlı 

olarak alt ve üst yüzleri yüke maruz 

kalacak biçimde, yük hücresine 

yerleştirilmiştir. Tuğlaların basınç 

gerilmeleri Eşitlik (4) ile belirlenmiştir.   

𝜎 =  
𝐹

𝐴
                             (4) 

Burada; σ: Basınç Dayanımı 

(MPa); F: Kırılma anındaki yük (kN); A: 

Basınç yüküne maruz kalan yüzey alanıdır 

(mm2). 

Ultrases hızının belirlenmesi 

analizinde Proceq- Tico ultrases cihazı 

kullanılmıştır. Bu cihaz ile numunelerin iki 

ucuna cihazın alıcı ve verici probları 

yerleştirilerek ses geçiş süresi (µsn) 

ölçülmüş, numunelerin uzunlukları dikkate 

alınarak ses geçiş hızları (Vo) 

hesaplanmıştır. Bu deney TS EN 14579 

[13] Doğal Taş Deney Metotları-Ses 

Hızının İlerlemesinin tayini standardına 

göre yapılmıştır.  

Tuğla Schmidt Çekici ile yapılan 

yüzey sertliği deneyi, tuğlaların yüzey 

sertliğinin belirlenmesi ve dolaylı olarak 

tek eksenli basınç dayanımlarının tahmin 

edilmesi amacı ile hem arazide, hem de 

laboratuvarda yapılabilmektedir. Her örnek 

yüzeyine ait 3 farklı noktaya vuruş 

yapılmış ve bunların ortalamaları 

hesaplanmıştır. Yüzey sertliği deneyi 

örneklerin yüzeyine dik olacak şekilde, 

boşluksuz ve pürüzsüz yüzeylere 

yapılmasına dikkat edilmiştir. 

DENEYSEL SONUÇLAR 

Görsel özelliklerinin belirlenmesi 

kapsamında, harman taban tuğlasının 

ölçüleri 30x15x4,3 cm fabrika taban 

tuğlasının ölçüleri 20,5x10x5 cm. olarak 

ölçülmüş ve harman tuğlasının daha büyük 

boyutlara sahip olduğu görülmüştür. 

Taban tuğlalarına ait fiziksel ve 

mekanik deney sonuçları Çizelge 1’ de 

verilmiştir.   

Çizelge 1. Harman ve fabrikasyon taban 

tuğlalarının deneysel sonuçları 

 

Harman 
Taban 
Tuğlasının 

Özellikleri 

Fabrikasyon 
Taban 
Tuğlasının 

Özellikleri 

Ab (%) 20.6 ± 0.2 6.4 ± 0.5 

p0 (%) 43.8 ± 0.8 20.1 ± 0.5 

ρ (g/cm3) 1.61 ± 0.02 2.13 ± 0.01 

P (MPa) 6.5 ± 1.3 69.4 ± 24.0 

V 0 
(m/µs) 

1540 ± 
178.74 

3428 ± 
639.50 

Scmidt 

Sertliği 
17± 2 21 ± 2 

 

Burada, Ab, kültece su emme 

yüzdesi (%), p0: açık gözeneklilik yüzdesi 

(%), ρ, görünür yoğunluk (g/cm3), P, tek 

eksenli basınç dayanımı (MPa), Vo, 

Ultrasonik ses dalga hızıdır (m/µs).  

Malzemelerin fiziksel özellikleri ve 

mekanik özellikleri birbiri ile yakından 

ilişkilidir. Fiziksel özellikler aynı zamanda, 

özellikle açıkhava koşullarına maruz kalan 

malzemelerin donma-çözünme dayanımını 

da etkilemektedir. Bu nedenle fiziksel 

özelliklerin belirlenmesi özellikle 

önemlidir [14].  
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Fizksel deneylerin sonucunda 

harman taban tuğlasının atmosfer 

basıncında su emme yüzdesi ortalama 

%20.6, fabrika taban tuğlasının su emme 

değeri ortalama %6.4 olduğu 

belirlenmiştir. Harman taban tuğlalarının 

açık gözeneklilik yüzdesi değerleri 

ortalama %43.8, fabikasyon taban 

tuğlasının açık gözeneklilik değeri 

ortalama %20.1 olduğu belirlenmiştir. 

Fabrika tuğlalarının çok boşluklu, harman 

tuğlalarının ise çok fazla boşluklu bir 

yapıya sahip olduğu, harman tuğlasının su 

emme yüzdesinin, fabrika tuğlasına ait 

değerlerin yaklaşık 3 katı ve açık 

gözeneklilik değerinin de 2 katı olduğu 

belirlenmiştir. Harman taban tuğlalarının 

görünür yoğunluğu ortalama 1.61 g/cm3, 

fabrika taban tuğlasının görünür yoğunluğu 

ortalama 2.13 g/cm3 olduğu belirlenmiştir. 

Bu durum, fabrikada üretilen taban 

tuğlalarının yüksek ısılarda pişirilmesi 

sonucunda, daha yoğun bir yapıya sahip 

olduklarını göstermiştir. 

Mekanik özellikler, malzemenin 

dinamik ve statik yükler altında 

sergiledikleri davranış modellerini 

etkileyen parametrelerdir. Özellikle araç ve 

vasıtaların geçebileceği yollarda 

kullanılacak olan taban tuğlalarının 

mekanik dayanımın yüksek olması 

beklenir. Yapılan mekanik deneylerin 

neticesinde, harman taban tuğlasının basınç 

dayanımı ortalama 6.5 MPa, fabrika taban 

tuğlasının basınç dayanımı ise 69.4 MPa 

olduğu belirlenmiştir. Görüldüğü gibi, 

fabrika taban tuğlasının basınç dayanımı, 

harman taban tuğlasının basınç 

dayanımının 10 katı olduğu görülmüştür. 

Doğal taşlar için belirlenen tek eksenli 

basınç dayanımı sınıflamasına göre [15], 

fabrika taban tuğlası orta dayanımlı, 

harman taban tuğlası ise düşük dayanımlı 

özelliğe sahiptir.  

Harman taban tuğlasının ultrasonik 

hızı ortalama 1540 m/sn, fabrika taban 

tuğlasının ultrasonik hızı 3420 m/sn olduğu 

belirlenmiştir. Anon (1979)’un [16] 

ultrasonik dalga hızları ile yaptığı 

sınıflandırmaya göre, ultrasonik dalgaların 

harman tuğlalarında çok düşük hıza, 

fabrikasyon tuğlalarda ise orta hıza yakın 

değere sahip olduğu görülmüştür.  

Harman taban tuğlasının yüzey 

sertliği ortalama 17, fabrika taban 

tuğlasının yüzey sertliği ortalama 21 

olduğu belirlenmiştir. ISRM [15]’ a göre 

harman tuğlaların yüzeyi az yumuşak 

özelliğine sahip iken, fabrika tuğlasının 

yüzeyi az serttir. Basınç dayanım 

özellikleri göz önüne alındığında, fabrika 

taban tuğlasının daha sert olması 

beklenmiş olsa da, ancak her iki taban 

tuğlasının sertlik değerleri yakın 

değerlerde bulunmuştur. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada fabrikasyon ürünü 

olan taban tuğlası ile el yapımı harman 

taban tuğlası örneklerinin fiziksel ve 

mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. 

Buna göre, fabrikasyon taban tuğlalarının, 

açık gözeneklilik değeri ve su emme 

yüzdesi değerlerinin, harman taban 

tuğlasına ait değerlerden daha düşük 

olduğu, bununla birlikte görünür yoğunluk 

ve basınç dayanımının daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan karşılaştırma 

deneylerinden en şaşırtıcı olanı, yüzey 

sertliği deneyi olmuştur. Beklenenin 

aksine, her iki tuğla tipinin de yüzey 

sertlikleri yumuşak ve birbirine yakın 

değerlerde olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmanın sonunda araç yoğunluğunun 

bulunduğu yollarda fabrika taban 
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tuğlalarının kullanımının daha uygun 

olduğu, harman taban tuğlalarının ise 

sadece yayaların kullandığı yollarda 

kullanımının daha uygun olacağı sonucuna 

varılmıştır. 
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İKİNCİL KİL MİNERALLERİNDEN KAYNAKLANAN SERAMİK KARO  

ÜRETİM HATALARI  

The Ceramic Tile Production Defects Caused by Secondary Clay Minerals 

1Güneş Ç. KORÇ, 1,2Alpagut KARA, 3Ali ALTINTAŞ, 3Elif Demir BAYKAL 

1Seramik Araştırma Merkezi, Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampusü ETGB Anadolu 

Teknoparkı, Eskişehir/Türkiye5  

2Anadolu Universitesi, Malzeme bilimi ve Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü, 

26480/Eskişehir/Türkiye  

3Kale Maden Endüstriyel Hammaddeler San. Tic. AŞ., Çan/Çanakkale/Türkiye 

ÖZET: Seramik karo sektöründe artan ürün çeşitliliğine, süreçlerdeki teknolojik 

gelişmelere ve pazar eğilimlerine bağlı olarak, farklı mineralojik yapıdaki yerli kil ve 

kaolenlerin üretimde ithal killere alternatif olarak kullanılabildiği bilinmektedir. Üretimde 

yerli hammaddelerin kullanımı ve buna bağlı olarak maliyetin azaltılması ve optimizasyon 

çalışmaları her geçen gün önem kazanmaktadır. Seramik yer ve duvar karolarında nihai 

ürünün istenilen kalite ve standartlara uyması başlangıç hammadde seçimi ve üretim 

kademeleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışma kapsamında, yüksek oranda kullanılan pahalı 

killerin yerine tercih edilen yerli killerin mineralojik yapısından kaynaklanması muhtemel 

üretim hatalarının karakterize edilmesi, üretim sürecinde hangi kademede ne şekilde hataların 

oluştuğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tane boyutuna göre sınıflandırılan (45-63µm ve 

45-150µm) çeşitli yerli kil numunelerinin mikroyapısal ve mikrokimyasal incelemeleri enerji 

saçılımlı X-ışını (EDX) bağlantılı Zeiss SUPRA 50 VP taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

ile 20kV’da, kalitatif mineralojik analizleri X-ışınları difraktometresi (XRD) yöntemi ile 

yapılmıştır. Kil mineralleri içerisinde tespit edilen muskovit, biotit ve flogobit gibi mika 

grubu mineral safsızlıkların, seramik karo üretiminde neden olduğu hatalar farklı üretici 

firmalardan temin edilen seramik karoların SEM incelemelerinde belirlenmiştir. Mika 

türevlerinin yüksek sıcaklıklardaki dehidrasyonu nedeni ile sır yüzeylerinde hatalara neden 

olduğu, hatanın ortaya çıkışında mineral tane boyutu ve sırın ergime davranışının yanında 

hızlı pişirim koşullarının etkili olduğu görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Kil mineralleri, Seramik karo, Üretim hataları  

ABSTRACT: It is known that the clays and kaolins with different mineralogical 

compositions can also be used with the increasing product diversity, technological innovation 

and the market trends in ceramic tile industry. Besides this, the use of local clays and kaolins 

in the production of ceramic product and, consequently, cost reduction, optimization of the 

body formulations is gaining importance nowadays. Desired quality of the final product 

depends on the initial raw material selection in the ceramic tile production. Hence, this study 

aims the characterization of the common ceramic tile production defects caused by the clay 

mineralogy and identify the possible process stages where the defects occurred. The 

microstructural and microchemical characterization of the different local clays classified 

according to the particle size (45-63µm and 45-150µm) were performed by scanning electron 

microscope (Zeiss SUPRA 50VP) coupled with energy dispersive X-ray (EDX). The 
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mineralogical composition was observed by X-ray diffraction (XRD). The production defects 

due to the presence of muscovite, biotite and phlogobite like mica-group impurities were 

observed by SEM on the ceramic tiles from different producers. The dehydration behavior of 

the mica derivatives at high temperatures caused the typical glaze surface defects. Particle 

size of the mineral, the melting behavior of the glaze and the fast firing conditions were found 

to be the critical production parameters for the occurrence of the defects. 

Keywords: Clay minerals, Ceramic Tile, Production Defects 
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KÖMÜR VE TALAŞ TOZUNUN HAFİF TURGUTLU TUĞLA ÜRETİMİNDE 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Investigation of the Use of Coal and Sawdust in Turgutlu Lightweight Brick Production 

1Elif Alan, 1Mümtaz Çolak 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Buca, İzmir 

ÖZET: Tuğla yapımında kullanılan kil ile birlikte kömür ve MDF talaş tozunun hafif 

Turgutlu tuğla üretiminde kullanabilirliği araştırılmıştır. Bu çalışmada, kömür ve talaş tozu 

ekleme ile tuğla içerisinde etkileri üzerine yapılan çalışma esas olarak hafif ve daha gözenekli 

tuğlaları üretmeyi amaçlamıştır. Çalışmada, Turgutlu kiline ilave farklı kalorifik değere sahip 

üç kömür (Aydın Linyit Spiral, Aydın Linyit Pudra ve Kısrak Dere kömürü) ve MDF talaş 

tozu ilave edilerek, 10 farklı yüzde kömür ve talaş tozu katkı maddesi ile karıştırılarak (% 1, 

% 2, % 3, % 4, % 5, % 6, % 8, % 10, % 15 ve % 20 oranlarında) ayrı ayrı Turgutlu tuğla 

kiline eklenerek temsili tuğla örnekleri hazırlanmıştır. Tuğla örnekleri 950 ºC’ de pişirilmiştir. 

Pişmiş tuğla örnekleri üzerinde fiziksel deney olarak yalnızca su emme deneyi yapılmıştır. 

Farklı kalorifik değere sahip kömür katkılı tuğla örnekleri su emme ağırlıkları bakımından 

benzer özellikler sergilemiştir. MDF talaş tozu katkılı örneklerin su emme değerlerinin katkı 

oranına bağlı olarak artığı gözlenmiştir. Binoküler mikroskop ile gözenek boyutu incelemeleri 

ve X-ışınları kırınım (XRD) yöntemleri gibi laboratuvar bazında yapılan çalışmalarla, tuğla 

örneklerinde genel olarak kuvars, plajiyoklas, hematit, klorit, K-feldispat ve mika mineralleri 

saptanmıştır. Farklı kalorifik değere sahip karışımlarda yüksek pişme sıcaklığı nedeniyle 

mineralojik olarak yeni bir faz olarak hematit minerali gözlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Kısrak Dere, Aydın Linyit, kömür, MDF, Turgutlu tuğla, XRD, su emme 

ABSTRACT: The use of coal and MDF sawdust in the production of light Turgutlu 

bricks together with the clay used in brick construction has been investigated. In this study, 

coal and sawdust powder by incorporating the brick work on the effects in mainly aimed to 

produce a lighter and more porous bricks. In the study, three different calorific value coal 

(Aydın Lignite Spiral, Aydın Lignite Powder and Kısrak Dere coal) and MDF sawdust added 

to clay Turgutlu.10 different percentage of coal and MDF sawdust mixed with additives (1 %, 

2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 %, 8 %, 10 %, 15 % and 20 %) individually Turgutlu brick clay, brick 

samples were prepared by adding to the representation. Brick samples were baked at 950 ºC. 

Baked brick samples water absorption test is reviewed only as a physical experiment. Coal 

with different calorific value of the samples displayed similar characteristics in terms of the 

weights brick water absorption additive. Examples of different calorific value coal-filled 

bricks absorb water weights are similar in terms of specifications. MDF sawdust filled water 

absorption value of contribution ratio of instances, depending on the residue has been found. 

Pore size analysis with a binocular microscope and X-ray diffraction (XRD) methods, such as 

in some laboratory studies, generally of brick samples, quartz, plajiyoklas, hematite, chlorite, 

K-feldspar and mica minerals has been identified. There is a new mineral phase as hematite 

after mixing different calorific coal because of high cooking temperature. 

Keywords: Kısrak Dere, Aydın Lignite, coal, MDF, Turgutlu brick, XRD, water absorption 
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GİRİŞ 

Dünyada sanayi bakımından önde 

olan ülkeler en gelişmiş ülkeler olarak 

gösterilmektedir. Bu nedenle ülkelerin 

gelişmişlik düzeyi sanayisinin gelişmesi ile 

doğru orantılıdır. Sanayi ürünlerinin 

üretimi kadar tüketimi de önemlidir. 

Ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde sanayi 

faaliyetlerinin önemi artmaktadır. 

Sanayinin gelişmesi ile birlikte ülkelerde 

yaşayan insanların barınmak, dinlenmek, 

eğlenmek, çalışmak vb. ihtiyaçlarını 

karşılamak için yapılara ihtiyaç duyarlar 

(Sürül, 2015)  

Oluşturulan yapıların güvenli, 

ekonomik, kullanım sırasında fazla 

deformasyona uğramaması, yangın, sel, 

deprem gibi afetler sırasında büyük 

hasarlar meydana getirmemesi beklenilir. 

Bu nedenle yapıyı oluşturacak en uygun 

malzemelerin seçilmesi ve uygun 

yöntemlerle üretilmesi önemlidir (Örüng, 

1997). 

Hammaddesi tamamen kilden ve 

mil denilen kil dışı minerallerden (kil ve 

mil den yani kilin içerdiği silt kum 

çoğunlukla kuvars ve diğer mineraller) 

oluşarak üretilen tuğlaların dayanıklı 

olmaları, düşük ses ve ısı geçirgenlikleri, 

üretiminin ekonomik olması, dış etkenlere 

ve yanmaya karşı dirençleri ile en çok 

kullanılan yapı malzemelerinin başında 

tuğla gelmektedir (Sürül, 2015; Şahin, 

2008). 

Tuğla üretiminin günümüzde 

endüstriyel boyut kazanmasıyla birlikte 

tuğla hammaddesi olarak kullanılan kile 

ilaveten farklı katkı maddeleri katarak 

bünye yapısı hafif, dayanımı ve ısı yalıtım 

değeri yüksek tuğla üretimi de 

yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Her geçen gün şehirleşme ile 

birlikte artan tüketim sonucu açığa çıkan 

çeşitli atıkların bertaraf edilmesi gün 

geçtikçe zorlaşmakta ve katlanarak 

artmasına bağlı olarak yaşanan depolama 

ve ortadan kaldırma problemleri sonucu 

çevre ve su kirliği meydana gelmekte ve bu 

durum insan sağlığını ve doğayı olumsuz 

etkilemektedir. Çevresel sorunların başında 

gelen kömür kullanımı sonucunda oluşan 

şlam(*) katı atıkları veya endüstriyel yan 

ürünler depolama ve ortadan kaldırma 

problemlerini beraberinde getirmelerinden 

dolayı bu atıkların geri dönüşüm olarak 

yapı sektöründe kullanılması önemlidir.  

Tuğla endüstrisinde genel olarak 

killi hammaddeler kullanılmaktadır. 

Günümüzde gelişen sanayileşme ile 

birlikte tuğla sanayinde üretim maliyetini 

düşürmek, alternatif çözümler geliştirmek 

ve çevre dostu tuğlalar üretmek amacıyla 

tuğla üretiminde kullanılan kile ilave 

olarak belirli oranlarda farklı katkı 

malzemeleri ilave edilerek daha ucuz, daha 

sağlıklı tuğlaların yapılması konusunda 

araştırma çalışmaları yapılmaktadır.  

Bentli vd. (2005), yaptıkları 

çalışmada Seyitömer termik santral uçucu 

küllerinin tuğla üretiminde katkı maddesi 

olarak kullanılabilirliğini araştırmışlardır.  

Seyitömer termik santralinden 

alınan uçucu baca külü ile tuğla 

fabrikasında % 2,5, % 5, % 10, % 15 

oranlarda baca küllü tuğlalar hazırlanmış 

ve fiziksel, mekanik deneyleri 

gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, katkısız 

tuğlaya göre uçucu kül ilavesi birim hacim 

                                                                 
*
 Üretim sırasında kömüre karışan kömür dışı kil, 

taş gibi malzemeleri kömürden uzaklaştırmak için 

kömürün su ile yıkanması sonucu arta kalan kömür 

pasalarıdır. 
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ağırlık değerini çok az miktarda arttırırken, 

kuruma, pişme ve toplam küçülme 

değerlerinde belirgin bir değişime neden 

olmamıştır. Üretilen tuğla örneklerinde, su 

emme oranı değeri referans tuğlaya göre 

azalmış ve tuğla örneklerinin tamamında 

referans tuğlada elde edilen mukavemet 

değerine ulaşılamadığını belirlenmiştir 

Liew vd. (2004), tuğla içerisine 

arıtma çamurunu ekleyerek çalışma 

yapmıştır. Tuğla içerisine ağırlıkça, % 

10’dan % 40’a kadar değişen oranlarda 

arıtma çamuru katkısı yapılmıştır. Arıtma 

çamuru katkılı kil tuğlaların yüzeylerinde 

ve dokusunda normal kil tuğlalarına göre 

biraz daha fazla bozukluk tespit edilmiştir. 

Kimyasal ve fiziksel özellik olarak, % 40’a 

kadar kanalizasyon çamuru içeren tuğlalar 

konu ile ilgili standartları karşıladığı 

belirtilmiştir. Dokunulduğunda bile 

kolayca kırılabildikleri için tuğlalarda atık 

oranının % 30’u aşması durumunda 

kullanılmamaları sonucuna varılmıştır. 

Kibar (2009), yaptığı çalışmada 

tuğla kiline öğütülmüş cam katkısının 

tuğlanın fiziksel ve mekanik özelliklerine 

etkisini incelemiştir. Afyon ilinden alınan 

tuğla kiline, ağırlıkça; % 0, % 2.5, % 5 ve 

% 10 oranlarında öğütülmüş cam katılarak 

tuğla örnekleri üretilmiştir. Örnekler, 

yüksek sıcaklık kapasiteli laboratuvar tipi 

elektrikli fırınında; 850 ºC, 950 ºC ve 1050 

ºC’ de sıcaklıklarda pişirilmiştir. 

Öğütülmüş cam katkılı pişmiş örneklerde, 

porozite ve buna bağlı olarak su emme 

değerlerinin azaldığını, katkısız örneklere 

göre birim hacim ağırlığın nispeten 

arttığını ve basınç mukavemeti 

değerlerinin büyük ölçüde artırdığını 

belirlemiştir. 

Demir vd. (2005), tarafından 

yapılan araştırmada tuğla içerisine % 10’a 

kadar değişen oranlarda kağıt atıkları ilave 

edilmiştir.  Çalışma sonucunda atık 

oranının artmasıyla; plastiklik suyu (% 30-

40) ve kuruma küçülmesi artmıştır (% 4,4-

% 5,2). Katkı miktarı arttıkça porozite ve 

su emme oranlarında artış meydana 

gelirken, basınç mukavemet değerlerini 

düşürdüğü fakat TS EN 771’de istenilen 

basınç mukavemet değerlerini karşıladığı 

belirtilmiştir. 

Sürül (2015), tarafından yapılan 

yüksek lisans çalışmasında,  uçucu kül 

(UK) ve yüksek fırın cürufu (YFC) 

katkıları kullanılarak tuğla üretilmesi 

amaçlanmıştır. UK ve YFC, tuğla 

üretiminde kile katkı olarak ağırlıkça; % 

10, % 20, % 30, % 40 oranlarında ayrı ayrı 

ve toplam katkı oranı % 40’ı aşmamak 

üzere % 10, % 20, % 30 değişik oranlarda 

birlikte kullanılarak tuğla örnekleri 

oluşturulmuştur. Tuğla örnekleri farklı 

sıcaklıklarda (850, 950 ve 1050 ºC) 

pişirilerek fiziksel ve mekanik deneyleri 

yapılmıştır. Sonuç olarak, 950 ºC’ de 

pişirme sıcaklığında, YFC ve UK 

katkılarının % 10 oranlarında birlikte 

kullanıldığı tuğlalarda, katkısız tuğlalara 

göre daha iyi ısı yalıtım özelliği ve basınç 

mukavemeti değeri yönleri ile 

kullanılabilir olduğu kanaatine varılmıştır. 

Çinçin (2015), tarafından yapılan 

yüksek lisans çalışmasında, Soma, 

Seyitömer ve Yatağan termik santralleri 

uçucu külleri kullanılarak, uçucu külün 

ucuz, hafif ve ısı yalıtımı yüksek tuğla 

olarak değerlendirilebilme imkânları 

araştırmıştır. Buharlı otoklav ile tuğla 

üretiminde 12 bar basınç ve 6 saatlik 

kürleme süresinin her tipteki uçucu kül için 

yeterli olduğu tespit edilmiştir. Otoklavda 

yüksek basınçta yapılan tuğla üretim 

denemelerinde Soma, Yatağan ve 

Seyitömer uçucu küllerinden yeterli 
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dayanımda büyük boyutta tuğla üretimi 

mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ediz & Özdağ (1994), tarafından 

yapılan yüksek lisans çalışması, Etibank-

Kırka Boraks İşletmesi Bor Türevleri 

Tesisi atıklarının tuğla sanayinde 

hammadde olarak kullanılıp 

kullanılamayacağının belirlenmesi ile 

ilgilidir. Bu amaçla Kırka' dan getirilen iki 

farklı atık malzeme, Kılıçoğlu Tuğla 

Fabrikası toprağı ile belirli oranlarda 

karıştırılarak, 16 farklı karışım grubu 

oluşturulmuş ve bunlar 4 farklı sıcaklıkta 

pişirilmişlerdir. Yapılan basınç dayanımı 

testlerine göre en iyi sonucu veren numune 

grubu, komple tuğla deneylerine tabi 

tutulmuş ve elde edilen sonuçlardan, 

Kırka-Bor Türevleri Tesisi atıklarının belli 

oranlarda tuğla toprağı katkısıyla, tuğla 

yapımında kullanılabileceği ve normal 

tuğla topraklarına göre bazı avantajlar 

sağlayacağı belirtilmiştir. 

Zal (2010), yaptığı yüksek lisans 

çalışmasında; zeolit, tras ve uçucu kül ile 

üretilen tuğla ile standard tuğlayı 

karşılaştırmıştır. Kale tuğla fabrikasında 

hazırlanan tuğla topraklarına katkı maddesi 

olarak zeolit, tras ve fırın uçucu küller 

eklenerek deneysel çalışmalar yapılmıştır. 

Deneysel çalışmalar sonucunda katkılı 

tuğla örneklerinin basınç dayanımlarının 

olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür.  

Kale tuğla uçucu küllerinin buharda 

kürleme yöntemi ile tuğla üretiminde 

kullanılamayacağı tespit edilmiştir. Yüksek 

oranda SiO2 içeren kum katkısının tuğla 

dayanımına olumlu bir etkisi olduğu tespit 

edilmiştir. En uygun kuvars kumu katkı 

oranının % 20 civarında olduğu 

belirlenmiştir. Tras karışımlı tuğla 

numuneleri fiziksel özelliklerinde 

çatlamalar ve istenen tuğla rengine uygun 

olmayan renk tonlamaları görülmüş ve 

piyasa şartlarını taşımadığından dolayı 

ürünün inşaat sektöründe 

kullanılamayacağı olduğu kanaatine 

varılmıştır. 

Çolak (1999), tarafından yapılan 

çalışmada; Etibank Kırka Boraks İşletmesi 

atıklarının Turgutlu killeri ile tuğla-kiremit 

denemesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda; 

TK-50 (% 50 Kırka Boraks kili katkılı 

tuğla örneği) örneğinin gözenek çapının 

800 0C’den sonra hızlı bir biçimde artığı  

ve 1000 0C’ de maksimum porozite 

değerine ( 18,6 µm) ulaşırken, TR 

örneğinin  maksimum porozite değerinin 

1050 0C’de 2 µm olduğu sonucuna 

ulaşılmş ve bu iki örneğin su emme 

değerleri hesaplandığında ise TR örneğinin 

tüm sıcaklıklarda yaklaşık aynı değerde 

olduğu (% 7) görülmektedir. TK-50 

tuğlaları, TR tuğlalarla karşılaştırıldığında 

farklı soğurma sonuçları gösterir. Yüksek 

gözenekliliğe karşılık gelen maksimum su 

absorpsiyonu 700 0C sıcaklıkta % 8,5 

olarak tespit edilmiştir. TK-50 örneklerinin 

tuğla üretiminde kullanılabilir olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Bu çalışmada; yapı sektöründe 

kullanılmak üzere bünye yapısı hafif, 

dayanımı ve yalıtım değeri yüksek daha 

ekonomik yapı elemanları üretilmesi için 

uygun katkı maddelerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 
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MATERYAL VE METOT 

Çalışma kapsamında kullanılan kil 

çamuru ve Kısrak Dere kömür örneği 

Turgutlu (Manisa) ilçesindeki Kudret 

Tuğla Fabrikasından; Aydın Linyit Spiral 

ve Aydın Linyit Pudra kömür örnekleri 

Aydın Linyit A.Ş.’ den alınmıştır. Tuğla 

örnekleri 950 ºC’ deki fırında pişirilmiştir. 

Turgutlu kiline farklı oranlarda katkı 

maddeleri katılarak 10 adet tuğla örnekleri 

oluşturulmuştur. Her bir katkılı tuğla 

örneğinden farklı oranlarda 30 adet tuğla 

örneği, dört farklı katkı maddeleri için 

toplamda 120 adet tuğla örneği 

oluşturulmuştur.  

Tuğla örneklerinin üretiminde 

kullanılan malzemeler, öncelikle etüvde 

105 ± 5 ºC’ de etüv kurusu ağırlığa 

gelinceye kadar kurutulmuştur. 

Daha sonra çalışmada kullanılan 

dört farklı katkı malzemesinden ağırlıkça 

karışım oranlarına göre, her biri 100 g 

olacak şekilde 10 adet karışım 

hazırlanmıştır. Her bir karışımın homojen 

şekilde karışması için hazırlanan karışımlar 

kuru halde iyice karıştırılmıştır.  

Daha sonra karışımlara yaklaşık 25 

g oranında su ilavesi yapılmıştır. 

Hazırlanan karışımlardan (4 x 5,5) cm olan 

özel kalıpta tuğla örnekleri 

oluşturulmuştur. Her bir örnek karışımdan 

30 adet olmak üzere dört farklı katkı 

maddesi için toplam 120 adet tuğla örneği 

hazırlanmıştır. 

Hazırlanan tuğla örnekleri, temiz 

bir zemin üzerine yerleştirilerek 24 saat 

süreyle normal oda sıcaklığında 

bekletilmiştir. Tuğla örneklerinin, her 

yüzeyi döndürülerek diğer yüzeylerinin de 

kurumaları sağlanmıştır.  

Kuruma işleminden sonra tuğla 

örneklerinin çatlaması veya kırılıp 

dağılmasını önlemek amacıyla tuğla 

örnekleri önce 65 ± 5 °C sıcaklıktaki 

etüvde daha sonra 105 ± 5 °C sıcaklıktaki 

etüvde 24 saat kurutulmuştur.  

Şekillendirilen tuğla örnekleri 950 

°C sıcaklıkta pişirilmiştir. Tuğlalar, fırın 

sıcaklığı 100 °C’ nin altına indiğinde 

fırından çıkarılmış ve oda sıcaklığına kadar 

soğuması için bekletilmiştir.  

Tuğla örnekleri üzerinde toplam 

doğrusal küçülme deneyi ve su emme 

deneyi yapılmıştır. Pişmemiş ve pişmiş 

tuğla örnekleri Şekil 1’ de, katkı 

maddelerinin ağırlıkça oranlarına göre 

oluşturulan pişmiş tuğla örnekleri ise Şekil 

2’ de gösterilmiştir.  

Özel olarak Dokuz Eylül 

Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 

Bölümünde, (4 x 5,5) cm boyutlarında 

hazırlanan tuğlalar Dokuz Eylül 

Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu 

Laboratuvarında bulunan seramik fırınında 

950 ºC’ de pişirilmişlerdir.  

Tuğla örnekleri üzerinde yalnızca 

su emme deneyi yapılmıştır. Su emme 

yüzde değerlerinin belirlenmesinde, her bir 

katkı maddesi grubu için otuz adet örnek 

kullanılmıştır. Tuğla örneklerinin su emme 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 

doygun yüzey ağırlıkları (W2) 

ölçülmüştür. Daha sonra örnekler etüvde 

24 saat süreyle kurutulmuştur (W1). 

Bulunan değerlere göre örneklerin su 

emme değerleri ise TS EN 771-1 (2005) 

göre hesaplanmıştır. Değerler, her bir 

örnek grubu için üç örneğin ortalaması 

alınarak elde edilmiştir. Örneklerin ağırlık 

tartımları hassas elektronik terazi ile 

yapılmıştır.  
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950 ºC sıcaklık da pişirilen tuğla 

örneklerinin küçülme oranları belirlemek 

için örneklerin pişirme öncesinde ve 

sonrasındaki uzunluk ölçümleri cetvel 

kullanılarak belirlenmiş, kuruma küçülme 

değerleri hesaplanmıştır. Çalışma 

kapsamında her bir katkı maddesi için 

toplam otuz adet örnek kullanılmıştır. Her 

bir örnek gruptan üçer tanesinin küçülme 

oranları belirlenip ortalaması alınmıştır. 

Öğütülmüş pudra haline getirilen 

tuğla örneklerinin XRD’ de çekimleri yeni 

mineral fazlarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. X-ışınlarının difraksiyon 

paternlerinin çıkartılması DEÜ Metalurji 

ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde 

yaptırılmıştır. Pişmiş tuğla karışımlarının 

yüzeyleri, tane boyu ve gözenek boyutunu 

incelemek amacıyla örnekler kesilmiş ve 

binoküler mikroskop da incelenmiştir.  

Tuğla örnekleri laboratuvar 

ortamında özel boyutlarda (4 x 5,5 cm) 

hazırlanmıştır. Gerçek boyutta tuğla 

örnekleri oluşturulmadığı için tuğla 

örnekleri üzerinde dayanım testi 

gerçekleştirilmemiştir. 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Yüzeyde su çıkışı daha fazla 

olduğu için bu yüzeyler daha fazla küçülür 

ve sistemde gerilmeye sebep olabilir. İç ve 

dış bölgeler arasındaki gerilmeler bünyede 

çatlak veya deformasyonlar oluşturabilir. 

Gözeneklere hapsolan su, yanıcı ve 

uçucu katkıların pişirme sırasında 

bünyeden gitmesine bağlı olarak gözenek 

yapısı oluşmaktadır. Uçucuların bünyeden 

dışarıya çıkabilmesi için mikro çatlakların 

ve/veya mikro gözeneklerin birbiriyle 

bağlantılı olması gerekir. Camlaşma 

nedeniyle dışarıya atılamayan uçucu 

varlığı bünyede çatlama veya patlamaya 

neden olmaktadır. Çalışma sonucunda, 

Kısrak Dere kömürü katkılı örneklerin (% 

20) diğer katkılı örneklere oranla daha 

fazla gözenek oluşturduğu gözlenilmiştir.  

Hazırlanan tuğla karışımlarının 

genel olarak mineral içeriği kuvars, 

plajiyoklas, hematit, klorit, K-feldispat ve 

mika minerallerini içermektedir. Farklı 

kalorifik değere sahip karışımlarda 

mineralojik olarak yeni bir faz oluşumu 

olarak hematit minerali gözlenmiştir.  

P5 (% 5 Aydın Linyit Pudra kömür 

katkılı), P10 (% 20 Aydın Linyit Pudra 

kömür katkılı), K5 (% 5 Kısrak Dere 

Kömür katkılı), K10 (% 20 Kısrak Dere 

Kömür katkılı) örneklerine ait piklerin 

mineral fazları Çizelge 1’ de, Şekil 3’ de 

Turgutlu kili (pişmiş) hammaddesinin, 

Şekil 4’ de Turgutlu kili hammaddesinin 

ve Şekil 5’ de tuğla örneklerinin XRD 

analizleri verilmiştir. Turgutlu kil (pişmiş) 

örneğinin XRD analizi (Şekil 1) sonucu; 

Turgutlu kilinin kuvars, plajiyoklas, K-

feldispat, mika, klorit ve hematit kristal faz 

içeriğine sahip olduğu görülmektedir. 

Çolak (1999) tarafından yapılan  ham 

Turgutlu kil örneğinin XRD analizi  (Şekil 

2)  sonucu; kil örneğinin genel olarak;  % 

17 - 21 kuvars, % 7 - 11 kalsit, % 56 - 60 

smektit, % 12 - 16 mika – plajiyoklas-K-

feldispat -amfibol birlikteliği ve daha az 

oranda klorit/kaolinitten oluştuğu 

görülmektedir. 

Turgutlu Kudret Tuğla fabrikasında 

tuğla örneklerinin içerisine % 2,5 ve % 3 

oranlarında Kısrak Dere kömürü katılarak 

tuğla denemesi yapılmış ve bu örnekler 

üzerinde yapılan basınç mukavemeti 

deneyi sonucu örneklerin hiçbirinin basınç 

dayanımlarında bir değişiklik 

gözlenilmemiştir (2,5 MPa). 
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Şekil 3. Turgutlu kili (pişmiş) hammaddesinin XRD analizi (Q: Kuvars, Hm: Hematit, M: 

Mika, Plg: Plajiyoklas, Chl: Klorit, Kf: K-feldispat) 

 

 
Şekil 4. Turgutlu kili hammaddesinin XRD analizi (Q: Kuvars, M: Mika, Amp: Amfibol, Sm: 

Smektit, Chl: Klorit, Cc: Kalsit, Ka: Kaolinit) 

M 
Q 

Q 

Chl/Ka 

M Plg 
Cc 

Cc 

Sm 

Amp 
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Şekil 5. Tuğla örneklerinin XRD analizleri (TR: Turgutlu kili (pişmiş), K5: % 5 Kısrak Dere 

kömür katkılı, K10: % 10 Kısrak Dere kömür katkılı, P5: % 5 Aydın Linyit Pudra kömürü 

katkılı, P10: % 20 Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı tuğla örneği) 

 

 

Çizelge 1.  X-Işını Difraksiyonu Sonucu Tuğla Örneklerinde Saptanan Mineraller 

  

 Turgutlu kili hammaddesinin (TR) su 

emme miktarı % 16,31 olarak 

hesaplanmıştır. Farklı kalorifik değere 

sahip kömür katkılıları ile üretilen tuğla 

örneklerinin, % 6 ve % 20 katkı oranlarıyla 

üretilen tuğla örneklerinde benzer ilişki 

sergiledikleri gözlenilmiştir. MDF talaş 

tozu katılarak oluşturulan tuğlaların diğer 

üç farklı katkı maddesine oranla su emme 

yüzdesi yüksektir. Hatta kullanılan katkı 

miktarı artıkça su emme miktarında buna 

bağlı olarak arttığı tespit edilmiştir. % 20 

katkılı tuğla örneğinde (M10) en yüksek su 

emme değerine (% 51,33) sahiptir.  

KARIŞIM ADI SAPTANAN MINERALLER 

   P5 (% 5 Aydın Linyit Pudra kömürü 

katkılı) 

Kuvars, Hematit, Mika, Plajiyoklas, Klorit,             

K-Feldispat 

 

      P10 (% 20 Aydın Linyit Pudra kömürü 

katkılı) 

Kuvars, Hematit, Mika, Plajiyoklas, K-

Feldispat 

    K5 (% 5 Kısrak Dere kömürü katkılı) Kuvars, Hematit, Mika, Plajiyoklas, Klorit,              

K-Feldispat 

 

       K10 (% 20 Kısrak Dere kömürü 

katkılı) 

Kuvars, Hematit, Mika, Plajiyoklas, Klorit,             

K-Feldispat 
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Kısrak Dere kömürü katkılı 

örneklerin doğrusal küçülme oranları % 

0,02 - 0,41 arasında olup Kısrak Dere 

kömürün katkı oranının artmasıyla 

küçülme oranları azalmıştır. Bunun nedeni 

olarak Kısrak Dere kömürü katkılı 

örneklerin bünyede gözenekli yapılardan 

oluşması ve bu gözeneklere hapsolan 

suyun pişirme sırasında bünyeden 

gitmesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  Aydın Linyit Pudra 

kömürü katkılı örneklerin küçülme oranları 

% 0,57 - 0,96 arasında, MDF talaş tozu 

katkılı örneklerin küçülme oranları % 0,75 

- 0,96 arasında değişmektedir. Aydın 

Linyit Spiral toz kömür katkılı örneklerde 

küçülme oranları ise % 0,74 - 1,89 arasında 

değişmektedir. Aydın Linyit Spiral toz 

kömür katkılı örneklerdeki küçülme oranı 

diğer kömür katkılı örneklere oranla 

fazladır. Kurutma ve pişirme aşamalarında 

tuğla örneklerinin tamamında herhangi bir 

çatlak ya da kırılma meydana gelmemiştir. 

Tuğla örneklerinin su emme yüzdelerini 

Şekil 6’ da ve küçülme oranlarını gösteren 

grafikler Şekil 7’ de verilmiştir. 

 

 
Şekil 6: Tuğla örneklerinin su emme yüzdeleri ve küçülme oranları. [ TR: Turgutlu kili 

(pişmiş),S1: % 1 Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S2: % 2 Aydın Linyit Spiral toz 

kömürü katkılı, S3: % 3 Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S4: % 4 Aydın Linyit Spiral 

toz kömürü katkılı, S5: % 5 Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S6: % 6 Aydın Linyit 

Spiral toz kömürü katkılı, S7: % 8 Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S8: % 10 Aydın 

Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S9: % 15 Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S10: % 20 

Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı;  P1: % 1 Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı, P2: % 2 

Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı, P3: % 3 Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı, P4: % 4 

Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı, P5: % 5 Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı, P6: % 6 

Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı,  P7: % 7 Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı, P8: % 10 
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Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı,   P9: % 15 Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı, P10: % 20 

Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı;  K1: % 1 Kısrak Dere kömürü katkılı, , K2: % 2 Kısrak 

Dere kömürü katkılı, K3: % 3 Kısrak Dere kömürü katkılı, K4: %4 Kısrak Dere kömürü 

katkılı, K5: % 5 Kısrak Dere kömürü katkılı, K6: % 6 Kısrak Dere kömürü katkılı, K7: %8 

Kısrak Dere kömürü katkılı, K8: %10 Kısrak Dere kömürü katkılı, K9: % 15 Kısrak Dere 

kömürü katkılı, K10: %2 0 Kısrak Dere kömürü katkılı;  M1:  % 1 MDF talaş tozu katkılı,  

M2: % 2 MDF talaş tozu katkılı, M3: % 3 MDF talaş tozu, M4: % 4 MDF talaş tozu katkılı, 

M5: % 5 MDF talaş tozu katkılı, M6: % 6 MDF talaş tozu katkılı, M7: % 8 MDF talaş tozu 

katkılı,  M8: %10 MDF talaş tozu katkılı, M9: % 15 MDF talaş tozu katkılı, M10: % 20 

MDF talaş tozu katkılı tuğla örneklerinin su emme yüzdeleri (%) ]  

 
 

Şekil 7: Tuğla örneklerinin su emme yüzdeleri ve küçülme oranları. [ S1: % 1 Aydın Linyit 

Spiral toz kömürü katkılı, S2: % 2 Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S3: % 3 Aydın 

Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S4: % 4 Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S5: % 5 

Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S6: % 6 Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S7: 

% 8 Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S8: % 10 Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı, 

S9: % 15 Aydın Linyit Spiral toz kömürü katkılı, S10: % 20 Aydın Linyit Spiral toz kömürü 

katkılı;  P1: % 1 Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı, P2: % 2 Aydın Linyit Pudra kömürü 

katkılı, P3: % 3 Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı, P4: % 4 Aydın Linyit Pudra kömürü 

katkılı, P5: % 5 Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı, P6: % 6 Aydın Linyit Pudra kömürü 

katkılı,  P7: % 7 Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı, P8: % 10 Aydın Linyit Pudra kömürü 

katkılı,   P9: % 15 Aydın Linyit Pudra kömürü katkılı, P10: % 20 Aydın Linyit Pudra kömürü 

katkılı;  K1: % 1 Kısrak Dere kömürü katkılı, , K2: % 2 Kısrak Dere kömürü katkılı, K3: % 3 

Kısrak Dere kömürü katkılı, K4: %4 Kısrak Dere kömürü katkılı, K5: % 5 Kısrak Dere 

kömürü katkılı, K6: % 6 Kısrak Dere kömürü katkılı, K7: %8 Kısrak Dere kömürü katkılı, 

K8: %10 Kısrak Dere kömürü katkılı, K9: % 15 Kısrak Dere kömürü katkılı, K10: %2 0 

Kısrak Dere kömürü katkılı;  M1:  % 1 MDF talaş tozu katkılı,  M2: % 2 MDF talaş tozu 

katkılı, M3: % 3 MDF talaş tozu, M4: % 4 MDF talaş tozu katkılı, M5: % 5 MDF talaş tozu 

katkılı, M6: % 6 MDF talaş tozu katkılı, M7: % 8 MDF talaş tozu katkılı,  M8: %10 MDF 

talaş tozu katkılı, M9: % 15 MDF talaş tozu katkılı, M10: % 20 MDF talaş tozu katkılı tuğla 

örneklerinin küçülme oranları (%) ]  
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Bu deneysel çalışmadan elde edilen 

bulgular doğrultusunda varılan sonuçlar 

aşağıda sıralanmıştır: 

Aydın Spiral toz ve Aydın Pudra 

kömür şlamlarının %6 ve %8 oranlarında 

katılması ile oluşturulan tuğlaların hafif   

Turgutlu tuğla üretimi için uygun olduğu 

aynı zamanda bu biçimde kullanmaları 

neticesinde kömüre dayalı çevre kirliliğini 

önlemede ve bu ürünlerin geri dönüşümü 

sağlanarak ülke ekonomisine destek 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

Kısrak Dere kömürü katılarak 

oluşturulan tuğlaların Kısrak Dere kömür 

birim fiyatının yüksek olması, tuğla üretim 

maliyetini artırması ve Kısrak Dere 

kömürünün, pişirmede kullanılması 

nedeniyle hafif Turgutlu tuğla üretimi için 

uygun katkı maddesi olmadığı kanaatine 

varılmıştır. MDF talaş tozu katkılı tuğla 

örneklerinin su emme miktarlarının yüksek 

olmasından dolayı tuğla üretimi için 

elverişli olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Çalışmanın sonuçlarına göre, doğal 

olarak kil içinde kömür bulunduğu takdirde 

kömürün hafif tuğla üretiminde 

kullanabilir olduğu; MDF talaş tozlarının 

ise %1’ den az oranında kullanılması ile 

hafif tuğla üretimi yapılabileceği 

düşünülmektedir.  

Tuğla hammaddesi içerisine kömür 

ilave edilmesi sonucunda pişirmede 

kullanılan kömür miktarının azalması 

beklenilmiştir. Fakat tuğlaların pişirilme 

işleminin yapıldığı fırınlarda (Hoffmann 

tipi fırın) yakıt olarak kömürün 

kullanılması hem de karışım içerisine 

kömür ilavesi tuğla üretim maliyetinin 

artmasına neden olmuştur. İçerisine 

konulan kömür miktarının, pişirme 

sırasında azaltılması gerekir. Fakat, 

Hoffman tipi fırınlarda, fırın pişme 

rejimini sağlamak için kömür miktarının 

azaltılması uygun olamayacağı sonucuna 

varılmıştır. 
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UŞAK KİLİNİN MİNERALOJİK, FİZİKO-KİMYASAL VE TEKNOLOJİK 

ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Mineralogical, Physico-chemical and Technological Characterisation of Uşak Clay. 

1*Tural AGHAYEV, 1Ceren KÜÇÜKUYSAL 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji mühendisliği bölümü 

ÖZET: Uşak Türkiyenin seramik üretimi ile meşhur illerinden biridir. Bu çalışmanın 

amacı Uşak ilinde faaliyet gösteren seramik şirketleri tarafından kullanılmakta olan Uşak 

kilinin seramik hammadde potansiyelini derinlemesine analiz ederek araştırmaktır. Dünya 

seramik marketinde meşhur olan Ukrayna kili ise Uşak kili ile özelliklerini kiyaslamak 

amacıyla referans malzeme olarak kullanılmıştır. Uşak ve Ukrayna killerinin seramik 

hammade olarak yararlılıklarını tam şekilde ortaya koya bilmek için, her iki örnek üzerinde 

mineralojik, morfolojik, kimyasal analizler yapıldı. Bundan başka her iki kilin likit limiti 

(LL), plastiklik limiti (PL), tane boyu dağılımı, katiyon değişim kapasitesi de belirlendi. Uşak 

ve Ukrayna killerinin teknolojik özelliklerini anlamak maksadı ile, her iki örneğin farklı 

sıcaklıklar sonrası su emme, toplam doğrusal küçülme kapasitesi, birim hacim kütlesi, sertliği, 

eğilme dayanımı, basma dayanımı, pişme rengi belirlenmiştir. 

Mineralojik olarak Uşak kili kaolinitce zengin kuvars ve az miktarda illiten 

oluşmaktadır. Ukrayna kili örneği ise kuvarsca zengin illit ve az miktarda dolomit, kaolin 

minerallerinden oluşmaktadır. Kimyasal olarak Uşak kili 73.2% SiO2; 0.1% TiO2; 15% 

Al2O3; 1.2% Fe2O3; 0.8 % MgO; 1.4% CaO; 0.1 % Na2O; 3.1 % K2O major oksitlerine sahip 

iken, Ukrayna kili 63.4 % SiO2; 0.5 % TiO2; 24% Al2O3; 0.3 Fe2O3; 0.2 % MgO; 1.8 CaO; 

0.1% Na2O; 0.9% K2O içermektedir. 

Uşak kilinin eğilme dayanımı 800 °C ısıda 1MPa ölçülmüştür ama bu değer ısının 

artırılması ile artmış ve 1300 °C ısıda 19.4 MPa’ya ulaşmıştır. 1430 °C ısıda ise Uşak kili 

tamamen erimiştir. Ukrayna kili ise bu ısıda kedisinin maksimum eğilme dayanımı olan 3.4 

MPa değerine ulaşmıştır. 1000 °C ısıda her iki örnekte %3.73 oranında eşit değerde toplam 

doğrusal küçülme gözümesine bakmayarak, ateşleme ısısının artması ile beraber 1300 °C 

temperaturda Uşak kili bünyesinde %11.89 oranında, Ukrayna kilinde ise %6.56 oranında 

toplam doğrusal küçülme gözlenmiştir. Uşak kilinin su emme kapasitesi 1100 °C ısıda %17.7 

olarak hesaplanırken, Ukrayna kilinde bu değer aynı ısıda daha yüksek yani %25.73 çıkmıştır. 

Her iki örneğin birim hacim kütleleri 1100 °C ısıda nerdeyse eşit değer göstermişler (1.65 

g/cm3 Uşak kili ve 1.5 g/cm3 Ukrayna kili). Diğer önemli faktörlerden biri olan pişme 

renklerine göre ise Uşak kili en yüksek beyazlık değeri olan %83,59 oranına 1000 °C ısıda 

ulaşırken, Ukrayna kili maksimum beyazlık değeri olan %94,21 oranına 1100 °C ısıda 

erişmiştir. 

Uşak kili plastik olmadığından ve aynı zamanda yüksek miktarda SiO2 içerdiği için 

yüksek pilastikli hammaddeler ile karıştırılıp pilastikliği düşürmek maksadi ile kullanılabilir. 

Ayrıca döküm tekniği uygulanarak üretilen seramik ürünlerinde döküm viskozitesini azaltmak 

için de Uşak kili kullanılabilir. Bundan başka Ukrayna kili ile kiyaslamada Uşak kili daha çok 

miktarda K2O, Fe2O3, and MgO içermektedir ki, bunlar yüksek sıcaklarda akışkanlığın 

temsilcileridir. Hem bu özelliğini, hemde Uşak kilinin 1430 °C ısıda tamamen eridiğini göze 

alarak Uşak kilinin yüksek ısıya devamlı malzemelerle karıştırılarak sıcaklık oranlarını 

düşürmek maksadıyla kullanılması Ukrayna kiline nispeten daha elverişli olabilir. Bu yolla 
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yüksek sıcaklıklarda elde edilen teknolojik özellikleri belki daha aşağı sıcaklıklarda da elde 

etmek olur. Bu yolla da ekonomik açıdan enerjiye de tasarruf edilmiş olur. 

*Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi tarafından 15/195 proje numarası ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ukrayna kili, seramik hammadde, DTA-TG, FTIR 

ABSTRACT: Study is aimed to investigate potential of Uşak clay currently used by 

ceramic factories as a ceramic raw material in Uşak, Turkey. Ukrainian clay was used as 

reference material in this study. 

Uşak clay is illitic clay with rich of quartz and few dolomite, kaolinite while Ukrainian 

clay contains mostly kaolinite and relatively quartz and illite. As alkali oxides, amount of K2O 

was determined 3.1% for Uşak clay and 0.9% for Ukrainian clay, however amount of Na2O 

was 0.1% for both clays. Al2O3 and SiO2 were found 15%, 73.2% in Uşak clay and 24%, 

63.4% in Ukrainian clay respectively. Beside mentioned oxides, Uşak and Ukrainian clays 

consist of 1.2% and 0.3% Fe2O3; 1.4% and 1.8% CaO; 0.8% and 02% MgO; less than 0.5% 

TiO2, Na2O.  The bending strength of Uşak clay was 1MPa at 800 °C while by incerasing 

temperature it reached its maximum value of 19.4 MPa at 1300 °C. However, Uşak clay 

melted totally at 1430 °C where the highest bending strength value of Ukrainian clay (3.4 

MPa) was seen. Althought, total linear shrinkage of both clay showed equal value (3.73 %) at 

1000 °C, after rising temperature Uşak clay shrinkaged more and saw value of 11.89% at 

1300 °C. On the contrary, Ukrainian clay shrinkaged less and reached 6.56% at the same 

temperature. The value of water absorption was followed with high percentages which was 

17.7% for Uşak clay and 25.73% for Ukrainian clay at 1100 °C. Uşak and Ukrainian clays 

had very close unit volume mass with 1.65 g/cm3 and 1.5 g/cm3 respectively. As another 

important feature, maximum whiteness was observed at 1000 °C for Uşak clay (83.59%) and 

at 1100 °C for Ukrainian clay (94.21%). 

Because of low plastic feature and high amoutn of SiO2, Uşak clay can be used as a 

filler to reduce plasticity as well as viscosity in the slip casting applied ceramics. On the other 

hand, Uşak clay contains higher K2O, Fe2O3, and MgO than Ukrainian clay as flux agents 

and also it melted les firing temperature. Due to these characters Uşak clay can be more 

favorable than Ukrainian clay to use with high temperature resistant materials in order to 

reduce temperature rate and to obtain maybe good bending strength at less firing 

temperature. By reducing temperature, the energy saving is realized also which is advantages 

from the economic point of view. 

*This study is supported by Muğla Sıtkı Koçman University with BAP 15/195 project. 

Keywords: Ukrainian clay, ceramic raw materials, DTA-TG, FTIR 
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DAĞLIK BÖLGE ERKEN TUNÇ ÇAĞI-II SERAMİKLERİNİN ARKEOMETRİK 

İNCELEMELERİ: YUKARI MENDERES HAVZASI, ÇİVRİL-DENİZLİ 

Archaeometric Investigation of Pottery from Mountainside Early Bronze Age –II: The Upper 

Meander Basin, Çivril-Denizli 

1Barış SEMİZ, 2Eşref ABAY, 2Fulya DEDEOĞLU, 3Erim KONAKÇI, 3Ali OZAN 

1 Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampüsü, Denizli 
2 Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, İzmir 

3 Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampüsü, Denizli 

ÖZET: Son yıllarda yapılan mineralojik ve petrografik çalışmalar, antik toplumların 

üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi sağlaması açısından arkeolojik çalışmalarda büyük önem 

kazanmaya başlamıştır. Özellikle seramikler üzerinde yapılan petrografik analizler, antik 

çömlekçilerin, teknoloji pratiği, hammadde seçimi, biçimlendirme ve pişirme yöntemlerine 

ilişkin veri elde etmemizi sağlayan önemli bir metodolojik araç haline gelmiştir.  

Yukarı Menderes Havzası, Güneybatı Anadolu’da Denizli ili sınırlarında bulunmakta 

olup, deniz seviyesinden 800-850 metre yükseklikteki ve 815.6 km2’lik bir alana yayılan 

havza tabanı ve bu havza tabanını çevreleyen, dağ, plato ve tepelerden oluşan 1426 km2’lik 

havza çerçevesinden oluşmaktadır. Konumu itibariyle, çevre bölgeler ile iletişimi sağlayan 

doğal güzergâhlar üzerinde bulunan havza, kuzeydoğusundaki Küfü Çayı Boğazı ve Düzbel 

Geçidi ile Afyon Sandıklı Ovası’na, kuzeyindeki vadiyle Uşak’a, doğusundaki doğal 

güzergâh ile de Dinar’a ve sonrasında Göller Yöresi’ne ulaşmaktadır. Bölgede henüz 1950’li 

yıllarda başlayan ve sonrasında 2003-2015 yılları arasında yürütülen arkeolojik yüzey 

araştırmaları, Neolitik Çağdan itibaren başlayan yoğun bir iskân süreci olduğunu ortaya 

koymuştur (Abay ve Dedeoğlu 2005; Dedeoğlu 2009; Dedeoğlu ve diğ., 2016). Bu 

araştırmalar sonucunda havzada 250’nin üzerinde arkeolojik yerleşim tespit edilmiştir. Aynı 

zamanda bölgede hali hazırda kazı çalışmaları devam eden Neolitik, Erken ve Orta Kalkolitik 

dönemlere tarihlenen tabakalara sahip Ekşi Höyük ve Geç Kalkolitik, Erken, Orta, Geç Tunç 

Çağı, Demir Çağı, Bizans ile Selçuklu tabakalarına sahip Beycesultan Höyük bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, Yukarı Menderes Havzası’nda Dağlık Bölge Erken Tunç Çağı II (DBE: 

MÖ 2600/2500-2200) örneklerinin mineralojik, kimyasal özellikleri ve üretim teknolojilerinin 

tespit edilmesi ve bu seramik örneklerinin kaynak bölgesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda Yukarı Menderes Havzası’nda dağlık bölge olarak belirlenen Asmakuyu Tepe 

Yerleşimi (AY) ve Kocainüstü Tepe Yerleşimi (KTY) yerleşimlerinden 5 adet seramik örneği 

incelenmiştir. Asmakuyu Tepe Yerleşimi, İmrallı Köyü’nün yaklaşık 3 km. batısında, vadinin 

hemen kenarında tepenin üstünde yer almaktadır. Bu özelliği ile bir tepe üstü yerleşimi 

kimliğindedir. Yerleşim batıda ve doğuda yer alan iki vadinin birleştiği tepe üstünde yer 

almaktadır. Bu özelliği ile iki vadi arasında kalmıştır ve höyüğün doğusu uçurumdur. Böylece 

oldukça korunaklı bir noktada yer almaktadır. Açığa çıkmış mimari unsurlardan yerleşimin 

bir sur duvarı ile çevrelendiği görülmektedir. Kocainüstü Tepe Yerleşimi ise İmrallı Köyü’ne 

4 km uzaklıkta, Gömce yolunda yer alan tepe üzerinde yer almaktadır. Yerleşimin kuzey ve 

güneyinden gelen derin vadinin birleştiği ana kaya üzerine kurulduğu görülmektedir. 
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Yerleşimin üç tarafı (doğu-güney-kuzey) uçurum olup yerleşime ulaşım yalnızca batı taraftan 

sağlanmaktadır. Olasılıkla sur duvarları ile çevrili olan yerleşim üzerinde tanımlanamayan 

mimari unsurlar bulunmaktadır.  

Seramik örneklerinin mineralojik-petrografik özellikleri, X-ışınları kırınımı (XRD) ve 

optik mikroskop çalışmaları ile kimyasal bileşimleri ise X-ışınları floresans spektrometresi 

(XRF) ile belirlenmiştir. Analizlere hazırlık aşamaları Pamukkale üniversitesi Jeoloji 

Mühendisliği örnek hazırlama laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Örneklerinin tüm kaya ana 

ve iz element analizleri Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü XRF 

laboratuvarında Spectro XLAB 2000 PEDXRF marka X-Işınları spektrometresi kullanılarak 

yapılmıştır. X-ışınları kırınımı (XRD) tüm kayaç (TK) analizleri Pamukkale üniversitesi 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde GNR APD 2000 PRO marka model difraktometre 

cihazında, CuKα, 40 kV ve 30 mA koşullarında (Kâğıt aralığı=2 teta=5-70o; step aralıkları = 

0.05, integration time =2 saniye) yaptırılmıştır.  

Çivril Graben sistemi, yaklaşık 100 km uzunluğunda ve güneye bakan bir yay 

geometrisinde kuzeydoğu ve kuzeybatı uzanımlı Baklan ve Dinar havzaları olmak üzere iki 

ana geometrik bölümden oluşan büyük bir çöküntü ovasıdır (Özalp ve diğ., 2009). Kuzey 

doğu uzanımlı Baklan havzasının her iki kenarı diri faylarla kontrol edilmektedir. Baklan 

havzasının kenar faylarının taban bloklarını, batıda Menderes Masifi’ne ait metamorfik 

kayalar, ile doğu ve en güneyde Likya naplarına ait birimler oluşturmaktadır. Çalışma alanı ve 

çevresinde Menderes masifi, Paleozoyik-Erken Tersiyer yaşlı ve düşük dereceli 

metamorfizma özelliği sunan ve çeşitli mineral parajenezlerinde şist (granat şist, granatlı 

mikaşist, biyotit şist), kuvarsit ve değişik kalınlıklardaki mermer bant ve merceklerinden 

oluşmakta olup en üst seviyeleri ise kalkşist ve klorit şistler ile temsil edilmektedir (Konak ve 

diğ., 1986). Menderes masifi üzerine, allokton konumlu olarak Likya Napları gelir. Bu birim 

metakırıntılılarla başlar ve üste doğru kireçtaşlarına geçmektedir. Meta kırıntılılar, sarımsı, 

kahverengimsi bol süt kuvars çakıllı metakonglomeralarla başlar ve arkozik metakumtaşları 

ve metasilttaşları ile ardalanmalı olarak devam etmektedir (Konak ve diğ., 1986). Bu 

birimlerin üzerine uyumsuzlukla molas nitelikli olan Oligosen yaşlı çakıltaşları gelir. Bu 

temel birimlerin üzerine açısal uyumsuzlukla Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı kumtaşı, silttaşı, 

kiltaşı, marn ve kireçtaşı birimlerinden oluşan gölsel çökeller ve akarsu ürünleri 

depolanmıştır. Aktif tektonizma kontrolü altında depolanan Pliyo- Kuvaterner birimleri 

alüvyal yelpaze ve akarsu-göl sedimanlarından oluşurlar. 

Çalışma alanındaki prehistorik yerleşimlerden alınan seramik örneklerinin hemen 

hemen hepsi koyu grimsi renkleri ile karakteristik olup silt (0.02 mm) ile kum (1-2 mm) 

boyutunda değişen kaba taneli, köşeli ve yarı köşeli mineral ve kayaç parçalarından 

oluşmaktadır. Kendi içerisinde belirgin olarak iki gruba ayrılmaktadır. İlk gruptakiler (DBE-

II-1: ERM30; ERM31; ERM32) bol kuvars, plajiyoklas ve piroksen içerikli olup az oranda 

kayaç parçacığı içermektedir. Asmakuyu Tepe Yerleşimi ait ERM30 numaralı örnek 

petrografik özelliklerinden dolayı Beycesultan Erken Tunç Çağı II örnekleri ile benzerlik 

göstermektedir. Çok boşluklu ve bol muskovit mineralleri egemendir. ERM31 ve ERM32 

numaralı örnekler ise bol kuvars içerikli olup ayrıca plajiyoklas, piroksen ve karbonat 

mineralleri içermektedir. Sandviç yapısı karakteristik olarak gözlenmektedir. İkinci grupta 
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olanlar (DBE-II-2: ERM33; ERM34) ise karmaşık iç yapılı ve bol kayaç parçacığı içeriklidir. 

Kocainüstü Yerleşimine ait ERM33 ve ERM34 numaralı örneklerde ise iri kuvars mineralleri 

ve bol kuvarsit çakılları gözlenmektedir. Bu özellikleri ile genel olarak Dağlık Bölge Orta 

Tunç Çağı örnekleri ile benzerlikler sunmaktadır. DBE-II seramikleri de Beycesultan’da 

olduğu gibi son derece karmaşık yapıda, kaba dokuda olup katkı olarak seramiklerin dahi 

kullanıldığı görülmektedir. Bu çeşitlilik taşıyan hamur yapısı Orta Tunç Çağı’nda nispeten 

azalsa da her iki bölge de görülmeye devam etmiştir.  

Dağlık Bölge Erken Tunç Çağı II (DBE-II) örneklerinde yapılan XRD incelemeleri 

sonucunda, kuvars, mika, kil ve kalsit minerallerinin pikleri tespit edilmiştir. ERM32 

numaralı örnekte ise sadece feldispat içeriğinde farklılık gözlenmiştir. ERM34 numaralı 

örnekte ise feldispat ve piroksen tespit edilmemiştir. Bu veride Aşağı Asartepe Yerleşimi ile 

Kocainüstü Tepe Yerleşimi arasındaki farklılığı ortaya koymaktadır. Tüm seramiklerin 

pişirilmesi sırasında ısının 800 oC üzerine çıkılmadığı görülmektedir.   

Seramik örneği üzerinde gruplar arasındaki bileşimsel farklılıkları tanımlamak için ana 

ve iz element analizleri gerçekleştirilmiştir. Ana element oksitler (Si, Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, 

K) temelinde DBE-II örnekleri en düşük SiO2+Al2O3 içeriklerine sahip olduğu görülmektedir. 

DBE-II örneklerinin petrografik özelliklerindeki farklılıkların kimyalarına da yansıdığı 

görülmektedir. Aşağı Asartepe Yerleşimine ait örneklerin hem Beycesultan Erken Tunç Çağı 

örnekleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.   

Kimyasal alterasyon indeksi (CIA), Bileşimsel değişim indeksi (ICV) ve Al2O3 

içerikleri beraber değerlendirildiklerinde, incelenen seramik örneklerinin kil hammaddesinin 

kaynak kayaçlarının kökeni sedimanter olabileceği, içerdiği kayaç parçalarının metamorfik 

kayaçlardan veya bunların jeokimyasal eşdeğeri kayaçlardan türediği düşünülmektedir. 

Dağlık bölge örneklerinde karbonat mineralinin düşük olması içlerinde metamorfik kayaç 

parçalarının daha bol olması ile ilişkilidir. Çalışma sonucunda incelenen yerleşimlerin yer 

aldığı topografyanın jeolojik yapısı ile üretilen seramiklerin mineralojik özellikleri arasında 

yakın bir ilişki bulunmaktadır. İncelenen örneklerde tespit edilen yüksek Cr ve Ni 

içeriklerinin seramiklerin kaynak alanlarında mafik ve ultramafik kayaçların olmadığı tespit 

edilmiştir. Erken Tunç Çağı-II örneklerinin mineralojik farklılıkları ve kimyasal 

içeriklerindeki farklılıklar beslenim alanlarındaki metakırıntılı kayaçlarla ilişkili olduğu 

belirlenmiştir. 

Arkeometrik sonuçlar, mevcut arkeolojik kanıtlar ile benzer şekilde araştırma 

bölgesindeki toplulukların Erken Tunç Çağı II’de üretimde belli bir uzmanlaşma düzeyinde 

olduğunu işaret etmektedir. Dağlık kesimde yer alan Asmakuyu ve Kocainüstü yerleşimleri, 

olasılıkla Erken Tunç Çağı II’de Beycesultan Höyük’ün başını çektiği bir yerleşim sistemine 

dâhil, küçük boyutlu, tepe üstü yerleşimleridir. Seramik analizi sonuçlarına göre, hiyerarşik 

olarak farklı düzeyde olmalarına rağmen Beycesultan Höyük ile bahsedilen tepe üstü 

yerleşimlerinin seramik üretim teknolojilerinin aynı düzeyde olması bilgi aktarımının yüksek 

düzeyini göstermesi açısından önemlidir. Bu aynı zamanda sistem içindeki entegrasyon 

düzeyinin de yüksek olduğuna işaret edebilir.  
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Sonuç olarak Yukarı Menderes Havzası’nda gerçekleştirdiğimiz arkeometrik analizler, 

büyük oranda bölge için öngördüğümüz arkeolojik çıkarımları doğrular özellikte sonuçlar 

sunmuştur. Arkeolojik araştırmalarda belli sorular çerçevesinde yapılan arkeometrik analizler 

yöntemsel açıdan büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arkeometri, Petrografi, Seramik, Çivril, Denizli. 

ABSTRACT: For the last years, mineralogical and petrographical studies have 

become significant for archaeological studies since they provide information on the 

production activities of ancient societies. Particularly, the petrographical analyses performed 

on ceramics have become an essential methodology which enables us to gather data on the 

technological practice, raw material choice, forming and baking procedures of ancient 

ceramists.   

The Upper Meander Basin is within the borders of Denizli City in the Southwest 

Anatolia, composed of a basin with an altitude of 800-850 meter and area of 815.6 km2 and  

with a basin frame of 1426 km2 surrounding the area with mountains, platos and hills. The 

basin is on natural routes as a result of its location and it reaches Küfü Çayı Boğazı, Düzbel 

Geçidi and Afyon Sandıklı Ovası on the northeast, Uşak with the valley on its north, Dinar 

and Göller Yöresi with the natural route on its east. Intensive archaeological surface 

research, which started in 1950s and continued between 2003-2015, has shown that there was 

a remarkable inhabitation in the region starting with the Neolithic Age (Abay ve Dedeoğlu 

2005; Dedeoğlu 2009; Dedeoğlu ve diğ., 2016). As a result of this research, more than 250 

archaeological settlements have been found in the basin. Additionally, Ekşi Höyük, where 

excavations are still in progress and which has layers dated to Neolithic, Early and Middle 

Chalcolithic periods and Beycesultan Höyük, which has layers from Late Chalcolithic, Early, 

Middle and Late Bronze Age, Iron Age, Byzantine and Seljukian periods, are located in the 

region. 

In this study, determination of the mineralogical and chemical properties and 

production technologies and also the source of raw material of the mountainside Early 

Bronze Age II (2600/2500-2200 BC) in the upper Meander Basin are aimed. In this context, 5 

ceramic samples from Asmakuyu Tepe settlement (AY) and Kocainüstü Tepe settlements 

(KTY) in upper Meander Basin were investigated. Asmakuyu Tepe settlement is located 

almost 3 km west side of İmrallı Village just on the edge of the valleey on the hill. Because of 

this feature, it shows the identity of an uphill settlement. The hill, on which the settlement is 

situated, is the intersection point of two valleys, one on the west and the other on the east. 

Thus, it is located between two valleys and the eastern side of the mound is a cliff. These 

geographical features make the settlement a quite sheltered place.  The available 

architectural structures show that the settlement was surrounded by city walls. Kocainüstü 

Tepe settlement is 4 km to İmrallı Village on a hill situated on the road to Gömce. It is 

observed that the settlement was founded on the bed rock where the two deep valleys from the 

north and south meet. Three sides of the settlement (east-south-north) are composed of cliffs, 

so the only way to the settlement is on the western side. There are unidentified architectural 

structures on the settlement which was probably surrounded by city walls.  
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Mineralogical and petrographical properties from ceramic samples were examined by 

X-ray diffraction and optical microscopy, chemical compositions were also determined by X-

ray fluorescence (XRF). The sample preparations for the analyses were carried out in the 

sample preparation laboratory of Department of Geological Engineering at Pamukkale 

University. Whole rocks and trace element analyses were performed at Department of 

Geological Engineering at Pamukkale University using Spectro XEPOS Polarized Energy 

Dispersive X-ray Fluorescence spectrometer (PEDXRF). The whole rock analyses was 

determined by X-ray diffraction (XRD), using GNR APD 2000 PRO with CuKα, 40 kV and 30 

mA radiation in the Department of Geological Engineering at Pamukkale University.  

Çivril Graben System is a widespreaded sedimental plain which is almost 100 km long 

and is composed of two main geometrical parts; Baklan and Dinar Basins which are in the 

shape of a bow towards the South in the direction of northeast and northwest (Özalp et al., 

2009). Both sides of northeast trending Baklan Basin are controlled by active faults and the 

southern side faults are uncertain in contemporary morphology.  The basin blocks of the side 

faults of Baklan Basin are composed of metamorphic rocks of the Meander Massif on the 

west, and units of Lycia nappes on the east and the very southern parts (Figure 2). The study 

area and the Meander Massif surrounding it are constituted by Paleozoic-Early Tertiary aged 

schist (garnet schist, garnet mica schist, biotite schist), quartzite and marble bands and lenses 

which show low degree metamorphic features and with a diversity of mineralogical 

paragenesis while the upper layers are represented by calcschist and chlorite schists (Konak 

et al., 1986). Likya naps overlaps the Meander Basin allochthonously and it starts with 

metaclastic rocks which turn into limestones towards the upper layers. Metaclastic rocks start 

with yellowish, brownish mostly bright white quartz gravelled metaconglomerates and 

continues with arkosic meta sandstones and meta siltstones in a sequenced way (Konak et al., 

1986). Molasse qualified Oligocene dated conglomerates overlap these units in an 

unconformable way. Late Miocene-Pliocene aged lacustrine sediments and river products 

which are composed of sandstones, siltstones, mudstones, marls and limestones are deposited 

by angular unconformity. Plio-quaternary units deposited under the control of active 

tectonism are constituted by alluvial fan and river-lacustrine sediments. 

Almost all of the ceramic samples from the prehistorical settlements of the investigate 

area are characterized by their dark greyish colour and composed of coarse grained, angled 

and semi-angled mineral and rock parts whose dimensions change between silt (0.02 mm) 

and sand (1-2 mm). They have complex inner structures. They are divided into two clear 

groups within themselves. The first group (DBE1: ERM30; ERM31; ERM32) has great 

amount of quartz, plagioclase and pyroxene as well as little amount of rock parts. ERM30 

sample from Asmakuyu Tepe settlement shows similarity with the samples from Beycesultan 

Early Bronze Age II in terms of its petrographical features. It has a lot of holes and a great 

amount of muscovite minerals are dominant. ERM31 and ERM32 numbered samples include 

great amount of quartz and also plagioclase, pyroxene and carbonate minerals. The sandwich 

structure is observed characteristically. The second group members have (DBE2: ERM33; 

ERM34) complex inner structures and great amount of rock parts. In ERM33 and ERM34 

numbered samples from Kocainüstü Settlement, large quartz minerals and great amount of 
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quartzite gravels are observed. It is concluded that in general they are similar to highlands 

area Middle Bronze Age samples because of these features. DBE-II ceramics have an 

extremely complex structure like Beycesultan ceramics and they have rough texture with even 

ceramics used as addition. Although this clay structure of variety reduces in the Middle 

Bronze Age relatively, it is still observed in both regions.   

Result of XRD analyses from Mountainside Early Bronze Age II (DBE-II) samples 

have been found quartz, mica, clay and calcite minerals. In ERM32 numbered sample, 

difference only in feldspar component is observed. However, in ERM34 numbered sample, 

feldspar and pyroxene are absent. This data reveals the difference between Aşağı Asartepe 

Settlement and Kocainüstü Tepe Settlement. It is observed that the heat level of 800 oC was 

not exceeded during kiln. 

On ceramic samples, main and trace element analyses are made in order to identify 

the compositional differences between the groups. In terms of main element oxides (Si, Al, Fe, 

Ti, Mg, Ca, Na, K), mountainside Early Bronze Age II samples have the lowest SiO2+Al2O3 

contents. It is also clear that the differences of highlands area Early Bronze Age II samples in 

their petrographical features have affected their chemistry. It has been found out that the 

samples from Aşağı Asartepe Settlement are related with samples from Beycesultan Early 

Bronze Age II. 

When CIA, ICV and Al2O3 contents are evaluated together, it is considered that the 

origin for the source rocks of clay raw material of the analysed ceramic samples might be 

sedimentary and that the rocks parts of them are derived from metamorphic rocks or their 

geochemically equivalent rocks. The low level of carbonate mineral in the mountainside 

samples is associated with the abundancy of metamorphic rock parts within them.  In the 

results of this study is that there is a close relationship between the geological structure of the 

topography where the analysed settlements are located and the mineralogical characteristics 

of the ceramics produced there. From the high level of Cr and Ni contents identified in the 

analysed samples, it has been found out that neither mafic nor ultramafic rocks existed in the 

source areas of the ceramics. The mineralogical differences and differences in chemical 

contents of Early Bronze Age II samples are related with metaclastic rocks in their recharge 

areas.  

Archeometric results pointed out that the societies located at the research area were 

at a certain level of expertise for production in the Early Bronze Age II in parallel to the 

existing archaeological evidence.  Asmakuyu and Kocainüstü settlements, which are located 

in the highlands area stated on the southwestern part of the plain where Beycesultan Höyük is 

situated, are probably small, hill settlements included in a system led by Beycesultan Höyük 

in the Early Bronze Age II. According to ceramic analyses results, although they are on 

different levels hierarchically, Beycesultan Höyük and the mentioned hill settlements have 

similar ceramic production technologies and this is significant for high level of information 

transfer. This also may indicate that the integration level within the system is high.  

Consequently, archeometric analyses in the Upper Meander Basin have offered results 

which mostly confirm the archaeological inferences predicted for the region. As can be 
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observed in this study as well, archeometric analyses performed directed by specific questions 

in archaeological research have great importance in terms of methodology. 

Keywords: Archeometry, Petrography, ceramic, Çivril, Denizli. 

KAYNAKLAR/REFERENCES 

Abay E., Dedeoğlu F. (2005) 2003 Yılı Denizli/Çivril Ovası Yüzey Araştırması, 22. 

Araştırma Sonuçları Toplantısı, II. Cilt, 41-50. 

Dedeoğlu F. (2009) Denizli-Çivril İlçesi Yüzey Araştırması Verileri Işığında MÖ 2. Binyılda 

Yukarı Menderes Havzası Yerleşim Düzeni, Sağlamtimur H, editors, Altan Çilingiroğlu’na 

Armağan, Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat, Arkeoloji ve 

Sanat Yayınları, İstanbul, pp. 241-257. 

Dedeoğlu F., Ozan A. & Konakçı E. (2016) Yukarı Menderes Havzası Dağlık Kesim Yüzey 

Araştırması Projesi 2014 Yılı Çalışmaları, 33. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt 2: 553-

563. 

Konak N., Akdeniz N, & Çakır H. (1986) Çal-Çivril Karahallı Dolayının Jeolojisi. MTA 

Rapor No: 8945  

Özalp S., Emre Ö., Duman TY., Şaroğlu F., Özaksay V., Elmacı H. & Koç G. (2009) Çivril 

Graben Sistemi: Morfotektonik Yapısı ve Diri Fay Özellikleri, GB Türkiye. 62. Türkiye 

Jeoloji kurultayı, 804. 

 

 



17. Ulusal Kil Sempozyumu 04-07 Ekim/October 2017 17
th

 National Clay Symposium 

60 
 

TLOS (MUĞLA) SERAMİKLERİNİN ARKEOMETRİK ÖZELLİKLERİ VE LOKAL 

KİLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Archeometric Properties of Tlos (Muğla) Ceramics and Comparison with Local Clays 

1Mümtaz ÇOLAK, 2Taner KORKUT, 2Gül IŞIN, 3Çilem UYGUN, 4Bilsen Şerife 

ÖZDEMİR, 5Kudret SEZGİN  

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Buca-İzmir 
2Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Antalya 

3Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Hatay 
4Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Nevşehir 

5Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çorum  

ÖZET: Tlos Antik Kenti kazılarında elde edilen 116 adet seramik ve civarından 

alınan 5 adet kil örneği üzerinde petrografik, kimyasal ve mineralojik analizler yapılmıştır. 

Bölgede yerel seramik üretimine en uygun kil sahası saptanmaya çalışılmıştır. Tlos üretimi 

olabilecek hatalı pişirim ve Bazilika kiremitleri, ince taneli ve matriksi kumlu kilden 

oluşmaktadır. Matriks, doğal kil topakları, kuvars ve kaya kırıntıları (kumtaşı, kireçtaşı) 

içermektedir. Tlos seramiği ve bölge killeri kalsiyumca zengindirler. 

Tlos çevresinden alınan killerden temsili seramikler üretilmiştir. Temsili seramikler 

900, 950, 1000 °C’de derecede pişirilmiş ve petrografik olarak incelenmiştir. Pişirilen temsili 

seramikler Tlos seramik örneği ile karşılaştırıldığında, renk açısından en uygun olanı 950 

°C’de pişmiş MUB4 (Balaman kili) örneğidir. Makroskopik ve mikroskobik incelemeler, 

MUB4 örneğinin tipik Tlos seramiği ile benzerlik sunmaktadır. Balaman kili, kuvars, kalsit, 

dolomit, feldispat ve kil minerallerinden oluşmaktadır. Kil minerali olarak egemen simektit, 

az miktarda illit, klorit ve serpantin mineralleri içermektedir. 

Petrografik incelemeler sonucunda benzer bileşene sahip seramikler, kimyasal analiz 

sonucuna göre yapılan istatiksel çalışmalarda farklı gruplara düşebilmektedir. İstatiksel 

çalışmalara göre, Tlos seramik üretimi birden fazla atölyede ve hammadden yapılmış olabilir. 

Fosil ve ultrabazik kaya içeriğine göre, dere taşkın düzlüklerinde biriken çamurların da 

kullanılmış olma olasılığı yüksektir. Tlos A grubu olarak ayrılan seramikler, Tlos yerel 

üretimi olarak değerlendirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Seramik, Tlos, Petrografi, Killer, Cluster Analizi 

ABSTRACT: Petrographic, chemical and mineralogical analyzes were carried out on 

116 ceramics obtained from Tlos Antique City excavations and 5 clay samples taken from the 

vicinity. It has been tried to determine the most suitable clay site for local ceramic production 

in the region. Misfired, which may be the production of Tlos ceramics, and Basilica tiles are 

composed of fine-grained and sandy clayey matrix. The matrix contains natural flocculated 

clays, quartz and rock fragments (sandstone, limestone). Tlos ceramics and clays are rich in 

calcium. 

 Representative ceramics were produced from the Tlos area clays. Representative 

ceramics were fired at 900, 950, 1000 °C, and studied petrographically. When compared 
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them with the Tlos ceramic sample, the most representative of the color matching is the 

MUB4 (Balaman clays) sample fired at 950 °C. Macroscopic and microscopic studies of 

MUB4 show similarity to the typical Tlos ceramic. Balaman clay consists of  quartz, calcite, 

dolomite, feldspar and clay minerals. Smectite is dominant clay mineral, illite, chlorite and 

serpentine minerals are the other clay minerals. 

 As a result of petrographic studies, Tlos ceramics with similar composition can fall 

into different groups in statistical studies made according to chemical analysis result. 

According to statistical studies, Tlos ceramic production could be made from more than one 

workshop and raw materials. According to the fossils and ultrabasic rock contents, the muds 

that deposited in the flood plains of the stream are also likely to be used. It is appropriate that 

the tiles separated as Tlos A group should be matched as Tlos local production. 

Keywords: Ceramics, Tlos, Petrography, Clays, Cluster Analysis 

 

GİRİŞ 

Tlos Antik Kenti, Pinara, Ksanthos, 

Patara, Myra ve Olympos gibi Likya 

birliğinin en büyük altı şehrinden biri 

olarak kabul edilmektedir (Şekil 1). 

Tlos’da yaşayan ilk insanların geçmişi hem 

kent merkezinde gerçekleştirilen kazılarda 

ulaşılan bilgiler hem de Tlos yakınındaki 

Girmeler ve Arsa mağaraları buluntularına 

göre Hititler zamanından çok daha 

öncesine geri gitmektedir (Korkut, 2015). 

Tlos kazı çalışmaları sırasında elde edilen 

seramik parçalar zamansal farklılığa 

rağmen farklı formlarda benzer hamur 

dokusunun çokluğunu ortaya koymaktadır. 

Attika merkezli olduğu bilinen 

kırmızı figürlü seramik üretiminin 

Likya’daki yansımaları Patara’da (Işın, 

2008), Limyra’da (Rückert, 2007), 

Ksanthos’ta (Yener-Marksteiner, 2007), 

Kyaneai-Zagaba’da (Rückert, 2007) 

çalışmalarla ortaya çıkmaktadır. Tlos’da da 

son dönem kazılarında bu ithal ürünlerin 

varlığı gözlenmektedir (Korkut, 2015). 

Geç Hellenistik ve Erken Roma 

Dönemi’nde farklı seramik grupları 

ithalatının Kıta Yunanistan ve adalardan 

çok, örneğin kandiller veya ”pi” kulplu 

kaselerde Knidos ve Pergamon gibi Batı 

Anadolu merkezli olduğunu gösteren 

veriler ortaya çıkmaktadır (Işın, 2008). 

Ancak, bu dönemde bölgede de dönemin 

modası olan seramik formlarıyla rekabet 

edebilecek olan yerel üretimlerin varlığı da 

saptanmaya başlanmıştır. Tlos Antik Kenti 

kazılarında şu ana kadar seramik fırını 

ortaya çıkmamış olsa da yüzeyde sıkça 

hatalı pişirme üretim artıkları 

bulunmaktadır. Bunların yerel üretim olma 

olasılığı yüksektir. Likya’da seramik 

üretim varlığı bilinen en iyi merkez 

Patara’dır. Patara’da bulunan seramik 

fırınlar (Işın ve Uygun, 2001; Varkıvanç, 

2002; Özüdoğru ve Dökü, 2007), hatalı 

pişirimler ve seramik üretiminde kullanılan 

kalıplar (Ünlütürk, 2011) yerel üretim 

varlığını desteklemektedir. Likya üretimi 

olduğu saptanmış bir başka kap formu Geç 

Hellenistik Erken Roma Dönemi küresel 

gövdeli unguentariumlardır. 

 Unguentariumlar bugüne kadar 

Patara, Ksanthos, Tlos ve Letoon 

kazılarında bulunmuş ve “Eşen tipi 

unguentarium” olarak isimlendirilmiştir 

(Dündar, 2008). Tlos’da bulunan bazı 
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sigillata testi formları Patara üretim artığı 

örnekleriyle benzerlik göstermektedir 

(Korkut, 2007a). Tlos yüzey 

çalışmalarında en çok pithos parçaları 

gözlenmektedir. Bu parçalar yerel Tlos 

killeriyle üretilmiş olabilirler. Tlos ve 

çevresi seramikleri içinde yüzey 

buluntuları olarak Klasik Çağ ve Bizans 

Dönemi seramikleri az bulunmakta olup 

Hellenistik ve Roma İmparatorluk 

Dönemlerine ait seramikler baskın olarak 

gözlenmektedir. Bu çalışmada, Tlos 

kazılarında elde edilen 116 seramik 

örneğinin petrografik ve kimyasal analizi 

ve bölgeyi temsil eden 5 adet kil örneğinin 

mineralojik ve kimyasal analizleri 

yapılmıştır. Analiz sonuçları, kazılarda 

elde edilen seramiklerin arkeometrik 

özelliklerini ve yerel üretim varlığının olup 

olmadığını ortaya koymayı 

hedeflemektedir. 

MATERYAL VE METOD 

Tlos Antik Kent kazılarında elde 

edilen seramik ince kesitleri Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

Laboratuarı’nda polarizan mikroskopta 

incelenmiştir. Seramik parçaların dış yüzey 

kirlenmeleri temizlendikten sonra tungsten 

karbid halkalı değirmende öğütülmüştür. 

Öğütülen örnekler ACME-Kanada 

laboratuvarlarında analizler yapılmıştır. 

Tüm kayaç ve kil fraksiyonu mineralojisi 

XRD çalışmaları Dokuz Eylül Üniversitesi, 

Jeoloji Mühendisliği Bölümünde bulunan 

Rigaku MiniFlex 600V kullanılarak 

yapılmıştır. Lokal üretim olduğu düşünülen 

Tlos Antik Kenti civarından alınan kil 

örneklerinden temsili seramikler 

hazırlanmıştır. Temsili seramik örnekleri 

açık havada kurutulduktan sonra 110 °C’ 

lik etüvde bekletilip 900, 950 ve 1000 °C 

sıcaklıklarda pişirilmiştir. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışma alanı, GB Anadolu’ da 

Teke yarımadası olarak bilinen Batı 

Torosların en batı kısmında yer alır. 

Likya'nın en önemli yerleşimlerinden biri 

olan Tlos Antik 

Kenti, Seydikemer İlçesi’nin yaklaşık 15 

km güneydoğusunda Yaka Köyü sınırları 

içerisinde kalmaktadır. Bölgenin en yüksek 

dağları olan Akdağlar’ ın (Kragos) sarp 

batı yamaçlarında başlayan antik 

yerleşim, Eşen Nehri’ nin getirdiği 

alüvyonlarla oluşmuş vadi düzlüğüne 

kadar ulaşır.  

Farklı araştırmacıların bölgede 

yapmış oldukları 1/25 000 ölçekli jeoloji 

haritaları göz önüne alınarak MTA Genel 

Müdürlüğü tarafından 1/100 000 ölçekli 

Fethiye-L8 paftası jeoloji haritası 

hazırlanmıştır (Şenel, 1997). Batı ve Orta 

Toroslar’ da günümüze kadar çok miktarda 

formasyon adlaması bulunmaktadır. Şenel 

(1997) formasyon adlamalarını bir düzen 

içinde teke indirmeye çalışmıştır. Bu 

raporda da Şenel (1997) tanımlamaları 

kullanılmıştır. Tlos Antik Şehri ve 

çevresinin 1/2000 ölçekli jeoloji 

haritasında temeli Yeşilbarak napı olarak 

tanımlanan birim oluşturmaktadır. Birim, 

Gebeler Formasyonu (Kge), Elmalı 

Formasyonu (Te) ve Yavuz Formasyonu 

(Tey) ile temsil edilmektedir. Tlos Antik 

şehri Elmalı formasyonu (Te) üzerinde 

bulunmaktadır. Elmalı Formasyonu Üst 

Lütesiyen- Alt Burdigaliyen yaşlı kumtaşı 

ve şeyllerden oluşan formasyon Önalan 

(1979) tarafından adlandırılmıştır. Birim, 

ince- orta- kalın tabakalı gri, yeşilimsi gri, 

koyu gri, grimsi kahve, sarımsı kahve 

renkli, mikro konglomera, kumlu- killi 

kireçtaşı, kalkarenit ve mikrit ara düzeyli 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Likya
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kumtaşı, kiltaşı ve silttaşlarından 

oluşmaktadır.  Çalışma sahasında 

Yeşilbarak napına ait Elmalı 

formasyonunun üzerinde uyumsuz olarak 

Kuvaterner (Pleyistosen) yaşlı taraça 

oluşumu yer almaktadır (Alçiçek, 2006). 

Bu çalışmada Yamaç Molozu 1 olarak 

gösterilmiştir (Şekil 1). Yamaç molozları 

havzanın doğusunu sınırlayan ana faya 

bağlı olarak gelişmiştir (Alçiçek, 2006). 

Yamaç molozları Akdağ’ da bulunan kötü 

boylanmalı, iç örgütsüz, köşeli Jura yaşlı 

dolomitik kireçtaşlarına ait parçalardan 

oluşmaktadır. Kireçtaşı parçalarının boyutu 

5-25 cm aralığında değişmektedir. 

Kireçtaşı parçaları çoğunlukla karbonat 

çimentoludur, yer yer kum boyutunda 

matrikste gözlenmiştir. Bu birimin 

örgütsüz bir içyapıya sahip olması, 

çökelimin ani ve bir göl ortamında 

işlenememiş olduğunu göstermektedir. Bu 

nedenle yamaç molozu (yamaç konisi) 

şeklinde oluşmuştur. Karbonatla 

çimentolanan bölgelerde daha masif bir 

yapıya sahiptir. Bu nedenle bu birimin Tlos 

antik şehrinin inşasında blok olarak 

kullanılması ve kaya mezarlarının 

oyulması mümkün olmuştur. 

Tlos Antik Kentinden alınan 

seramik örneğinin (MUB6) makroskopik 

dokusu Şekil 2’ de verilmektedir. Seramik 

içerisinde 2 mm ve altı boyutlarında krem 

renginden pembeye değişen taneler 

gözlenmektedir. Bu tanelerin seramik 

kırığı (şamot) olarak ilave edildiği veya 

doğal kil parçaları olduğu düşünülebilir. 

 

Şekil 2. Tlos seramiğine (MUB6) ait 

makroskopik doku özelliği 
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Şekil 1. Tlos antik kenti ve çevresinin 1/2000 ölçekli jeoloji haritası 

Nungasser ve Maggetti (1978) 

çalışmalarında ince taneli seramiklerin 

plastik olmayan tanelerin boyunun 2.6 mm 

altında, orta taneli seramiklerin plastik 

olmayan tane boyunun 2.6 ile 4.8 mm 

arasında olduğunu, iri taneli seramiklerin 

ise plastik olmayan tane boyunun 4.8 mm’ 

nin üzerinde olduğunu belirtmektedirler. 

Daha sonra Nungasser vd. (1985) 

seramikleri plastik olmayan içeriklerine 

göre 2 mm altındakiler ince, üzerindeki 

seramiklere ise iri taneli olarak ayırmıştır. 

Yukarıda belirtilen tane aralıklarına göre, 

Tlos Antik Kenti seramiği ince tanelidir. 

Tane boyu 2 mm ve altındadır. Polarizan 

mikroskop incelemesine göre, seramiğin 

matriksi de kumlu kildir (Şekil 3). 

Matriksin içinde kil topakları (killerin 

flokulasyonu veya çamurtaşı kırıntıları), 

kuvars ve kaya kırıntıları (kumtaşı, 

kireçtaşı) bulunmaktadır. Kil topaklarının 

içinde özellikle çamurtaşı kırıntılarında 

kum boyutunda kuvars parçaları 

gözlenmektedir (Şekil 3). Bu durum kuvars 

tanelerinin doğal kil içerisinde de 

bulunduğunu ve kil matrikste kumlu 
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görünümün doğal olduğunu ortaya 

koymaktadır (Şekil 3). Şekil 4 C’ de 

gözlenen kil topağı köşelidir, bu durum 

kilce zengin marnımsı bir kayanın 

parçalanmasını temsil etmekte veya şamot 

şeklinde katkıyı da işaret etmektedir. 

Kumtaşı parçalarında karbonatlaşma 

gözlenmektedir. Bu karbonatlaşmalar 

kumtaşının ilksel dokusundadır. 

Kumtaşlarının çevresinde gelişmiş ikincil 

kalsit mineralleri de gözlenmektedir. Şekil 

4 D ve E de seramik içerisinde karbonat 

kaya kırıntıları yer almaktadır. Şekil 4 D’ 

de karbonat kaya kırıntısı köşelidir, 

işlenmemiştir. Şekil 4 E’ de ise 

yuvarlaklaşmıştır, taşınma söz konusudur. 

Pişme sırasında CO2’ ni kaybederek CaO 

(kireç) oluşmaktadır (Şekil 4 D). Kireç 

daha sonra su ile reaksiyona girerek 

seramikte patlamalara neden olmaktadır. 

Bir milimetre tane boyundan küçük 

tanelerde ise, tane çevresindeki matrikse 

nüfus ederek seramiğin rengini açmaktadır 

(Şekil 4E). 

Şekil 3. Tlos seramiğine ait (MUB6) 

polarizan mikroskop görüntüsü (KT: kil 

Topağı, Kmt: kumtaşı, KK: kaya kırıntısı) 

 

 
Şekil 4. Tlos, MUB6 seramiğine polarizan 

mikroskop görüntüleri (KT: kil topağı, 

KK: köşeli kil, KKK: karbonatlı kaya 

kırıntısı, Kmt: kumtaşı) 

Tlos antik şehri çevresinden yerel 

kil olabilecek beş adet kil örneği alınmıştır. 

(Şekil 1) MUB1 nolu örnek, yeni Kazı Evi 

ile yol arasında kalan yarmadan alınan 

yeşil renkli kildir. MUB2 nolu örnek 

Çamurlağı olarak tanımlanan ziraat amaçlı 

kullanılan tarladan alınmıştır. Bol organik 

ve karbonat malzeme içermektedir. MUB3 

nolu örnek (Tamaşalık) antik tiyatro 

doğusunda bulunan tarla içerisinden 

alınmıştır. Bol karbonat çakılı 

içermektedir. MUB4 nolu örnek Balaman 

yol üzerinde bulunan yol yarmasından 

alınan yeşil renkli kil (şeyl) örneğidir 

(Şekil 5). Bu kil Yeşilbarak napına ait 

killerdir. MUB5 nolu örnek Tlos antik 

şehri içerisinde bulunan spor alanında 2012 

yılı yaz ayında yapılan kazı sırasında 

bulunan su kanalı içerisinde biriken kil 

örneğidir (Şekil 6). 
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Tlos seramiğinde gözlenen en 

önemli özellik CaO zenginliğidir. 

Seramiğin CaO’ ca zengin olması seramik 

renginin açık kırmızı renkte olmasını 

sağlamaktadır. Bu renk tonu seramiğin 

genelinde gözlenmektedir. Bu yönden CaO 

hamurun genelinde dağılmış durumdadır. 

Bölge killeri Tlos seramiği gibi CaO’ ce 

zengindirler. Bu durum oksidasyon 

ortamında pişen killerin renginin 

açılmasını sonuçlamaktadır. Diğer en 

önemli farklılık, Tlos seramik örneğinin, 

kil örneklerine göre Ni içeriğinin düşük 

olmasıdır. 

Şekil 5. Balaman yolu üzerinde gözlenen 

kil yüzleği, MUB4 nolu örneğin alındığı 

yer 

Şekil 6.  Kazı alanından alınan su kanalı 

içinde biriken MUB5 nolu kil örneği 

Tlos bölgesine ait kil örnekleri 2 

mm tane aralıklı eleklerden geçirilmiş ve 

temsili seramikler hazırlanmıştır. Bu 

temsili örnekler 900 0C, 950 0C ve 1000 
0C’ de pişirilmiştir. Pişirilen temsili 

seramik örneklerden tipik Tlos seramik 

örneğine renk uyumu bakımından en 

uygun olanı 950ºC’ de pişmiş MUB4 nolu 

örnektir (Şekil 7). MUB2 ve MUB3 nolu 

temsili örnekler içerdiği karbonat 

tanelerinden dolayı pişme sırası ve 

sonrasında patlamıştır. Bu nedenle bu 

örneklerden seramik üretmek sorunludur. 

MUB4 ve MUB5 nolu kil örneklerinden 

üretilen temsili seramik Tlos bölgesi 

seramiklerine hem renk hem de doku 

açısından benzerlikler sunmaktadır (Şekil 

7). Dokusal ve renk olarak MUB4 nolu kil 

örneği Tlos seramiğine daha çok benzerlik 

sunmasından dolayı bu örnek üzerinde 

daha detaylı çalışmalar yapılmıştır (Şekil 

8). MUB4 nolu temsili seramik örneğinin 

polarizan mikroskop incelemesi sonucunda 

seramiğin dokusal özellikleri ve mineral 

bileşimi dikkate alınarak petrografik 

özellikleri belirlenmiştir. Tlos 

seramiklerinde egemen mineraller kil, 

kuvars, kaya kırıntıları (kumtaşı) 

şeklindedir. MUB4 nolu seramiğin 

matriksi kumlu kil matrikstir. Bileşenler kil 

topakları, kaya kırıntıları ve kuvars 

parçalarından oluşmaktadır. Bazı kil 

topaklarının içinde kuvars parçaları vardır. 

Kumtaşı parçalarından oluşmuş kaya 

kırıntıları içermektedir. Kum oranı fazla kil 

topağı da gözlenmektedir. Kil topakları 

doğaldır, şamot şeklinde ilave edilmiş 

katkı malzemesi değildir. İncelemeler 

sonucunda Balaman kil örneği (MUB4) 

tipik Tlos seramiği (MUB6) ile benzerdir. 

Tlos seramiğine çok yakın olan MUB4 

nolu temsili seramiğin hammaddesinin 

mineralojisi ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Balaman killerinin mineralojik analizine 
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bakıldığında egemen mineraller kuvars, 

kalsit, dolomit, feldispat ve kil 

mineralleridir (Şekil 9). Kil minerallerinin 

tipi toplam kaya XRD çekimleriyle de 

tahmin edilebilir. Ancak, kil minerallerini 

kesin olarak belirleyebilmek için santrifüj 

yöntemiyle 2 mikrondan küçük tane 

boyutu ayrılmıştır. Bu işlem sonucunda kil 

mineralleri cam lam üzerine sedimante 

edildikten sonra, normal hava şartlarında, 

etilen-glikolle doyurularak ve 550 °C’de 

pişirilerek ayrı ayrı XRD çekimleri 

yapılmıştır. Kil minerali olarak egemen 

simektit, az miktarda illit, klorit ve 

serpantin mineralleri içermektedir (Şekil 

7). 

Şekil 7. Tlos bölgesi killerinden üretilen 

temsili seramikler (MUB1, MUB2, MUB3, 

MUB4, MUB5) ve Tlos’a ait seramik 

örnek (MUB6), kırmızı kalem kapağı renk 

ölçeği olarak konulmuştur. 

 

Şekil 8.  MUB4 ve MUB5 nolu örneklerin 

Tlos seramiği (MUB6) ile dokusal 

karşılaştırması 

Şekil 9. Balaman kilinin (MUB4) toplam 

kaya ve kil tane boyu XRD sonuçları 



17. Ulusal Kil Sempozyumu 04-07 Ekim/October 2017 17
th

 National Clay Symposium 

68 
 

Petrografik çalışmalar: 

Tlos kazılarında elde edilen 116 

adet seramik örneğinin petrografik 

analizleri geniş üretim çeşitliliği ve 

grupları sunmaktadır. Yerel üretim olduğu 

kesin olarak düşünülen MUM63, MUM64, 

MUM65 ve MUB06 nolu kiremit örnekleri 

(Bazilika), kumtaşı, kuvars ve kil topağı 

taneli ve kil matriks egemen seramiklerdir. 

MUB01, MUB02, MUB03, MUB04 ve 

MUB05 nolu örnekler ise Tlos çevresi kil 

hammadde örneklerini temsil etmektedir. 

MUB04, MUM04 (karbonat taneli), 

KUD12 (marn taneli), MUM21, MUM17 

(hatalı pişirim-yerel olma olasılığı yüksek), 

MUM59, MUM05, MUM33, MUM53 

(marn taneli), KUD14 (marn taneli), 

MUM57, K6, K7, MUM15 (marn), 

MUM18 (marn), MUM02 (marn), 

MUM03, MUM13, MUM09 ve MUM46 

nolu seramik örnekleri benzer içeriklere 

sahiptirler. Ancak, bu içeriklerin 

fabrikasyon aşamasında farklı oranlarda 

bulunması seramik bünyenin kimyasını 

değiştirebilecektir. Bu içeriklere ilave 

olarak piroksenli (Şekil 10j); 

mikrokristalin kuvars ve piroksenli (Şekil 

10i); mikrokristalin kuvars ve serpantinli; 

piroksen ve serpantinli; mikrokristalin 

kuvarslı (Şekil 10g); plajiyoklas ve 

piroksenli; plajiyoklas ve serpantinli; 

plajiyoklas, piroksen ve serpantinli; fosilli 

(MUM16, MUM43, KUD11) olmak üzere 

farklı 9 gruba ayrılabilmektedir. 

Seramiklerde piroksen, serpantin ve 

plajiyoklas minerallerinin varlığı, bunların 

ultrabazik kayalardan türediğini 

göstermektedir. Bu seramikler, 

bileşenlerinin ortak olması nedeniyle bir 

grup altında toplanabilir. Ancak, 

bileşenlerin karışım oranları her seramik 

hamurunda homojen değildir. 

Tlos bölgesi jeoloji haritasına 

bakıldığında ultrabazik kayaların özellikle 

kuzey ve batıda geniş yayılım sunduğu 

gözlenmektedir. Bu kayalardan türeme kil 

ve/veya kum ilavelerin seramik üretiminde 

kullanılmış olması muhtemeldir. 

Seramiklerde gözlenen fosil içeriği karasal 

ve/veya denizel ortamı yansıtabilir. Dere 

yataklarında bulunan killer içerisinde de 

benzer fosil kavkıları bulunmaktadır. Bu 

killer kullanılarak farklı bir üretim grubu 

da söz konusudur. Tipik Tlos kiremit 

örnekleri kalkerce zengin kil matriks 

sunmaktadır (Şekil 10d). Ultrabazik 

kayalardan türeme bileşen içeren 

seramikler ise daha fazla demirce zengin 

kil matriks sunmaktadır (Şekil 10k). 

Tlos bölgesi seramiklerinde çok 

ayırt edici üretim grubu ultrabazik ve 

kalkerli kaya bileşen içeriğinin baskın 

olmasıdır. 

Kimyasal çalışmalar: 

Kimyasal analiz sonuçları (121 

adet) önemli bileşimsel heterojenlik 

sunmaktadır. Kimyasal analiz 

değerlendirmelerinde özellikle Pb ve P2O5 

değerleri olası kirlenme süreçleri nedeniyle 

değerlendirmeye alınmamıştır. Analizi 

yapılan 121 örneğin 26 sının CaO içeriği 

%5’den azdır (20161, 20169, MUM14, 

MUM70, KUD29, MUM45, KUD32, 

MUM48, MUM12, MUM26, 201612, 

KUD37, KUD22, KUD10 (ana grup dışı), 

MUM41(ana grup dışı), KUD2, MUM07, 

KUD5, KUD4 (ana grup dışı), KUD23, 

KUD34, KUD21, KUD33 (ana grup dışı), 

MUM23 (ana grup dışı), KUD20 (ana grup 

dışı) ve MUM56). Oldukça fazla (CaO 

<20%) kalkerli örnekler ise 20163, 

201611, MUM52, 201610, KUD41, 

KUD35 ve MUM27 nolu örneklerdir. 
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Şekil 10. a ve b) Fosil içerikli seramikler (a) MUM43, (b) MUM16 nolu örnekte fosiller kil 

matriks içerisinde gözlenmektedir, d ve e) Karbonatca zengin seramikler,  (d) MUM36- 

kumtaşı, marn, kil topağınca zengin, (c) MUM45- marn ve kumtaşı baskın seramik, c ve f) Kil 

matriks baskın seramik, ince taneli (c) MUM46, (f) MUM70, g, h, ı) Mikrokristalin kuvars 

(çört), piroksen içerikli seramikler (g) yuvarlaklaşmış mikrokristalin kuvars taneleri, (ı)- 

köşeli mikrokristalin kuvars taneleri, i, j ve k) Mikrokristalin kuvars, piroksen ve piroksence 

zengin matriks içerikli seramikler, (k) kil topağı içerisinde mikrokristalin tane içerikli 

(Kısaltmalar: ClM: Kil matriks, Snd. Kumtaşı kırıntısı, M: marn kırıntısı, Cl: kil topağı, MQ: 

mikrokristalin kuvars, Prx: piroksen, Prx-M: piroksence zengin matriks, Cl-MQ: 

mikrokristalin kuvars içerikli kil topağı) Polarizan mikroskop altında farklı seramik 

fabrikasyonların ince kesit görünümü (çapraz nikol) 

MUM41 (ana grup dışı), KUD33 

(ana grup dışı), MUM23 (ana grup dışı), 

KUD10, KUD20, MUM70, KUD34, 

MUM50, KUD5 (ana grup dışı), KUD21, 

MUM56, KUD29, MUM62, MUM44, 

20169, 20167, MUM39, MUM49, 

MUM25, MUM61, MUM45, KUD2, 

MUM51, KUD22, KUD50, MUM06, 

KUD25, KUD38, KUD4 (ana grup dışı), 

MUM19, KUD32, MUM60, MUM12, 

MUM17, MUM07, KUD1, 20164, 

KUD30, KUD45 nolu örneklerin ise Al2O3 

değerleri %15 üzerindedir. 

KUD5 nolu örnekte Cr içeriği 102 

ppm altındadır. Ana grup dışında 

kalmaktadır (Şekil 11). Bu değer ortalama 

yerkabuğundaki krom değeri sınırıdır 

(Lide, 2008).  

Nikel içeriği açısından yalnızca 

KUD6,  MUM14, KUD4 (ana grup dışı), 

MUM06, MUM45, MUM50, MUM43, 

MUM61, MUM12, MUM44, MUM19, 

KUD5 (ana grup dışı), KUD55, MUM25, 

MUM62, MUM49, MUM23 (ana grup 

dışı), MUM41 (ana grup dışı), MUM56 ve 

MUM70 nolu örneklerde ortalama 

yerkabuğu sınır değeri (0,84 ppm) altında 

kaldığı gözlenmektedir (Lide, 2008). 

Seramik örneklerin CaO, Fe2O3, 

TiO2, K2O, SiO2, Al2O3, MgO, MnO, 

Na2O, Zr, Sr, Rb, Zn, Cr, Ni, La, Ba, V, Y, 

Th, Ce, Cu, Nb ve Ga kimyasal bileşenleri 

kullanılarak yapılan PCA (Principal 

Component Analysis) testinde seramikler 

ayrılmıştır (Şekil 11). PCA testinde Pb ve 

P2O5 değerleri kirlenme nedeniyle 

kullanılmamıştır. PCA testinde yüksek 

Al2O3 değeriyle KUD5, KUD10, KUD20, 

MUM23, KUD33 ve MUM41 örnekleri, 

yüksek Na2O değeriyle KUD4 örneği, 

yüksek CaO değeriyle 20163 örneği, 

yüksek MgO, Cr ve Ni değerleriyle 

MUB01, MUB03 ve MUM69 nolu 

örnekler ana kümeden F1-F2 ikili 

değerlendirmesinde (Şekil 11) 

ayrılmaktadır. Bu ana kümelenme 

içerisinde yer alan örneklerin benzer 

kimyasal özelliklerini iyi anlayabilmek için 

Cluster (kümelenme) analizi yapılmıştır 

(Şekil 12). Kümelenme analizinde de PCA 

deki gibi benzer bileşenler kullanılmıştır. 

Kümelenme analizinde benzer kimyasal 

bileşime sahip örnekler bir araya gelerek 

alt grupları oluşturmaktadır. Şekil 12’de 

görüldüğü gibi Tlos seramik örneklerini 

Tlos A ve Tlos B şeklinde ana gruba 

ayırmak mümkündür. Tlos A grubu 

içerisinde yerel olduğunu bildiğimiz 

MUM63, MUM64, MUM65 ve MUB06 

nolu örnekler yer almaktadır. Tlos B 

grubunda yer alan örnekleri 

incelediğimizde yüksek Al2O3, düşük Cr 

ve Ni içerikli seramiklerdir. Bu seramik 
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örneklerinin üretimleri farklı hammadde 

kökenine işaret etmektedir. Bu gruptaki 

örneklerin yerel üretim olmaları zordur. 

Tlos A grubu kendi içerisinde de Tlos A1 

ve Tlos A2 olmak üzere iki ana alt gruba 

ayrılabilmektedir. Örneklerin büyük 

çoğunluğu Tlos A2 alt grubunda 

bulunmaktadır. Bu alt grup da kendi 

içerisinde alt gruplara ayrılmaktadır. Bu 

durum seramiklerin hem kullanım 

alanlarına göre hem de farklı zaman 

aralığında farklı üretim atölyelerinin 

olduğunu göstermektedir. 

Petrografik içerik açısından Tlos 

seramiklerine benzerlik gösteren Tlos B 

örnekleri de benzer içeriklere 

(mikrokristalin kuvars; bol kalkerli, marn 

kırıntılı, plajiyoklas ve piroksenli; marn, 

kumtaşı kırıntılı ve piroksenli gibi) 

sahiptirler. Ancak, MUM43, KUD11 nolu 

örnekler fosil içerikleri açısından 

farklıdırlar. 

Ayrıca, MUM49, MUM62, 

MUM70, 20167, KUD39 ve 20165 nolu 

örnekler çok ince taneli kil baskın 

seramiklerdir ve Tlos B grubu içerisinde 

yer almaktadırlar. Bu örnekler yerel 

seramiklere benzememektedir. 

 

 

Şekil 11. Kimyasal analizi yapılan 121 adet seramik örneğinin PCA testi. CaO, Fe2O3, TiO2, 

K2O, SiO2, Al2O3, MgO, MnO, Na2O, Zr, Sr, Rb, Zn, Cr, Ni, La, Ba, V, Y, Th, Ce, Cu, Nb ve 

Ga kimyasal analiz değerlerinin F1-F2 diyagramına düşürülmesi. PCA testi kovaryans 

matriksi kullanılarak yapılmıştır. 

Ana grup 
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Kimyasal analiz sonucuna göre yapılan 

kümelenme analizinde fosil içerikli iki 

örnekten MUM43 nolu seramik Tlos B 

grubunda, MUM16 nolu örnek ise Tlos A 

grubunda yer almaktadır. Benzer şekilde 

çok ince taneli kilce zengin MUM46 nolu 

seramik Tlos A, MUM70 nolu seramik 

Tlos B grubunda, mikrokristalin kuvars ve 

piroksence zengin MUM1 seramiği Tlos 

A, KUD11 nolu seramik Tlos B grubunda 

yer almaktadır. Bu sonuçlar petrografik 

incelemelerin seramiğin bileşenlerini 

ortaya koymada önem taşıdığını 

göstermektedir. Ancak, gruplama 

aşamasında kimyasal analiz sonuçlarının 

daha önemli bir yer tuttuğu sonucuna 

varılmaktadır. 

Sonuç olarak, Elmalı formasyonuna 

ait Balaman kili seramik üretiminde 

kullanılmış olma ihtimali yüksektir. Şuana 

kadar Tlos Antik Kenti’nde üretim fırını 

bulunmamıştır. Ancak, ergimiş hatalı 

seramik üretim artıklarının varlığı yerel 

üretimlerin olabileceğini göstermektedir. 

Seramiklerin petrografik incelemesi 

sonucunda benzer bileşen ve matrikse 

sahip olunsa da farklı kimyasal içerik 

nedeniyle farklı üretim grupları içerisinde 

bulunabilmektedir. Tlos’a ait seramik 

üretimi için birden fazla üretim atölyeleri 

ve hammadde içeriği söz konusudur. Fosil 

ve ultrabazik kaya içeriğine göre dere 

taşkın düzlüklerinde biriken çamurların da 

kullanılmış olma olasılığı yüksektir. Tlos 

A grubu seramiklerinin Tlos üretimi olarak 

değerlendirilmesi bu çalışma sonucuna 

göre daha doğru olacaktır. 
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Şekil 12. 110 seramik örneğinin 

Kümeleme analizinden üretilmiş 

dendogram (Hiyerarşik Kümeleme Analizi, 

Ward’s metodu kullanılarak öklid uzaklık 

aralığı kullanılarak hesaplanmıştır).  

Tlos A 

Tlos A1 

 

Tlos A2 

 

Tlos B 
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KİL VE SANAT 

Clay and Art  
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DÜSSELDORF GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ ÖĞRENCİ SERGİSİ 

“RUNDGANG” 

The Student Exhibition of Düsseldorf Academy of Fine Arts "Rundgang"  

1Halide OKUMUŞ 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 

 

ÖZET: Güzel sanatlar fakülteleri, sanat alanında varlık gösterebilecek öğrencileri, 

diğer bir deyişle sanatçı adaylarını yetiştirmek üzere kurgulanmış eğitim kurumlarıdır. Sanatçı 

adaylarının başarısı eğitim aldığı kurumun kurumsal niteliği ve akademisyenlerinin donanımı 

ile doğru orantılıdır. Başarılı olmalarında eğitimlerinin yanısıra, düzenli takip edebilecekleri 

müzelerin ve nitelikli sanat aktivitelerinin olması önemli bir faktördür. Bütün bu faktörlerin 

katkısını sanatçı adaylarının daha öğrenci iken düzenledikleri sergilerinden izlemek 

mümkündür.  

Bu çalışmada; yurt dışında güzel sanatlar eğitimi veren, sanatsal anlamda isim yapmış 

kurumlardan, Almanya, Düsseldorf Güzel Sanatlar Akademisi örnek olarak ele alınmıştır. 

Akademinin sanatsal konumu ve düzenli olarak gerçekleştirdiği öğrenci sergisi 

“RUNDGANG” a değinilmiştir. Konu Rundgang’da izlenen seramik eserlerden görseller ile 

desteklenerek, yurt dışında sanat eğitimi veren kurumlar hakkındaki izlenimlerin paylaşılması 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Seramik, Sanat, Rundgang, Art Clogne, Bienal, Documenta 

ABSTRACT: Fine art faculties are educational institutions that are designed to 

educate the candidates of artists in other words, the candidates who may exist in the art field. 

The success of these candidates is directly releated with the instituonal qualities of their 

faculties and the careers of their academic staff. An important factor for the students to be 

successful is; there are museums and art activities which the students may follow besides their 

education. It is possible to observe the contributions of all these factors in their exhibitions 

during their educations. 

One of the most known art institutions in foreign countries; the Academy of Fine Arts 

in Düsseldorf is considered as an example in this study. The artistic position of the Academy 

and regular student exhibit “Rundgang” are mentioned. Sharing the impressions about 

foreign art institutuions is aimed by supporting the subject with the images of the ceramic 

artworks that are viewed in “Rundgang” exhibition. 

Keywords: Ceramic, Art, Rundgang, Art Clogne, Biennial, Documenta 
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Fotoğraf 1: Rundgang 2017, Öğrenci Çalışması, Seramik, Fotoğraf: Halide Okumuş 

GİRİŞ 

Sanat, duyarlılık işidir ve güzel ile 

uğraşır. İnsanı, yaşamı güzelleştirir. 

Yaratıcı duyarlılığın, var olana karşı 

tepkisinin, tutarlı bir bütünlük içerisinde 

somutlaştığı bir alan, bir dürtüdür. Bir 

duygunun, tasarının ya da güzelliğin 

anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü 

ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan 

yaratıcılıktır. Sanatçının duygu ve 

duyarlılığına, sanat bilgisinin ve alt 

yapısının da eklenmesiyle, sanatsal bir 

yaratım süreci ortaya çıkar. İnsani bir 

faaliyettir ve insanı etkileyen her şey, 

sanatı da etkilemektedir. Sanat, sezgi ve 

anlatımın birliğidir. 

 

Sanatçı zekâsı ve sezgileriyle, 

çağının önünde giden insandır. İzleyen, 

dinleyen, gören, irdeleyip yargılayan, 

insanlığın, insan olmanın, yaşamın ne 

anlama geldiği üzerine kafa yoran ve 

duygularını, düşüncelerini estetik yolla 

ifade edebilendir. Sanatçıda öncelikle 

kişilik, özgürlük, özgünlük, öncülük 

aranır. Sanatçı olmak için büyük bir sanat 

duygusu, sevgisi ve sezgisine sahip 

olmakla beraber, o duygu, sevgi ve 

becerileri başkalarına aktaracak ifade 

yeteneğine ve gücüne sahip olmak 

gerekmektedir. 

 

Sanat eserleri; sanatçının kendine 

özgü duygularını, heyecanlarını, hayal 

gücü ve yeteneklerini yansıttığı, insan 

duyarlılığını olumlu yönde etkileyen ve 

onları kalıpların dışında düşünmeye iten, 

duygu düşünce ve hayal dünyasını 

geliştiren eserlerdir. Sanatçı  eserini 

oluştururken oluşan duyguları ve hayal 

gücünü bir kez daha aynen yaşayamaz ve 

aynı duyguları bir başkası da yaşayamaz.  

Bu yüzden sanat eserinin en önemli 

özelliği tek olmasıdır. 
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Fotoğraf 3: Rundgang 2017, Öğrenci Çalışması, Seramik, Fotoğraf: Halide Okumuş 

Bu kriterlerin göz önünde 

bulundurulduğunun izlenebileceği sanat 

kurumlarından birisi, 200 yıldan beri sanat 

eğitimi veren Düsseldorf Güzel Sanatlar 

Akademisi’dir [1,2]. Gerek kurulduğundan 

bu yana akademik kadrosu, gerek mezun 

öğrencilerinin sanat alanında eriştikleri 

nokta, gerekse akademi binasında 1972 

yılından beri her yıl düzenli olarak açılan 

akademi öğrencileri sergisi RUNDGANG 

bunun en iyi göstergeleridir [3,4,5]. 

Akademinin eğitimci kadrolarına 
bakıldığında; Markus Lüpertz, Tony 

Cragg, A. R. Penck gibi dünya sanat tarihi 

içinde yer alan sanatçılar görülmektedir. 
Ayrıca akademinin mezunlarından olup 

okullarında akademisyen olarak görev 
yapan Joseph Beuys, Gerhard Richter, 
Sigmar Polke, Jörg Immendorff, 

Günther Uecker, Anselm Kiefer, Imi 
Knoebel,  Gotthard Graubner, Günter 

Grass (Nobel edebiyat ödülü), HA Schult 
(aksiyon sanatçısı), Heinz Mack dünya 
çapında ünlü ve büyük sanatçılardır.[2]  

Akademide öğrenim gören öğrenciler bu 
sanatçı akademisyenleri eğitimci ve rol 

model olarak alabilmekte, böylece çağdaş 
sanatı yakından ve yaşayarak 
duyumsayabilmektedirler. 

Fotoğraf 2: Rundgang 2017, Öğrenci Çalışması, Seramik, Fotoğraf: Halide Okumuş 
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Fotoğraf 5,6: Rundgang 2017, Öğrenci Çalışması, Ham Bünye, Metal, Fotoğraf: Halide Okumuş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademi öğrencilerinin 
yaratıcılıklarını arttırmalarına, kendi 

konumlarını karşılaştırıp seviyelerini 
ölçebilmelerine ve güçlendirmelerine, 

geçmişi ve günceli takip edebilmelerine 
olanak sağlamaları açısından; büyük 
ölçekli sergiler düzenleyen nitelikli, 

kurumsallaşmış geniş kapsamlı sanat 
organizasyonlarının rolü büyüktür.  

Akademi öğrencileri için 

erişilebilir, düzenli ve belirli bir düzeyde 

gerçekleştirilen organizasyonlar 
bulunmaktadır. Bunların başında, 

Almanya, Köln’de her yıl yapılan ve 2017 
yılında 51. gerçekleştirilen Uluslararası 

Köln Sanat Fuarı Art Cologne [6,7], İtalya 
Venedik’te iki yılda bir yapılan ve 2017 
yılında 57. gerçekleştirilen Venedik 

Bienali [8,9], Almanya Kassel’de beş 
yılda bir yapılan ve 2017 yılında 14. 

gerçekleştirilen Documenta [10]  
gelmektedir. 

Etkisi ve niteliği tartışma götürmez 
bu organizasyonlarda, dünyanın her 

yanından gelen sanat galerileri güncel 
sanat çalışmalarını sunmakta, aynı 

Fotoğraf 4: Rundgang 2017, Öğrenci Çalışması, Seramik, Fotoğraf: Halide Okumuş 
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Fotoğraf 7: Rundgang 2017, Öğrenci Çalışması, Seramik, Fotoğraf: Halide Okumuş 

zamanda da geçmişin ünlü sanatçılarının 

yapıtlarına yer vermektedirler. Böylece 
öğrenciler için geçmişin ve günümüz 

sanatının arasında bağlantı kurmaları, 

dünya sanatını takip edebilmeleri olanağı 
doğmaktadır.

 

 Bu sanat organizasyonlarında, 

sanatçılara ve eserlerine kitlelerin ulaşması 

olanağı tanınmaktadır. Böylelikle sanatın 

da gelişmelerden kendine düşecek payı 

alması kaçınılmazdır. Sergileme yanında, 

farklı eğilimler, farklı kültürel dokular bir 

araya getirilmektedir. İletişim ağı ile hızla 

sarılan dünyamız küçülmüş, daha 

örgütlenmiş bir toplumsal yapıya 

dönüşmüştür. Çağdaş dünyadaki 

gelişmelerin yönü ve içeriği hakkında bilgi 

sahibi olmak sanatçıyı ve sanatçı adaylarını 

daha kuvvetli kılmaktadır. Evrenselliğe 

giden yol bu tür iletişimlerle, bilgi ve 

deneyim aktarımlarıyla daha bir yoğunluk 

kazanmakta; bir karşılaştırma ortamı 

doğmaktadır. Özellikle, nitelikli sanat 

organizasyonlarının, sanat eğitimi üzerinde 

çağdaşlık ve yaratıcılığın itici gücü olarak 

rolü büyüktür. Buraları takip eden eğitim 

kurumları ve öğrenciler evrensel çizgiyi 

takip etme fırsatı bulmaktadır. 
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Fotoğraf 8: Rundgang 2017, Öğrenci Çalışması, Seramik, Fotoğraf: Halide Okumuş 

Bahsi geçen sanat 

organizasyonlarını takip eden öğrenciler, 

böylelikle kendi düzeylerini belirleyebilme 

olanağı bulurlarken; dünyadaki galerilerin 

sunduğu sanatçıların yapıtlarıyla da sanatın 

geldiği noktayı takip edebilmektedirler. 

Aynı zamanda kendileri için bir ölçü alma 

imkânı bularak, okullarındaki sanat 

eğitiminin karşılaştırmasını da 

yapabilmektedirler. 

Akademi öğrencilerinin, sanatsal 

gelişimlerini destekleyen önemli 

unsurlardan birisi de hemen hemen her 

şehirde, kolaylıkla ulaşabilecekleri 

mesafelerde, dünya sanat tarihinde yer 

edinmiş sanatçıların eserlerinin yer aldığı, 

geçmişi ve günceli izleyebilecekleri sanat 

müzelerinin bulunmasıdır. Tüm bu 

faktörlerin Akademi öğrencilerinin 

sergilerine olumlu yönde katkı yaptığını 

görmek mümkündür. 

  

Düsseldorf Güzel Sanatlar 

Akademisi, 1972’ den beri RUNDGANG 

(dolaşım) adı altında her yıl eğitim-öğretim 

dönemi arasında, kendi binalarında, 

yaklaşık bir hafta süren,  öğrencilerinin 

eserlerinin yer aldığı sergisini açmaktadır. 

Dünyanın her tarafından galericiler, 

koleksiyoncular, müzelerin temsilcileri, 

sanatseverler bu sergiyi bilmekte, dünyanın 

ünlü sanatçılarının yetiştirdiği öğrencilerin 

neler yaptığını görmeye gelmekte ve 

işlerini satın almaktadırlar. Böylelikle 

öğrenciler, daha öğrenimleri sürerken 

dünya sanatında izleyici ile buluşmakta ve 

galeriyle anlaşan öğrenciler sanat 

dünyasının içine çok genç yaşta katılıp 

uluslararası sanat fuarı Art Colgne’da yer 

almaktadırlar. Dünyaca ünlü sanatçılar ile 

iç içe olmak öğrenciler için büyük bir şans 

olmakla birlikte; onurlandırıcı, 

heveslendirici ve güç katıcıdır. Akademi 

öğrencileri kolay ulaşabildikleri bu sanat 
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Fotoğraf 9: Rundgang 2017, Öğrenci Çalışması, Seramik, Fotoğraf: Halide Okumuş 

organizasyonları aracılığı ile çıtalarını 

dünya sanatına yükseltmektedirler. Çok 

güçlü bir sanat eğitiminden geçmiş olan 

akademi öğrencileri bu imkânları 

değerlendirme bilincine sahiptirler. Sanat 

eğitimcilerinin başarılı ve yetenekli 

olmaları, öğrenciler üzerinde itici güç olma 

özelliği taşımaktadır. Akademi, kurum 

olarak eğitim ve öğretim düzeyini evrensel 

değerler kapsamında belirlemek zorunda 

olduğunun bilincindedir.  

 

 

SONUÇ 

Sanat eğitimi veren kurumların, 

kurumsal yapılarının ve akademik 

kadrolarının niteliği, sanat eğitimi alan 

öğrenciler üzerinde belirleyici rol 

oynamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin 

takip edebilecekleri sanat 

organizasyonlarının niteliğinin, gerçekten 

sanatın paylaşımı üzerinden, sanatsal 

kaygılarla kurgulanmış olup olmadığı çok 

önemlidir. Yeterli ve nitelikli eğitim 

öğretim kadrolarına sahip olmaksızın sanat 

eğitimi vermeye çalışan kurumlarda, sanat 

adı altında, sanatın varoluş sebeplerinin 

neredeyse yok edildiği bir gerçektir. 

Sanatsal kaygılar üzerinde kurgulanmış 

organizasyon – kurum etkileşimlerinin 

sanat adına ne kadar olumlu sonuçları var 

ise, aksi durumda olumsuz etkilerin kat kat 

daha fazla olduğu açıktır. Bir ülkede dünya 

sanat tarihinde yer alan eğitimcilerin, 

sanatçıların var olması, sanat eğitimi alan 

sanatçı adayları için önemli bir güçtür. 

Ancak bilginin ve sanatın evrensel 

paylaşımı bağlamında dünya çapında 

öneme sahip sanat organizasyonlarının, 

müzelerin takibi, geçmişi ve günceli 

kavramak yanında geleceğe eser üretmek 

için sanatın olmazsa olmazıdır. Düsseldorf 

Güzel Sanatlar Akademisi’nin düzenli 

olarak gerçekleştirdiği öğrenci sergisi 

RUNDGANG’da sergilenen öğrenci 

çalışmalarında, eğitim aldıkları kurumun 

kurumsal niteliğinin ve akademisyenlerinin 

donanımının doğrudan katkısı olduğu 

görülmektedir. Başarılı olmalarında 

eğitimlerinin yanısıra, düzenli takip 

edebilecekleri müzelerin ve nitelikli sanat 

aktivitelerinin olması önemli bir faktördür.  
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Dünya sanatı üzerinde etkisi ve 

niteliği tartışma götürmez sanat 

organizasyonlardan; Almanya, Köln’de 51. 

Uluslararası Köln Sanat Fuarı Art Cologne 

(2017), İtalya Venedik’te 57. Venedik 

Bienali (2017), Almanya Kassel’de 14. 

Documenta (2017) sergilerinde izlenen 

eserler arasında RUNDGANG’da 

sergilenen öğrenci çalışmalarına benzer 

eserlerin yer alıyor olması, akademinin 

kurumsal ve akademik yapısının 

niteliğinin, öğrencilerinin sanat alanındaki 

başarılarında etkili olduğunun 

göstergesidir.     
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HİTİT KÜLTÜRÜNDE PİŞMİŞ TOPRAK ÜRÜNLER VE ÇAĞDAŞ YORUMLARI 

Baked Earth Products in The Hittite Culture and Their Contemporary Interpretations 

¹Seçil ŞATIR, ²Begül ÖZKOCA 

¹FSMVÜ-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi-İçmimarlık Bölümü 

²Hitit Üniversitesi-İskilip Meslek Yüksek Okulu-Geleneksel El Sanatlşarı Bölümü 

ÖZET: Hitit Uygarlığı Anadolu Uygarlıkları içinde önemli yeri bulunan, kökenleri ile 

Anadolu’nun MÖ 2000-1200 tarihlerinde “Orta-Geç Tunç” dönemine rastlayan çağlarda 

varlık göstermiş olan, yörenin yerli halkı Hattilerin devamı sayılan kavimlerdi. Yaşamları 

kapsamında kendi gereksinimlerini gıdadan dokumaya, barınmadan nesne üretmeye ve 

törensel geleneklere taşıyan farklı toplumsal bir kimlikleri vardı. Demiri kullanma konusunda 

“Evren Ölçeği”2 niteliğinde ve daha sonra sembolik tören asa uçları olarak geliştiren, daha da 

önemlisi, kendi dönemlerinde toprağı ekip biçtikleri nedenle buğday, çeşitli bitkiler, ekmek ve 

yemek çeşitlerini geliştirerek kültürel varlıklarını şaşırtıcı bir nitelikte pekiştiren son derece 

dikkate değer bir uygarlıktı. Geç Hitit dönemlerinde demiri işleme nitelikleri ile kendilerinden 

sonra Anadolu’da varlık göstermiş olan Urartular, Frigler, Lidyalılar gibi “Demir Çağı 

Krallıkları”3 için, kendilerinden önceki Hatti uygarlığı ile beraber, zemin oluşturmuş olmaları, 

Hitit uygarlığının ve eşanlamda kültürünün maddi ve manevi değerde, önemli bir niteliğidir.  

Fakat, bu bildirinin asıl konusu olan ve Hititleri daha da ilginç kılan özellik, onların 

pişmiş toprak kaplar, yaşam hikayelerini tasvir eden törensel vazolar, kullanım konumları ve 

işlevselliklerine göre neredeyse bugünkü tasarım fikirlerine eş değerde kullanım niteliklerini 

ortaya koyan pişmiş toprak eşyalar üretmiş olmalarıdır. Merkezi bugünkü Çorum ve 

yöresinde bulunan, Alacahöyük ve Boğazkale mevkileri Hititlerin yaşadığı yörelerdi; 

buralardan elde edilmiş antik dönem çömleklerin ve diğer pişmiş toprak kapların, önemli bir 

bölümü Çorum ve Alacahöyük Müzeleri’nde sergilenmektedir. Hitit dönemi eserleri ve 

çağdaş etkileri bir araştırma konusu olarak, Hitit Üniversitesi - Bilimsel Teknik Araştırma ve 

Uygulama Merkezi bünyesinde gerçekleştirilmiş “Kültürel Temelli, Uygulamalı Pişmiş 

Toprak Ürün Tasarımı” araştırması kapsamında ele alınmıştır. Bu araştırma bağlamında ITU-

Endüstri Ürünleri Tasarımı [EÜT] Bölümü’nden 10 öğrenci ve iki öğretim üyesi ile beraber 

çalışılmış ve müzelerdeki Hitit kültürü pişmiş toprak eserlerden esinlenilen güncel çalışmalar 

geliştirilmiştir. EÜT temelinde gerçekleştirilmiş bulunan bu çalışma, Hitit kültürünü ve pişmiş 

toprak eserlerini hem daha iyi tanımak ve tanıtmak ve hem de Anadolu kültürünün önemli bir 

parçasının güncel değerini ortaya koymak amacına yöneliktir. 

Anahtar kelimeler: Hitit Kültürü, pişmiş toprak eserleri ve çağdaş yorumları   

ABSTRACT: The Hittite Civilization was a remarkable part of the Anatolian 

civilizations. They were tribes considered as the continuation of the indigenous people, the 

Hattians in the region. They lived in Anatolia with their roots from 2000 BC to 1200 BC, 

during the period of “Mid-Late Bronze”. They had a different social identity in terms of their 

life style by fulfilling their own needs from food to weaving, from accommodation to 

                                                                 
2
 Sezginer, A., 1979, Hattilar ve Evren, Bilim ve Teknik, Aylık Popüler Dergi Sayı 139, Türkiye Bilimsel ve 

Teknik Araştırma Kurumu, Ankara, 1979 
3
 Paksoy, G., 2007, Anadolu’da Pişen Toprak; Earth Fired in Anatolia, pp.23 
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production and ceremonial traditions. They developed the work of iron as a “Universe 

Scale”4  and later as the heads of symbolic ceremonial sceptres, and more importantly they 

developed the work of wheat, various herbs, bread and food   variety. Thus, they were a 

remarkable civilization who enhanced their cultural assets in an astonishing way. In the Late 

Hittite periods, they formed grounds for the “Iron Age Kingdoms”5 such as the Urartians, 

Phrygians and Lydians who had existed in Anatolia after them. This is an important quality of 

the Hittite civilization in material and moral value. 

However, this paper tackles a more interesting feature of the Hittites. This is their 

production of baked earth pots and vases depicting life stories which are almost equivalent to 

today's design ideas in terms of their use and functionality. Alacahöyük and Boğazkale, which 

are located in the centre of Çorum in the present day, are the regions where Hittites lived; a 

large portion of the antique pottery and other baked earth  pots obtained from these places 

are exhibited in Çorum and Alacahöyük Museums The Scientific Technical Research and 

Application Centre at Hittite University carried out a research called “Design of Baked Earth 

Products in terms of Cultural Basis and their Application”. In this research works from the 

Hittite period and their contemporary influences were studied. In relation to this study, ten 

students and two academicians from ITU- Industrial Product Design worked together and 

they developed contemporary products inspired by the works of baked earth from the Hittites 

in the museums. The aim of this study which was carried out on the basis of Industrial Design 

is to better recognize and introduce the Hittite culture and baked earth works and to reveal 

the current value of an important part of Anatolian cultures. 

Key words: The Hittite Culture, works of baked earth and their contemporary interpretations 

 
 

                                                                 
4
 Sezginer, A. , 1979, Hattiler ve Evren “The Hattis and the Universe”; Bilim ve Teknik, Monthly Popular 

Journal, Issue 139, The Scientific and Technical Research Council of Turkey, Ankara, 1979.  
5
 Paksoy, G. , 2007, Anadolu’da Pişen Toprak; Earth Fired in Anatolia, pp.23.  
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KİLİN HEYKEL SANATINDA KULLANILMASI 

Clays in Sculpture 

1Derviş Ergün 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü 

 

 ÖZET: Eski kültürlerden, günümüze kalan hiçbir şey fırınlanmış kilden daha değer 

ifade etmez. İnsanlık tarihi hakkında, geriye dönük bilgi alabildiğimiz nadir belgelerin 

başında gelir pişmiş toprak. Ahşap, deri, tekstil, vb. kullanım malzemelerinin dayanıklılık 

özellikleri, 10 000 yıldan fazla yaşamaları nadirdir. Daha dayanıklı olduğu düşünülen demir, 

bronz, taş vb. eserlerin doğaya karşı duramadıkları eriyip, çürümeye mahkum oldukları 

görülür. Doğada sıkça bulunabilen kil, biçimlenme avantajı olan, pişirildiğinde elde ettiği 

dayanıklılık özelliğini koruyabilen özel bir malzemedir. İlkel koşullarda pişirilen toprağın 

bizi, M.Ö. binlerce yıl geriye götürüp, o zaman diliminde olup bitenler konusunda hayata dair 

tanıklık izni vermeleri onları özel bir değer kategorisine koymamıza neden olmaktadır. Pişmiş 

kilin hemen hemen yok edilemeyen bu özelliği, bizim aksi koşullarda hiçbir şekilde 

varlığından haberdar olamayacağımız eski kültürler hakkında bilgiler elde etmemize ve onları 

keşfetmemize yardımcı olur.  

 Farklı teknik ve kullanım özelliği bakımından güvenilir bir malzeme olan kil; doğada 

elde edilebilen en yaygın hammaddelerden biridir. Genellikle, dere veya ırmak kenarlarında, 

kumsallık bölgelerde, kaya ve kayalık yamaçlarda çoğu zaman toprak yüzeyine yakın 

yüzeylerde bulunur. Killer genellikle hidrotermal hareket ve hava koşullarının etkisiyle 

milyonlarca yıl önce feldispat ve granit gibi kayaların hazırlanan ayrışmasından meydana 

gelmiştir. Kili oluşturan, kil- kaolen grubu, feldispat grubu, kuvars-kuvarsit grubu; kilin 

pişirim tekniğine uygunluk açısından zorunluluk gösteren hammaddelerdir. Kilin bu 

özellikleri sayesinde kalıcı terracotta heykeller üretmek mümkün olabilmiştir. 
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“MODERN ZAMANLAR” TEMASININ ÖZGÜN SERAMİK FORMLAR İLE İFADE 

EDİLMESİ 

Expressing the “Modern Times” Theme with Original Ceramic Forms 

1Nagihan GÜMÜŞ AKMAN 

1Hacettepe Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Beytepe-

Çankaya\ANKARA 

ÖZET: “Modern Zamanlar: Bir endüstri, bireysel girişim öyküsü – İnsanlık mutluluk 

yolunda koşuyor”6 

20. Yüzyılın ilk yarısında Amerika başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesini etkisi 

altına alan “Büyük Ekonomik Bunalım” dönemini konu alan “Modern Times” isimli Chaplin 

filmi, modern üretim tekniklerinin gelişimine paralel olarak, yaratılan tüketim toplumu 

içindeki insanın dramatik yaşamını hicvederek ele almıştır.  

Üretim ve tüketim modeli üzerine kurulan, 20. yüzyıl sosyo – ekonomik modeli, 

insanoğlunu zihinsel edinimlerinden kopartarak yavaş yavaş makinalara bağımlı kılmış ve 

kullandığı makinenin bir parçası haline getirmiştir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci döneminde, 

tüketime koşut olarak artan üretim hızı, aynı hızla insanlığı tüketmeye başlamıştır. Daha çok 

tüketim daha çok üretimi gerektirdiğinden kesintisiz bir döngü içinde zincir oluşturulmuştur. 

Aynı zamanda bu zincir bir yaşam biçimi haline dönüşmüştür. Bu yaşam biçimi, maruz 

kalınan bir durum olduğundan “modern insanı” yaratmıştır. “Mutluluk yolunda koşan 

insanlık” o kadar hızlanmıştır ki artık etrafında olan biteni göremez duruma gelmiştir.  

 “Vakit nakittir” mottosu anlayışına dayanan modern üretim sistemi, bir ürünün üretim 

süreci içinde olabildiğince küçük parçalara ayrılması üzerine kurgulanmıştır. Bu sayede 

karmaşık işlemlerin basitleştirilmesi sağlanarak, bu basit işlemlerin alanında uzmanlaşmış 

emekçiler ile makineler arasında örgütlenmesi hedeflenmiştir. Bir zamanlar baştan sona aynı 

kişinin denetimi altında olan üretim süreci, artık her an makinelere devredilebilecek basit 

işlemlere indirgenerek niteliksiz ve basit bir hale dönüştürülmüştür. Bilgi ve beceri 

çalışanların elinden alınarak, mühendislik departmanlarının sistem haline dönüştürdüğü bir 

standart hale getirilmiştir. Artık insanoğlu hızlı üretim ve tüketim sisteminin bir parçası haline 

gelmiş, böylece yaptığı iş üzerindeki hakimiyetini kaybetmeye başlamış ve yaptığı işle doğru 

orantılı olarak niteliksizleşmeye başlamıştır. İnsan varlık ve büyük bir çarkın dişlisi olarak son 

derece önemli olmasının yanında, sayılardan ibaret olan öz değerinin bu düzende değeri 

olmayan bir varlıktır. İnsan, kendisini bütünün parçası haline getiren modern yaşam tarzı 

nedeniyle önce çevresine sonra da kendisine yabancılaşarak duyarsız bir hale gelmeye 

başlamıştır. Böylece bir zamanlar yaşamın gizemini çözmek amacıyla bilginin engin 

derinliklerinde dolaşan ve insanlığın yararını gözeten “Rönesans İnsanı” modelinin yerini, 

kendisi için mantıklı ve faydalı olan ile ilgilenen, yalnızca insanlığa değil kendisine de 

yabancılaşmış, aynı zamanda entelektüel açıdan niteliksiz bir hale gelmiş “Ekonomik İnsan” 

modeli almıştır.  

                                                                 
6
 Charlie Chaplin’in “Modern Times” (1936) filminin giriş sahnesi; “Modern Times.” A story of industry, of 

individual enterprise – humanity crusading in the pursuit of happiness. 
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Günümüz insanı, kendisine dayatılan otoriter/totaliter ve merkezileşmiş küresel sistem 

modeli nedeniyle, kendi iç dünyası içinde sıkışıp kalmış ve daralan yaşam alanı içinde bir 

çıkış yolu bulma çabası içinde kısır bir döngü içine girmiştir. Yaşam artık onun için 

kalıplaşmış ve monoton hale gelmiş tekrarlardan ibarettir. Kendisine sunulan yaşam imkanları 

dışına çıkamamaktadır ve bu imkanlar içinde kendini var etme çabası içerisindedir. Önceleri 

kalbini sızlatan dramatik olarak nitelendirdiği her şey, tekrarlandığı oranda etkisini 

kaybetmeye başlar ve sonunda sıradan bir hal alır. “Modern Zamanlar” filminin giriş 

sahnesinde yer alan “İnsanlık mutluluk yolunda koşuyor” hicvi sonunda gerçek anlamını 

bulmaya başlamıştır. İnsanlığın hızla koştuğu doğrudur, ancak bu yol mutluluk yolu değil, 

yok oluşun yoludur. 

Bu tema ve düşünce ile özgün formların biçimlendirildiği bu çalışmada, modern 

zamanın insanını ifade eden lego şekilleri kullanılmıştır. Lego parçaları tek başlarına herhangi 

bir şeyi ifade etmezler. Ancak bir araya gelerek kuvvet ve anlamlı şekiller oluşturabilirler. 

İnsanın birey olarak bir değere sahip olmadığı modern zamanlarda küresel sistemin bir parçası 

olması durumunda kendisine bir alan bulabilmesi durumu ise, her çalışmada kullanılan hazır 

bir alan ve mekan oluşturan dikdörtgen ve kare formları ile ifade edilmeye çalışılmıştır. 

Formlarda insanın durumu mekanlarla ilişkilendirilerek temanın vurgusu güçlendirilmeye 

çalışılmıştır.  

Bu sunumda yer alan çalışmalar 1200 derece ve 1250 derecelerde fırınlanmıştır. 

Tamamen sinter, su geçirgenliği olmayan sırsız formlardır. Birimler kalıba döküm yolu ile 

şekillendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Modern Zamanlar, Seramik, Form 

ABSTRACT: "Modern Times: An industry, individual enterprise story - Humanity is 

running towards happiness"  

In the first half of the 20th century, the Chaplin film "Modern Times", which is about 

the "Great Economic Crisis" period that affects many countries of the world, especially the 

USA, took the dramatic life of human in the created consumer society in parallel with the 

development of modern production techniques. 

The 20th century socio - economic model based on the production and consumption 

model has made mankind a part of the machine which has been gradually deprived of 

people’s mental acquisitions and gradually dependent on the machine and used by people. 

Especially in the second period of the 20th century, the speed of production increasing in 

parallel to consumption has begun to consume humanity at the same rate. As more 

consumption requires more production, a chain has been built in a continuous loop. At the 

same time, this chain has become a way of life. This way of life has created a " modern 

people" because it is an exposed state. "Humanity running in the way of happiness" is so 

accelerated that it has become unable to see what is happening around now. 

The modern production system, based on the understanding of "time is cash" motto, is 

based on the separation of a product as small as possible within the production process. By 
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simplifying complex processes on this side, it is aimed to organize these simple processes 

between specialized laborers and machines. The production process, which was once under 

the control of the same person, has been transformed into an unqualified and simple one, 

which is now reduced to simple operations that can now be handed over to machines. 

Knowledge and skill are taken from the hands of employees and standardized by engineering 

departments into systems. Now human beings have become a part of the rapid production and 

consumption system, so that they begin to lose their dominance over the work they have done 

and become unqualified in proportion to the work they do. In addition to being extremely 

important as a human being and a great impeller tooth, the value of self which consists of 

numbers is a non-value asset. Because of the modern lifestyle that makes itself part of the 

whole, one begins to become insensitive to the surroundings and then to the alienated oneself. 

Thus, the "Renaissance Human" model, which once circulated in the vast depths of knowledge 

to look at the mysteries of life, takes the place of the "Renaissance People" model, who is 

interested in what is logical and useful for him, and who is alienated not only from mankind 

but also from the intellectually unqualified " Model. Because of the authoritarian / 

totalitarian and centralized model of the global system imposed on people, contemporary 

people has entered into a vicious circle in people struggle to find a way out in the living space 

that has been trapped in his inner world. Life is now a repetition that has become stereotyped 

and monotonous for people. It is not able to go beyond the living facilities offered to it and is 

in the effort to build itself in these possibilities.  

Everything that dramatically characterizes the heart that preoccupies the heart begins 

to lose its effectiveness and eventually become ordinary. "Humanity is running on the road to 

happiness", which is located in the entrance scene of "Modern Times" film, has finally started 

to find its true meaning. It is true that humanity ran quickly, but this is not the way of 

happiness, but the way of destruction. 

  In this work, in which original forms are formed with this theme and thought, the 

forms of lego which express the people of modern time are used. Lego pieces do not express 

anything on their own. But they can come together to form strength and meaningful forms. In 

the case that human beings are a part of the global system in the modern times when they do 

not have a value as an individual, the situation in which they can find a space for themselves 

has been tried to be expressed by rectangular and square forms which constitute a ready 

space and space used in every work. In the forms, the situation of the human being is 

associated with the spaces and the emphasis of the theme is tried to be strengthened. The 

works in this presentation are fired at 1200 degrees and 1250 degrees. They are completely 

sintered, unglazed forms without water permeability. The units are shaped by slip casting. 

Key Words: Modern Times, Ceramic, Form
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ÇALIŞMALAR 

 

Resim 1: “Yer arayışı” 

“Yer arayışı” isimli bu çalışmada sınırları 

belli olan, bir alanda kendine yer bulmaya 

çalışan insanı ifade etmektedir.  

 

Resim 2: “Sistem” 

“Sistem” isimli çalışma, ancak bir 

aradayken güç oluşturabilen insan ifade 

edilmeye çalışılmıştır. 

 

Resim 3: “Sıkışma” 

“Sıkışma” isimli bu çalışma, yaşamın artık 

kalıplaşmış ve monoton hale gelmiş 

tekrarlardan ibaret olduğunu kabullenmek 

istemeyen insanı ifade etmektedir. 

 

 

Resim 4: “Modern Zamanlar” 

Temanın da başlığı ile aynı adı taşıyan bu 

çalışma, modern zamanlarda insanın 

yaşadığı dünyayı ve durumunu ifade 

etmektedir. 

 

 

Resim 5: “Çarpık düzen” 

Bu çalışmada sistemin çarpıklaşması, 

düzensizliğin oluşturduğu karmaşa, 

kontrollü bir alanda doku ile ifade 

edilmeye çalışılmıştır.  
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Resim 6 : İsimsiz 

Bu çalışmada insan bir dönen bir çarkın 

dişlişi olarak ifade edilmiştir. Prizmanın 

içinden çıkan legolar hafif bir eğimle yine 

prizmanın içine doğru yönelmektedir.  

 

Resim 7: “İç” 

Bu çalışmada, günümüz insanının, 

kendisine dayatılan otoriter/totaliter ve 

merkezileşmiş küresel sistem modeli 

nedeniyle içe dönük bir şekilde yaşamasını 

ifade etmektedir. Kendi iç dünyası içinde 

sıkışıp kalmış ve daralan yaşam alanı 

içinde bir çıkış yolu bulma çabası içinde 

kısır bir döngü içine girmiştir.  

 

Resim 8: “Vakit nakittir” 

 

Bu çalışmada, insanı ifade eden legolar üst 

üste gelişi güzel dizilmiştir. Dizildikleri 

alan ise rötuşsuz, eğri, özensizdir. Artık 

insanoğlu hızlı üretim ve tüketim 

sisteminin bir parçası haline gelmiştir. 

İnsanın yaptığı iş üzerindeki hakimiyetini 

kaybetmesi ve yaptığı işle doğru orantılı 

olarak niteliksizleşmeye başlaması ifade 

edilmiştir. 
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ORGANİK VE İNORGANİK KATKILI PORSELEN BÜNYE ARAŞTIRMASI  

The Research of Porcelain Body with Organic and Inorganic Additives 

1Betül DEMİR KARAKAYA 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü 

Muğla/TÜRKİYE 

ÖZET: Kökeni neolitik çağlara dayanan seramik, ilk şekillendirilmeye ve 

kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren gerek bilimsel gerekse teknik anlamda farklılıklar 

göstermiştir. Seramik ve cam malzeme, sürekli geliştirilmeye ve yenilenmeye uygun bir 

malzeme olması sebebiyle; sanat dalları arasında dikkat çekmektedir. Sanatsal uygulamalarda 

bünye arayışları uygulayıcılar açısından farklılık yaratma çabasının sonucu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Teknik ve malzeme çeşitliliği sanatçının özgün bir dil yakalama çabasına eşlik 

ederek uygulama sürecinde etkin bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda yumuşak porselen; ışık 

geçirgenliği ve içerisinde kullanılacak katkı maddelerinin gerek dokuyu gerek yüzeyi ve rengi 

en iyi yansıtacağı düşünülerek, ana bünye olarak kullanılmak üzere tercih edilmiştir.  

Organik ve inorganik katkılı seramik bünye araştırması kapsamında elde edilen 

bünyelerin artistik uygulamalarda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Porselen bünyelere organik 

ve inorganik katkı maddeleri artan oranlarda eklenerek 1000ºC, 1100ºC, 1200ºC’de pişirimleri 

yapılmış ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Olumlu sonuçlar; oksit ve boyalar ile 

renklendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar renk, küçülme, doku, yüzey özellikleri ile 

incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: organik, inorganik, porselen, bünye, yüzey, doku. 

ABSTRACT: Ceramic which is based on the old Neolithic ages, differed both 

scientifically and technically after the time when it was first formed and started to be used. 

Ceramic and glass material take more attention among the art branches due to being 

constantly developed and renewed. Searching a new clay body is a result of the effort to make 

a difference of artists in artistic applications. The variety of technique and material has an 

active role by accompanied to creative process of artist during the practice process. In this 

context, the reasons of focusing on soft porcelain as a main body, are light transmittance and 

the reflection of additives on the texture and colour in the best way. 

Within the scope of researching ceramic bodies with organic and inorganic additives, 

the usability of the obtained bodies in artistic applications was investigated. The results were 

evaluated by adding organic and inorganic additives to the porcelain bodies at increasing 

rates and firing in 1000ºC, 1100ºC, 1200ºC. In this context, obtained results were examined 

according to colour, decrease, texture and surface prosperities. 

Key words: organic, inorganic, porcelain, body, surface, texture. 
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PİCASSO SERAMİKLERİNDE SOFRA VE YİYECEK TEMASI  

Tableware and Food Themes in Picasso Ceramics 

1Ayşe BALYEMEZ 

1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, Fındıklı, 

Beyoğlu-İSTANBUL 

ÖZET: Picasso, çağımızın en önemli sanatçılarından biri olmasının yanı sıra, seramik 

malzemeyi zanaat boyutundan sanat boyutuna taşıyan ilk isim olmuştur. Yaşadığı yüzyılın 

yenilikçi sanat ortamında oldukça verimli bir sanatsal üretim süreci gerçekleştirmiştir. 20. 

Yüzyılın ikinci yarısından itibaren seramik malzeme ile tanışmış ve uzun süre de üretmeye 

devam etmiştir. Çalışmalarında çok çeşitli temalar kullanan sanatçı, Akdenizli kimliğini ve bu 

kültürün izlerini daima çalışmalarına taşımıştır. Picasso’nun seramiklerinde Akdeniz 

kültürüne özgü olan yemek ve sofra temalı üretimler oldukça fazla yer tutmaktadır. Yaşadığı 

anlar, yemek yediği bir sofra, Picasso’nun seramiklerinde sanatçının kendi ifade yöntemiyle, 

olağanca doğallığı ile kurgulamıştır. Akdeniz ikliminde yetişen meyve sebze ve balıklar, 

O’nun tabaklarında tıpkı günlük yaşamın içinden kopup gelmiş gibi yer almaktadır.  

Bu çalışmada, Picasso’nun seramiklerinde sıklıkla kullandığı sofra ve yiyecek 

temasına odaklanılmıştır. Konu, sanatçının seramik çalışmaları ile ilgili genel bir 

sınıflandırma yapılmasını takiben, bu çalışmalarına kaynaklık eden kültürel etkiler ve günlük 

yaşamı üzerinden örneklerle incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Picasso, Seramik, Sofra, Yiyecek.  

ABSTRACT: Picasso was not only among the most notable artists of our age, but also 

the first artist that conveyed ceramic material from the field of craftsmanship to the field of 

art. He brought about a quite productive artistic production process within the innovative art 

environment in the century he lived. He discovered the ceramic material as from the second 

half of the 20th Century, and kept on producing for a long time. Having made use of various 

themes in his works, the artist conveyed his Mediterranean identity and the traces of this 

culture in his works at all times. Productions with the themes of tableware and food, unique to 

Mediterranean culture, took an important place in Picasso’s ceramics. Any moment from his 

life, a dining table where he ate was fictionalized naturally by means of his own method of 

expression in Picasso’s ceramics. Fruits, vegetables, fish being grown in Mediterranean 

climate were placed in Picasso’s plates, just as they were cut and pasted from the daily life.  

In this work, the theme of tableware and food, which was frequently used in Picasso’s 

ceramics, was focused. Upon making a general classification of the artist’s ceramic works, 

the subject was reviewed by examples over the cultural effects that formed the basis of these 

works, and over his daily life.  

Keywords: Picasso, Ceramic, Tableware, Food.  
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GİRİŞ 

İspanyol sanatçı Picasso, 

Yaşamının büyük bir kısmını Fransa’da 

geçirmiştir. 20. yüzyılın en büyük 

sanatçılarından biri olarak kabul edilen 

Picasso, resim, heykel, grafik gibi alanların 

ardından seramik malzemeye yönelmiştir. 

Picasso ressam ve heykeltıraş olmanın tüm 

avantajıyla seramiği ele almış ve onu 

döneminin ötesinde, bambaşka bir boyuta 

taşımıştır. Seramiğin kullanım ve zanaat 

ürünü olarak kabul görmüş olan konumu, 

sanatçının özgün dili ile birleşince çağdaş 

sanatın içinde yer bulmaya başlamıştır.  

 

Resim 1: Picasso, 1966 yılında bir yemek 

sofrasında. 

Picasso’nun renkli kişiliği ile 

yaşamı son derece hareketli ve enerji dolu 

geçmiştir. Dostları ile birlikte Picasso, 

Paris’in en hareketli yıllarında gece 

hayatının ve zihin açıcı sanat sohbetlerinin 

en önemli müdavimlerinden olmuştur. 

Buradaki canlı atmosfer, onun sanatının da 

beslenmesini sağlamış, bu bohem hayat 

onun sanatçı kişiliğini zenginleştirmiştir.  

Picasso, yazar, ressam, şair, 

müzisyen dostları ile çok farklı ortamlarda 

bulunmuştur. Dost meclisinde yeme ve 

içme eylemi daima başrolde olmuş, kimi 

zaman özel sofralar kurulmuş ve bu 

sofraların anı ve fotoğrafları bizlere 

ulaşmıştır.  

Sanatçının yazar dostu Brassai, 

onun yemek sohbetlerine olan düşkünlüğü 

ve keyfi üzerine şu sözleri söylemiştir:  

“Hiçbir yerde, onu, arkadaşlarıyla 

sofrada yemek yerkenki kadar esprili ve 

eğlenceli görmeniz mümkün değildi. Açık 

saçık hikayeler anlatır, eski günlerden söz 

eder, dedikodu yapar, canlılığı, aykırı 

düşünceleriyle kıvılcımlar saçar.”7 

Fransa’daki çömlekçi kasabası 

Vallauris’deki günlerinde seramik 

üretmeye başlayan Picasso, yemeğe ve 

içmeye olan düşkünlüğünü burada da 

sürdürmüştür. Önceleri resimlerine ve 

eskizlerine yansıyan sahneler, bu kez de 

seramiklerinde karşımıza çıkmaktadır. 

Seramik malzemeden üretilen nesneler, 

Picasso’nun ellerinde üç boyutlu 

natürmortlara dönüşmektedir. Bulunduğu 

coğrafyadaki deniz kültürüne bağlı olarak 

Picasso’nun tabaklarını da çok sayıda 

balık, ıstakoz, mürekkep balığı ve ahtapot 

süslemiştir. Bir Akdeniz kasabasındaki 

yaşamın basitliği ve doğallığı, sanatçının 

seramiklerinde de gözlenebilmektedir. 

Picasso’nun, çömlekçi çamurunun kaba 

gövdesi ile kesme, kazıma gibi yöntemlerle 

basitçe, kolaylıkla şekillendirdiği birimler 

Akdeniz sofrasından referans almaktadır. 

Bu güçlü referans, kimi zaman, öğle 

yemeğinde tüketilen bir balığın kılçığı 

kadar doğrudan ve gerçektir.  

                                                                 
7
 Herscher, E. 2002. Picasso’nun Sofrası, s. 109.  
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PİCASSO’NUN SERAMİKLERİNDE 

BİÇİM  

Picasso, seramikle ilk kez 

Vallauris’teki Madoura çömlekçi 

atölyesinde tanışmıştır. Burada 

malzemenin teknik detayları konusunda 

ona rehberlik etmesi için bir yardımcı 

bulunmuştur. Jules Agard, Picasso’ya 

malzemenin inceliklerini öğretmiştir.  

Picasso, seramik üretmeye 

başladığında, onu bir ressam ve heykeltıraş 

kimliği ile değerlendirmiştir. Bu bakımdan, 

sanatçının seramiklerinde biçim olgusu iki 

farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Bunlardan ilki, seramik atölyesinin üretimi 

olan geleneksel birimlerin deformasyonu 

ile elde ettiği üç boyutlu biçimlerdir. 

Picasso bir testiyi kesip yeniden 

birleştirerek, boynunu kıvırarak parçayı 

deforme eder ve onu bambaşka bir ifadeye 

ulaştırır. Bu yöntemle büstler, portreler ve 

türlü hayvan figürleri yaratmıştır. 

 

Resim 2: Tornada ve elle şekillendirilmiş 

akbaba figürü.   

 

Sanatçının seramik üretiminde 

ikinci olarak karşımıza çıkan biçim tabak 

olmuştur. Picasso, tabakları bir tuval 

yüzeyi gibi kullanmıştır. Var olan tabak 

formu, Picasso’nun ellerinden geçtikten 

sonra formu değişmeksizin, başka bir 

anlama kavuşmaktadır.  

Hazır nesne kullanımı, Picasso’nun 

sıklıkla başvurduğu bir yöntem olmuştur. 

Tıpkı heykellerinde olduğu gibi 

seramiklerinde de Picasso, çevresinde 

gördüğü, bulduğu nesneleri, parçaları 

kullanmış, onları dönüştürmüştür. Eski 

kırık tuğlalar üç boyutlu portrelere, kırık 

çömlek parçaları arkeolojik buluntulara 

benzeyen birimlere, karolar ise küçük 

tuvallere dönüşmüş, Picasso’nun dokunuşu 

ile hepsi yeni anlamlar edinmiştir.  

PİCASSO’NUN SERAMİKLERİNDE 

DEKOR 

Geleneksel tarzda üretim yapan 

Madoura atölyesi, Akdeniz seramik 

geleneklerinin görülebildiği tipik bir 

atölyedir. Picasso, kaba işçilikli ve 

kullanım amaçlı üretimleri ele almış, 

formlarında gerçekleştirdiği deformasyon 

ve dönüşümleri, uyguladığı dekor 

yöntemleri ile vurgulamıştır.  

 

Resim 3: Tabak üzerine astar ve kazıma 

dekoru. 

Picasso’nun seramiklerinde kullandığı 

dekor yöntemleri çok çeşitlidir. Resim ve 

heykel ile uzun yıllara dayanan deneyimi, 

onun seramik uğraşında çok başarılı 
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sonuçlara ulaşmasına ve malzemeye 

rahatlıkla uyum sağlamasına olanak 

tanımıştır. Picasso’nun, şekillendirdiği üç 

boyutlu biçimlere uyguladığı dekor, onun 

çalışmalarına yüzey etkisi katmıştır. 

Sanatçının bilinçli olarak uyguladığı bu 

yönteme dair bir arkadaşına açıkladığı şu 

görüşleri dikkat çekicidir: 

“Bir büst yaptım. Ne güzel, her 

açıdan izlenebiliyor; ve ayrıca yüzeysel bir 

baş. Ona bu yüzeyselliği veren, boya; onu 

bu yüzden boyadım. Her bakımdan, rengin 

ona yüzeysellik verebileceğinin farkına 

varmıştım. Bir resimde aranan şudur: 

derinlik, yani olabildiğince bir uzay. 

Heykelde, izleyicinin herhangi bir bakış 

açısında yüzey duygusu yaratılabilmeli…”8  

Picasso’nun seramiklerinde 

dekorun dili, sanatçının kültürle ve günlük 

yaşamıyla kurduğu ilişki bakımından 

oldukça anlam yüklüdür. Her uygulaması, 

içerik bakımından Akdeniz kültüründen ve 

Picasso’nun öznel bakış açısından 

beslenmektedir. Genel olarak astar, fırça 

dekoru, kazıma ve parça ekleme 

yöntemleri en sık kullandığı dekor 

yöntemleri olmuştur. Üç boyutlu 

birimlerine uyguladığı fırça dekorundan 

farklı olarak tabak yüzeylerinde Picasso, 

kesme, kazıma ve parça ekleme gibi, rölyef 

ve derinlik etkisi kazandıracak yöntemlere 

başvurmuştur.  

 

SOFRA VE YİYECEK TEMALI 

PİCASSO SERAMİKLERİ 

Picasso’nun hayatında yeme-içme 

eyleminin önemli konumu, onun sanat 

üretimine de güçlü biçimde yansımıştır. 

Keyifle tüketilen bir balığın kılçığı, 

Picasso’nun ürettiği bir seramik tabakta 

                                                                 
8
 Ashton, D. 2001. Picasso Konuşuyor,  s. 133.  

kendine yer bulmaktadır. Bu rahat ve 

özgün tavrı, Picasso’nun sanatçı kişiliğinin 

önemli bir özelliğidir.   

 

 

 

 

 

  

Resim 4-5: Picasso yediği balığın kılçığını 

önündeki plakaya basıyor. Fotoğraf: David 

Douglas Duncan  
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Resim 6: “Plat Espagnol”, siyah astar, 

doğal izleme ve parça ekleme dekorlu 

tabak.  

İspanyol sanatçının Akdeniz 

kültüründe biçimlenen kişiliği, coğrafyaya 

özgü öğelerle birlikte seramiklerinin de 

kimliğini oluşturmuştur. Sofra ve yemek 

teması ile ürettiği seramiklerinde Picasso, 

sofranın bir elemanı olan tabak formunu 

kullanmıştır.  

Picasso’nun Akdenizli hayatının bu 

çalışmalarına etkisine ilişkin, “Picasso’nun 

Sofrası” kitabında yazar Ermine Herscher 

şu ifadeleri kullanmıştır:  

“…Picasso kendi yarattığı, 

üzerinde balıklar, istiridyeler, kızarmış 

etler ve yumurtalar olan tabakların pişme 

ritminde yaşamaktadır. Göz yanılsaması 

oyunları yalnızca dekoratif amaçlı 

değildir. Birgün Malraux’ya “Tabaklarımı 

gördünüz mü,” diye sorar ve ardından 

“Çok kullanışlılıar, içlerinde yemek 

yenebiliyor,” der. Sanatçının her şeyini 

sabırla öğrenmeye koyulduğu ve sevgisini 

“canlı yiyecekler” sözüyle belirttiği bu 

sanat yaşamından ayrılamaz.”9 

Picasso’nun bir çalışmasında, 

Akdeniz kültüründe görülen kareli masa 

örtüsü, tabağın yüzeyinde mavi çizgiler 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Üzerinde 

bulunan kavun, muhtemelen az sonra 

yenilmek üzere masada kesilmeyi bekleyen 

kavunun ta kendisidir.   

  

 

Resim 7: Sosisli ve yumurtalı tabak. 

 

 

Resim 8: Kareli masa örtüsü üzerinde 

kavunlu natürmort.  

                                                                 
9
 Herscher, E. 2002. Picasso’nun Sofrası, s. 145-

147.  
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Resim 9: Üç siyah balık, 1957.  

  

Resim 10: Fildişi rengi zeminde iki mavi   

balık, 1947.  

Patlıcanlar, limonlar ve balıklar, 

hepsi, o gün yenilmekte olan yemeklerin, 

oturulan sofraların birer natürmorta 

dönüşmüş halleridir. Dün içinde balık 

yediği tabak, bugün seramik fırınından 

içinde balığı ile çıkmakta, sanatçı, günlük 

hayatına ait bir nesneyi, çalışmasının bir 

parçası olarak kullanmaktadır. Robert 

Doisneau tarafından çekilmiş bir 

fotoğrafta, kareli masa örtüsü serili bir 

masaya yemek yemek üzere oturmuş olan 

Picasso’nun önünde, daha sonra bir 

çalışmasında doğrudan kullanacağı yeşil 

sırlı seramik tabak görülmektedir (Resim 

11). 

 

Resim 11: Picasso, yemek masasında. 

Fotoğraf: Robert Doisneau  

 

Resim 12: Balıklı ve limonlu tabak. 

Picasso’nun ürettiği natürmort 

tabaklar, doğrudan günlük yaşamının 

içinden referans aldığı ve sanatsal üretim 

dağarcığına kattığı çalışmalarıdır. Şüphesiz 

ki Picasso, oturmadığı bir sofrada yenilen 

bir meyveyi, balığı ya da sebzeyi asla 

şekillendirmemiştir. Tıpkı bunun gibi, 

yaşamındaki bir detayı, oturduğu keyifli 

bir sofradaki yemeği de seramiklerine 

yansıtmadan duramamıştır.   
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SONUÇ 

Picasso’nun sofra ve yemek temalı 

seramiklerinin kaynağı, doğrudan 

sanatçının günlük yaşamı ve yaşadığı 

coğrafyadır. Akdeniz iklimine ait olan 

meyve-sebze ve deniz ürünlerinin 

seramiklerde görülmesi elbette rastlantı 

değildir. Picasso tüm sanat yaşamında, 

yaşadığı kültürden ve günlük yaşamından 

beslenmiştir. Sofra ve yemek alışkanlıkları 

son derece zengin Akdeniz coğrafyasının 

içinde doğmuş ve büyümüş bir sanatçı 

olarak Picasso, bu kültürün etkilerini güçlü 

biçimde seramiklerine yansıtmıştır.  

Picasso’nun seramik üretimindeki 

en can alıcı nokta ise, onun seramik 

malzemeyi kullanış biçimidir. Sofra ve 

yemek teması özelinde bakıldığında, 

Picasso’nun, yemek kültürünün ana 

elemanlarından olan ve binlerce yıllık bir 

biçim geleneğine sahip olan tabak 

formuna, kendi özgün dili ile yaklaşımda 

bulunduğu görülmektedir. Zanaat ve 

günlük yaşam nesnesi formundan çıkan 

seramik tabaklar, özgün işlevlerini 

kaybetmeksizin, çağdaş sanat anlayışı ile 

Picasso’nun eserlerine dönüşmüştür. 

Picasso’nun bu yenilikçi ve son derece 

özgün yaklaşımı, malzemeye ve seramiğin 

sanat nesnesi olarak işlevine farklı bir 

bakış açısı getirmiş, malzemenin çağdaş 

sanat alanında kabul görmesinde bir 

kilometre taşı olmuştur.   
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POST MODERN SERAMİK 

Postmodern Ceramic 

1Serap ÜNAL, 1Dilek DEMİR 

1Süleyman Demirel Üniversitesi, SeramikAraştırma ve Uygulama Merkezi Batı Yerleşkesi, 

ÇÜNÜR/ISPARTA 

ÖZET: Post-modernizm kelime anlamı olarak modern sonrası olup modernizm’in bir uzantısı 

olarak kabul edilir. Bu hareket ilk olarak mimari alanında başlamış, kısa zamanda tüm sosyal 

hayata, değişik sanat dallarına, ekonomi ve politikaya, felsefe ve edebiyata kadar birçok 

alanda etkili olmuştur. 

Anahtar kelimeler: seramik, Post-modernizm 

ABSTRACT: The means of post modernism is after modern and it is accepted that the 

extension of the modernism. Firstly, the movement started in architectural field. In a short 

time, the effect field of the post-modernism has expanded in all social life, different art 

branches, economic and politics, philosophy and literature. 

Key Words: Ceramic, Post-Modernism 

 

POST MODERN SERAMİK 

Seramik insanlık tarihinin en eski 

ve en önemli buluşlarından biri olan kilin 

şekillendirilip, pişirilmesiyle oluşturulan 

kap-kacak ve diğer fonksiyonel nesnelerin 

üretilmesidir. İlk çağlardan günümüze 

kadar geçen süreç içinde günlük kullanıma 

ve diğer gereksinmelere hizmet etmiş olan 

kilden yapılmış olan objeler aynı zamanda 

çağlar, kültürler, uluslar içinde ayırıcı 

örnekler oluşturmuştur. Formlar yapım 

teknikleri – bezemeleri, renkleriyle 

dönemin özelliklerini yansıtarak geçmişi 

günümüze taşımanın yanı sıra evimizdeki 

fincandan uzay araçlarına kadar 

yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası 

olmuşlardır. 

Seramik kendine son yirmi yıl 

içinde gelişen post-modernizmle birlikte 

yeni bir anlayış ve sunum bulmuştur. 

Modernist anlayışın uzun süre red ettiği 

çoğulculuk, gelenekler, tarih, renk, bezeme 

anlayışı post-modernizimle tekrar geri 

geldi. 

Greg Payce 

Apparently, 1999 (2 part) Earthenware     

h 91.4 cm 

Bazıları postmodernizmin 

başlangıç noktasını 1950’li yıllar olarak 

belirlerken, bazıları ise 1960’lı yılların 
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minimalist sanatçıları Tony Smith, Carl 

Andre ve Donald Judd’ dan sonra ortaya 

çıktığını savunurlar. 

Aslında her iki yaklaşımda doğru 

olup, minimalistler modernizimin son 

zaferini oluştururlar. Aynı dönemlerde 

özellikle Ettore Sottrass’ın seramiklerinde, 

daha sonra post modernizm olarak 

tanımlanan tüm özelliklerin yer aldığı 

1950’li yıllarda yaptığı çalışmalarda 

görülmektedir. Aslında post minimalizm, 

post modernist seramiklerin tüm yönlerinin 

en tatmin edicilerinden biridir. 

Seramikçiler her zaman “daha az daha 

fazladır” yaklaşımı ile bir ilişki 

kurmuşlardır. Modernizmin ana 

hedeflerinden bir diğeri ise geçmişin 

tozlarını süpürmek ve büsbütün yepyeniyi 

yaratmaktı. Bu durum gözden düşmüş 

sanat ve dekorasyonun aşırı derecede 

taşınırcasına kullanılmasıyla beraber tarih 

düşkünlüğünün yüzünden de bıkkınlık 

getirmişti. Bu bıkkıntı, endüstriyel 

ürünlerin bol miktarda geçmişe ait ve 

geçmiş ürünleri üretebilme yeteneği ile 

daha da kötüye gitti. Böylece, 

modernistlerin doğrudan geçmişe ait 

söylemleri ve getirmiş oldukları 

yasaklamalar makul ve gerekli olmuştur. 

Modernizm yükselişe geçtiğinde 

artık hiçbir sanatçının çalışmalarında 

geçmişe dair herhangi bir şey taşımadığı 

belirgindi, ya da sanat tarihinden ilham 

almamaktaydı ve bu sonunda 

“yenilikçiliği” kendi başına bir mit haline 

getirmişti. Yeni stiller, artık kusursuz 

anlayışı ile ansızın ortaya çıkmamış zaman 

içinden fikirlerin geçirdiği evrim sonucu 

ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle 

modernizm’in savunduğu düzgün şekiller, 

geometrik formlar yerine post-

modernizimle birlikte geometrik olan 

formlar parçalanmış, eklenmiş koniler, 

silindirler kullanılmıştır. Düzgün şekil 

yerine “parçalanmış bütünlük” form 

anlayışı gelmiştir. 

Marek Cecula, 

Hygiene Series-Untitled V,1996 

Vitreous chine, wood and steel 

 h 81.3 cm, w 96.5cm, d 127 cm each 

 

Peter Shine    Pan Pipe Scorpion, 1984 

  h 41 cm, w 62 cm, d 30.5 cm 

Genellikle mimar olan tasarımcılar 

post-modernizmle birlikte oluşan birçok 

tasarım gurubu içinde mobilya, seramik, 
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mücevher, aydınlatma elemanları, saat, 

halı, tekstil gibi bir çok alanda tasarımlar 

üretmişlerdir.  

“Global kültürde birleştirilmiş 

noktada batının egemen olduğu 

Rönesans’tan beri süregelen modern çağ 

sona yaklaşmakta ve “Post” olan şeyler 

mantıklı olarak yer değiştirmeliydi. Böyle 

bir değişim duygusu çok sık yinelenmiştir. 

1875’de 1914’de, 1945’da, 1960’da olduğu 

gibi. 1960 larda modern rüya ile gelişen bu 

yeni duygu soğuk savaşın ışıklarında, 

kentsel huzursuzluk, ekolojik kaygılar ve 

Vietnam savaşı eleştirileri modernist fikir 

sürecinde sorgulanmaya başlanmıştır. 

“Robert Atkins” yorumunda 1960larda 

ortaya ıkmış olan ekolojik ayaklanmalar 

teknolojik süreç içinde modernliğe duyulan 

güveni kaybettirmiş ve bunun yerine post-

modernist belirsizlik çevreyle ilgili 

süreçlerin etkisinde görülmüştür. “Atkins” 

post-modernist etkilerin tekno-ekonomik 

yapıları ile büyük gelişmiş ülkelerin 

üzerinde köklü değişimlere sebep 

olduğunu işaret etmiştir. “Modern kültür 

endüstriyel çağdaki ihtiyaçlardan yola 

çıkmıştır ve bu yüzden post-modernizmin 

elektronik çağdaki konaklama arzusu ile 

doruğa çıkmıştır” post-modernizm temelde 

TV’nin en etkin olduğu elektronik eğlence 

üzerine inşa edilmiş bir kuşağın ürünüdür.  

Modern’in dışında bir dönem 

tanımlanmalıydı. Bu tanımda Post-Modern 

oldu. 

“Post-Modern, bir süredir 

ilerlemeyi durduran, kendini sadece kişisel 

hırs ve teknoloji ile motive eden zevksizce 

süslenmiş bir pazara çeviren “Modern 

Hareket” dışındaki yolu işaret etti. 

Eleştirmenler olayları basitleştirmek ve 

anlaşılır hale getirmek için kategorilere 

ayırarak kontrol etmeye çalıştılar.  

Fonksiyonellikten öte, görsel 

gereksinmeleri gidermeyi amaç edinen 

kelime anlamı olarak, modern ötesi 

anlamına gelen post-modernizm ilk olarak 

Amerika’da görüldü. 

 

Roseline Delilse Installation at Garth 
Clark Gallery, Los Angeles, 1994 

Drawing on paper with 

Three porcelain vessels 

Post-Modernist uygulamalarda 

çeşitli araç ve yöntemler (video-fotoğraf 

vb) kullanılmaktadır. Post-Modernizmin en 

belirgin uygulamalarından biri de, nesneyi 

değiştirmektir.  

Post-modernist sanat, tek bir 

biçime, araca ya da görüntüye 

bağlanamayan çoğulcu bir referanslar 

ağıyla örülmektedir.    

Post-modernist düşüncenin 

temellerini oluşturan Jean-Francois 

Lyotard’a göre; post-modernizm 

eklektisizm çağdaş genel kültürün sıfır 

noktasıdır; reggae dinlenilir, western 
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seyredilir, öğle yemeği Mc Donald’s, 

akşam yemeği ise mahalli lokantada 

yenilir. Tokyo da Paris parfümü sürülür, 

Hong Kong da “retro” giysileri giyilir, TV 

oyunları için de bilgi gerekir. 

Post-modernist anlayışı belirleyen 

çeşitlilik, çoğulculuk; eklentisizm gibi, bu 

anlayışı benimseyen düşünürlerin de ilgi 

alanları geniş boyutluluk ve çeşitlilik 

içerir. 

Post-modern sanatçı, modernist bir 

sanatçı gibi tek bir alana yönelmek yerine, 

çeşitli konularda derinlemesine genel 

kültür, geniş yelpazeyi ve çoğulculuğu 

yeğlemekteydi. 

Bu da bizi bir sanat akımı ya da 

bilim dalında çalışma karşın tarih, 

sosyoloji, ekonomi, felsefe gibi birçok 

alanla ilgilenmeye götürür ki bu da post-

modern sanatçıların temeldeki 

çeşitliliğidir. 

Her dönemde yapılan seramik 

formların farklılığı post-modernizm’in 

gelişimiyle birlikte de net olarak 

gözlenmektedir. 

Post-modernist akımın her alanda 

rahatlıkla kullanıldığı görmemizin yanı sıra 

seramik sanatındaki kullanımı seramiğin 

ilk aşamasından son aşamasına kadar 

rahatlıkla gözlenmektedir. Form seramiğin 

başlangıçta ilk ifade şekli olup farklı 

dönemlere yapılan formlar ile dönemini 

günümüze yansıtması açısından çok 

önemli bulgulardır. 

Modernistlerin yapıtlarında görülen 

giriftlik, karmaşa özellikle Maniyerist’ 

lerin zor olana yönelme isteğini belirlese 

de bu aslında yeni dönemin habercisi olup 

formların akımlar arası geçişinde görülen 

melez karışımlardır. 

Seramik yapımında kullanılan 

malzemenin (kil) yumuşak, esnek ve 

plastik yapısına karşın post-modernizm 

etkisi ile ortaya çıkan formlar köşeli, 

geometrik ve keskin olup, klasik modernin 

bir uzantısıdır. 

Postmodern seramik objelerde 

oranlarda uyumsuzluk, düzensizlik, 

parçalanmış bütün, bitmemiş bütün, 

dengesizlik ya da renklerde uyumsuzluk 

görmek mümkündür. Her zaman için 

birincil sırada estetik öğeler gelmekte, 

fonksiyonel değer göz önünde 

tutulmaktadır. Fonksiyonel amaçlı yapılan 

çay takımı, yemek takımı, tuzluk, biberlik 

vb. fonksiyonellikten önce form biçim 

gelmektedir. 

Hollandalı Wouter Dam yapmış 

olduğu seramik formlarda güçlü 

monokromlar ve doyurulmuş renkle 

birlikte kilin kenarından gözükmesine izin 

verir. Tasarımlarını farklı kılan şey klasik 

formlar terk etmiş olup kapların yanlardan 

üste çevrilir ve çömleğin ayak kısmı 

ortadan kaybolur. Böylelikle her iki tarafı 

açık tüpe benzer şekil ortaya çıkar. Tüm 

kaplarda olduğu gibi o hala bu kapanışa iki 

ucundan birisinden bir kimsenin 

girebileceği ihtimal dışında boşluğu 

kapatmakla ilgilenir. Wouter Dam aynı 

zamanda soyuttan edebiye sınır çizgisini 

geçmeden duygusal olarak vücudun 

bölümlerini ima eden antropomorfizm 

öğelerine izin verir. 

Biçimlendirilen formlar “modern 

hareket ile uzun süre yasaklanan renk post-

modernizm etkisi ile tüm canlılık ve şiddeti 

ile kendini göstermiştir. 

Post-modern formlarda kullanılan 

sembolizm ve simgeselliğin renkler 

yoluyla da kullanıldığını görüyoruz. 

Marianne Brat’in objelerinde, Frank 
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Graves’in eserlerinde gördüğümüz 

renklerle anlatımda sıcaklığı anlamak için 

kırmızıyı, tabanda, kabın içinde sıvıyı 

mavi-yeşil çizgiler ile göstermiştir. 

Toplum içinde yaşanan tüm 

olumsuzluklar savaşların sanata 

yansımaları, karamsar tasarımlar, renkler 

post-modern akımla birlikte canlanmış, 

coşku kazanmış ve renklenmiştir. 

Installation at 

Farrell/Pollack Fine Art, 

Brooklyn, Ny, 2000 

Seramikçi için post-modernizmin 

hazine sandığına dalmak tutku olmuştur. 

Post-Modernizimle.Önceki döneme ait stil 

ve sosyal içerikler içinde 

oluşurken,seramiğin; kil, sır ve fırınlama 

teknikleriyle yapılan çalışmalarla hayata 

geçirilen ve yeniden yaratma süreci aynı 

zamanda meydan okumak anlamına 

gelmektedir . 
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JEOTEKNİK UYGULAMALARDA KİL 

Clay in Geotechnical Applications 
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ANKARA KİLİNİN ATIK DEPOLAMA SAHALARI İÇİN SIKIŞTIRILMIŞ KİL 

ÖRTÜSÜ OLARAK KULLANIMI 

Utilization of “Ankara Clay” as a Compacted Clay Liner for Landfill Sites 

1Haluk Akgün, 2Asuman G. Türkmenoğlu, 3İlker Met, 1,*Gözde Yal, 4Mustafa Kerem 

Koçkar 

1Jeoteknoloji Birimi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çankaya, 
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3Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Tandoğan, Ankara, Türkiye 
4Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gazi Universitesi, Ankara, Türkiye 

ÖZET: Ankara hızla artan nüfusu ile Türkiye'nin ikinci büyük şehridir. Günümüzde 

Ankara'nın çöp depolama ihtiyacını karşılayabilecek sayıda ve kapasitede katı atık sahası 

mevcut olmadığından, yeni katı atık sahalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada Ankara 

Kili'nin katı atık sahası örtü malzemesi olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Bu amaçla daha 

önce yaptığımız çalışmalardan elde edilmiş olan verilerin yanı sıra Ankara civarında farklı 

lokasyonlardan bir dizi kil numunesi alınmış ve bu numunelerin mineralojik ve jeoteknik 

özellikleri değerlendirilmiştir. Üçü Karakusunlar'dan (K1, K2 ve K3), altı tanesi Gölbaşı'ndan 

(G1, G2, G3, G4, G5 ve G6) ve altı tanesi de Sincan'dan (S1, S2, S3, S4, S5 ve S6) olmak 

üzere on beş numune alınmış ve numuneler üzerinde mineralojik/jeoteknik deneyler 

gerçekleştirilmiştir. Numunelerin mineralojik özellikleri metilen mavisi, XRD ve SEM 

analizleri ile incelenmiştir. Numunelerin incelenen jeoteknik özellikleri ise özgül ağırlık, 

Atterberg limitleri (örneğin, plastik limit, likit limit, plastisite indeksi), tane boyu dağılımı, 

sıkıştırılma özellikleri (örneğin maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su içeriği) ile 

hidrolik iletkenliktir. 

Numunelerde şişen kil minerali olup olmadığının belirlenmesi için metilen mavisi 

nokta yöntemi uygulanmıştır. Bu analize göre numunelerin katyon değişim kapasitesinin 

(CEC) 12 ila 35 meq/100 g numune arasında değiştiği gözlemlenmiştir (Tablo 1). XRD ve 

SEM analizleri sonuçlarına göre majör kil mineralleri simektit ve illit olup kaolinitin ve 

kloritin düşük konsantrasyona sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Tane boyu, özgül ağırlık ve Atterberg limitleri (PL, LL, PI) ASTM D0422-63R07, 

D0854-10 ve D4318-10 standartlarına göre belirlenmiştir. Özgül ağırlık, likit limit, plastisite 

indeksi ve tane boyu dağılımı değerleri sırasıyla 2.68  Gs  2.84, 40.2  LL  81.8, 23.8  PI 

 38.2, %61.7  ince taneli  %93.3 ve %43.2  kil içeriği  %80.1 arasında değişmektedir 

(Tablo 2). Numuneler Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırılmasına (USCS, ASTM D2487-10) 

göre LL ve PI değerleri kullanılarak sınıflandırılmıştır. Karakusunlar'dan alınan numuneler 

CH (yüksek plastisiteli kumlu kil), Gölbaşı numuneleri CL (düşük plastisiteli kumlu kil) ve 

Sincan örnekleri MH (elastik silt), CH ve CL olarak sınıflandırılmıştır. 
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Tablo/Table 1. Katyon Değişim Kapasitesi (CEC) ve XRD sonucu elde edilen kil minerali 

yüzdeleri 

 

Örnek CEC (meq/100 g 
numune) 

Kaolinit (%) Simektit (%) İllit (%) Klorit (%) 

K11,2,3 25 3 54 39 4 

G11,2,3 16 3 18 77 2 

G21,2,3 12 4 41 54 1 

S11,2,4 23 4 30 66 0 

S21,2,4 24 4 27 69 0 

S31,2,4 35 4 64 32 0 

1Akgün vd. (1999), 2Met (1999), 3Met vd. (2005), 4Met ve Akgün (2015) 

 

Sıkıştırılmış kil örtüsü için gerekli olan minimum şartlar Tablo 3'te verilmiştir. 

Numunelerin ortalama optimum su içeriği  (wopt), ortalama maksimum kuru birim hacim 

ağırlığı (γdmax) ve ortalama hidrolik iletkenlik (k) değerleri Tablo 4'te sunulmuştur. Hidrolik 

iletkenlik testleri optimum nem içeriğinin %2 ila %4 nemli tarafına göre sıkıştırılmış 

numuneler üzerinde belirlenmiştir. Hidrolik iletkenlik testleri sıkıştırılmış kil numunelerinin 

ortalama hidrolik iletkenlik değerinin 2.68 x 10-10 m/s olduğunu ortaya koymuştur. Bu değer 

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2010), İsveç Çevre Koruma Kurumu 

(2000) ve ABD Çevre Koruma Kurumu (1993) yönetmeliklerinde 1 x 10-9 m/s olarak 

belirtilen maksimum izin verilebilir hidrolik iletkenlik değerinden düşüktür. 

Mineralojik ve jeoteknik testleri, hidrolik iletkenlik (k) değeri azaldıkça plastisite 

indeksinin (PI) arttığını, kil içeriğinin (CC) arttığını, katyon değişim kapasitesinin (CEC) 

arttığını, simektit içeriğinin (S) arttığını, illit içeriğinin (I) azaldığını ve simektit-illit oranının 

(SIR) arttığını ortaya koymuştur. Sıkıştırılmış kil örtüsünün kullanımına dair incelemeler 

Ankara kilinin sıkıştırılmış kil örtü olarak kullanımının uygun olduğunu ortaya koymuştur. 
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Tablo/Table 2. Endeks Parametrelerinin Ortalama ve ± 1 standart sapma sonuçları ile 

numunelerin USCS (ASTM D2487-10) Standartlarına Göre Sınıflaması. Parantez içindeki 

değerler yapılan test sayısını belirtmektedir. 

Örnek LL (%) PL (%) PI (%) USCS 

K11,2,3 53.6 ± 1.41 (4) 18.8 ± 2.47 (13) 34.8 ± 1.06 (4) CH 

K2 60.5  ± 1.41 (5) 23.2 ± 1.89 (5) 37.3 ± 1.59 (5) CH 

K3 61.6 ± 1.29 (5) 23.4 ± 1.09 (5) 38.2 ± 1.39 (5) CH 

G11,2,3 46.8 ± 0.74 (4) 14.7 ± 3.48 (4) 32.1 ± 2.74 (4) CL 

G21,2,3 42.4 ± 0.38 (4) 16.9 ± 2.62 (4) 25.5 ± 2.24 (4) CL 

Örnek LL (%) PL (%) PI (%) USCS 

G34,5 46.6 (1) 19.2 (1) 27.4 (1) CL 

G44,5 49.3 (1) 23.0 (1) 26.3 (1) CL 

G5 40.2 ± 0.64 (4) 16.0 ± 2.42 (4) 24.2 ± 2.14 (4) CL 

G6 48.8 ± 1.74 (5) 25.0 ± 1.13 (5) 23.8 ± 2.09 (5) CL 

S11,2,3 64.4 ± 0.84 (14) 38.1 ± 2.55 (14) 26.3 ± 1.71 (14) MH 

S21,2,3 72.9 ± 1.59 (8) 43.3 ± 2.46 (8) 29.6 ± 0.87 (8) MH 

S36 81.8 ± 0.89 (4) 45.1 ± 1.13 (4) 36.7 ± 1.71 (4) MH 

S44,7 58.9 (1) 26.2 (1) 32.8 (1) CH 

S54,7 47.3 (1) 20.0 (1) 27.3 (1) CL 

S6 55.5 ± 1.69 (6) 26.0 ± 1.02 (6) 29.5 ± 1.73 (6) CH 

 

1Akgün vd. (1999), 2Met (1999), 3Met vd. (2005), 4Yal (2010), 5Yal ve Akgün (2014), 6Met ve 

Akgün (2015), 7Yal ve Akgün (2013) 
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Tablo/Table 3. Sıkıştırılmış kil örtü malzemeleri için minimum koşulların sağlanması için 

önerilen parametreler (LL: ortalama likit limit; PI: ortalama plastisite indeksi; 

Ö:önerilmemektedir). 

 

Örnek 

 

LL (%) 

 

PI (%) 

Tane Boyu Dağılımı 

Çakıl 

(%) 

İnce 

Taneli 

(%) 

Kil (%)  

K1 53.6 34.8 4.20 79.9 61.5 

K2 60.5 37.3 3.20 87.0 64.8 

K3 61.6 38.2 3.40 89.4 65.6 

G1 46.8 32.1 11.0 66.1 48.7 

G2 42.4 25.5 11.0 63.8 44.2 

G3 46.6 27.4 4.00 82.0 52.0 

G4 49.3 26.3 9.00 68.0 50.1 

G5 40.2 24.2 8.00 62.8 43.8 

G6 48.8 23.8 2.80 61.7 43.2 

S1 64.4 26.3 2.64 89.0 51.8 

S2 72.9 29.6 5.40 80.2 51.8 

S3 81.8 36.7 2.27 89.5 64.2 

S4 58.9 32.8 7.00 72.0 60.2 

S5 47.3 27.3 3.00 86.0 58.1 

S6 55.5 29.5 1.20 93.3 80.1 

Koşullar      

Gordon vd. (1990) >30 >15 Ö >50 >25 

Daniel (1990) Ö >10 ˂10 >30 Ö 

 

 

 

 

 

 

 



17. Ulusal Kil Sempozyumu 04-07 Ekim/October 2017 17
th

 National Clay Symposium 

112 
 

Tablo/Table 4. Numunelerin ortalama optimum nem içeriği (wopt), ortalama maksimum kuru 

birim hacim ağırlığı (γdmax) ve ortalama hidrolik iletkenlik (k) değerleri. 

 

Örnek wopt (%)  (kN/m3) k (m/s) 

K11,2,3 28.0 14.2 8.20 x 10-11 

K2 27.6 14.4 8.12 x 10-11 

K3 27.2 13.9 7.70 x 10-11 

G11,2,3 18.0 17.0 2.94 x 10-10 

G21,2,3 18.0 16.95 2.60 x 10-10 

G44,5 23.0 14.3 1.93 x 10-10 

G5 17.5 17.0 5.33 x 10-10 

G6 21.0 15.8 6.83 x 10-10 

S11,2,3 21.0 15.0 3.60 x 10-10 

S21,2,3 16.0 13.6 3.00 x 10-10 

S36 26.0 12.8 8.90 x 10-11 

S54,7 38.5 13.2 8.36 x 10-11 

S6 22.0 14.0 4.20 x 10-10 
 

1Akgün vd. (1999), 2Met (1999), 3Met vd. (2005), 4Yal (2010), 5Yal ve Akgün (2014), 6Met ve 

Akgün (2015), 7Yal ve Akgün (2013) 

 

Anahtar Kelimeler: Ankara Kili, jeoteknik, kil mineralojisi, Ankara, Türkiye 

 

ABSTRACT: The suitability of “Ankara clay” as a liner material for landfill sites was 

investigated. To this end, a number of clay samples distributed throughout Ankara were 

collected in order to assess their mineralogical and geotechnical properties. A total of 15 

samples of which three from Karakusunlar (Samples K1, K2 and K3), six from Gölbaşı 

(Samples G1, G2, G3, G4, G5 and G6) and six from Sincan (Samples S1, S2, S3, S4, S5 and 

S6) were collected. The mineralogical properties of the samples were investigated by 

methylene blue, X-ray diffraction and scanning electron microscopic analyses. The results of 

the methelen blue test indicated that the Cation Exchange Capasities (CECs) of the soil 

samples ranged from 12 to 35 meq/100 g soil  (Table 1) where the the XRD and SEM analyses 

indicated that the major clay minerals were smectite and illite while kaolinite and chlorite 

were low in concentration. The geotechnical properties of the “Ankara clay” samples that 

were assessed included specific gravity, Atterberg limits, particle size distribution (Table 2), 

compaction properties (i.e., maximum dry density and optimum water content) and hydraulic 

conductivity. The variations in specific gravity, plasticity and particle size distribution were; 

2.68  Gs  2.84, 40.2  LL  81.8, 23.8  PI  38.2, 61.7%  fines  93.3% and 43.2%  

clay content  80.1%, respectively (Table 3). The soil samples from Karakusunlar were 

classified as CH (fat clay with sand), soil samples from Gölbaşı were classified as CL (sandy 

lean clay) and soil samples from Sincan  were classified as MH (elastic silt), CH and CL. The 

results of the hydraulic conductivity tests (Table 4) showed that the compacted clayey soils 

possessed an average hydraulic conductivity of about 2.68 x 10-10 m/s which is lower than the 
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maximum allowed hydraulic conductivity value of 1 x 10-9 m/s according to the environmental 

regulations of Turkey (Republic of Turkey, Ministry of Environment and Forestry, 2010), the 

Swedish EPA (2000) and of the United States (USEPA, 1993). The results of the 

mineralogical and geotechnical tests indicated that decreased hydraulic conductivity (k) 

values led to increased plasticity indices (PI), increased clay content (CC), increased cation 

exchange capacity (CEC), increased smectite content (S), decreased illite content (I) and 

increased smectite to illite ratio (SIR). Investigations regarding field construction of the 

compacted clay liner indicated that Ankara clay was highly suitable to be used as a 

compacted clay liner. 

Keywords: Ankara clay, geotechnics, clay mineralogy, Ankara, Turkey 
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ORTA KİLİNİN MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ 

Mineralogical Characteristics of the Orta Clay 

1Haluk AKGÜN,  2Asuman GÜNAL TÜRKMENOĞLU, 1Arzu ARSLAN KELAM, 
1Karim YOUSEFİ-BAVİL, 1Gökalp ÖNER, 3Mustafa Kerem KOÇKAR 

1Jeoteknoloji Birimi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çankaya, 

Ankara, Türkiye 
2Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çankaya, Ankara, Türkiye 
3Gazi Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara 

ÖZET: Bu çalışmanın amacı, Orta Kili’nin mineralojik özelliklerinin araştırılması ve 

değerlendirilmesidir. Orta, Çankırı’nın 70 km ve Ankara’nın 110 km kuzeyinde bulunan bir 

ilçesidir. Çalışma alanı, ilçenin kuzey kesimini kapsamaktadır ve GB-KD doğrultulu, 7-8 km 

uzunluğunda ve 4-5 km genişliğinde bir basende yer almaktadır. Çalışma alanında genellikle 

faylarla çevrili baseni dolduran Miyosen yaşlı volkanikler, Pliyosen yaşlı göl ve akarsu 

çökelleri ve Kuvaterner yaşlı alüvyon bulunmaktadır. Pliyosen göl çökelleri sahip oldukları 

zengin kil minerali potansiyeli sebebiyle önemlidir. Mineralojik özellikleri anlamak için 10 

adet araştırma çukuru açılarak bu lokasyonlardan örnekler alınmıştır. Bu örnekler üzerinde 

öncelikle mineral içeriğini anlamak amacıyla kalitatif ve kantitatif X-ışını toz kırınmı (XRD) 

analizleri yapılmıştır. Ardından, metilen mavisi testi numunelerin hem katyon değiştirme 

kapasitesini (CEC) hem de özgül yüzey alanlarını (SSA) bulmak için uygulanmıştır. Daha 

sonra taramalı electron mikroskobu (SEM-EDAX) analizleri ile örneklerin mineral içeriği ve 

yapısı incelenmiştir.  

Miyosen volkanikleri ve Pliyo-Kuvaterner sedimanlardan elde edilen toz numunlere 

normal, havada kurutulmuş, etilen glikollü, ve ısıtılmış (300°C ve 550°C) çekimlerden oluşan 

XRD analizi uygulanmıştır (XRD, 35 keV Cu Kα, 15 mA). XRD grafiklerinden elde edilen d-

mesafeleri kullanılarak örnekleri oluşturan kil ve kil dışı mineraller tanımlanmıştır. Kil 

fraksiyonu yüzdesi 42 ile 78 arasında değişmektedir ve bölgedeki ana kil grupları smektit, 

kaolinit ve illittir. Bu sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Genel olarak, Miyosen sedimanları 

kaolinitce zengindir (42-50%). Diğer taraftan, Pliyo-Kuvaterner sedimanlar sadece kaolinitçe 

(44%-50%) değil smektit (45%-70%) ve illitçe (25%-55%) de zengindir. 

Tablo 1. Kantitatif XRD analizi sonuçları. 

 

Test Pit 

No. 

*XRD 

 
Smectite% Kaolinite% Illite% 

 
UD2 36 42 22 

 
UD5 44 47 9 

 

UD7 39 50 11 

 

UD12 46 31 23 

 

UD14 37 44 19 

 

UD16 70 30 0 

 

UD18 59 18 23 

 

UD20 30 50 20 

 

UD23 45 30 25 

 

UD24 22 23 55 

*Yüzde olarak kil miktarı 
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Metilen mavisi testi sonucu elde edilen düşük CEC ve SSA değerleri kaolin grubu 

minerallerin varlığını göstermiştir. Göreceli olarak smektitçe zengin oldukları için Pliyo-

Kuvaterner sedimanlar en yüksek CEC ve SSA değerlerine sahiptir. Çalışma alanında CEC 

değerleri 12-26 cmolkg-1 ve SSA değerleri ise 126 to 234 m2/g arasında değişmektedir. 

SEM-EDAX analizleri yardımıyla uygulanan mikromorfolojik ve mikrokimyasal 

analizler bölgede kil mineralojisi özelliklerinin araştırılmasına yardımcı olmuştur. Miyosen ve 

Pliyo-Kuvaterner sedimanlar, yapısında potasyum bulunduran smektit mineralleri 

içermektedir. Bu sonuç, smektit-illit karışım tabakasının varlığına işaret etmektedir. 

 Bu çalışma ile Orta’da bulunan kil minerallerinin özellikleri, CEC ve SSA değerleri ve 

kimyasal içerikleri bulunmuş ve bölgedeki kil potansiyelinin durumu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mineralojik özellikler, Kil mineralojisi, Orta (Çankırı) 

 

ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate the mineralogical constituent 

of Orta Clay and its characteristics. Orta County which is a district of the Çankırı Province is 

located 70 km from Çankırı and 110 km north of Ankara. The study area mainly encompasses 

the northern part of the District and is located within an approximately SW-NE-trending, 7-8 

km long and 4-5 km wide structural depression (or basin). The major part of the study area 

constitutes Miocene volcanics, Pliocene lacustrine and fluvial sediments, and Quaternary 

alluvium deposits. The sediments which were deposited in the Pliocene lacustrine 

environment are important due to their clay rich mineral potential. In order to understand the 

mineralogical properties, the soil samples were obtained from 10 trial pit locations. Various 

laboratory tests were implemented to define the mineralogical properties of the clay rich 

sediments in the study area. First, qualitative and quantitative X-ray powder diffraction 

(XRD) analyses were performed to identify the mineral composition. Then, methylene blue 

absorption tests have been conducted in order to determine the cation exchange capacity 

(CEC) and specific surface area (SSA) of the clayey soil samples followed by SEM-EDAX 

analyses to assess the mineral composition and morphology. 

The powdered bulk samples that were obtained from the Miocene volcanics and Plio-

Quaternary sediments in the study area were tested (XRD, Cu Kα at 35 keV, 15 mA) by 

random, air-dried, ethylene glycolated and thermally treated (300°C and 550°C) XRD 

analysis. Clay and non-clay minerals forming the soil samples were detected by using the d-

spacing values of the XRD diffraction patterns. The clay fraction percentages ranged between 

42-78% and the main clay mineral groups in the study area were smectite, kaolinite and illite. 

These results were given in Table 1. In general, Miocene sediments dominantly contained 

kaolinite rich samples (42-50%) while on the contrary, the Plio-Quaternary sediments were 

found to be not only rich in kaolinite (44%-50%), but also rich in smectite (45%-70%) and 

illite (25%-55%) as well. 
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Table 1. Quantitative XRD analysis results 

 
Test Pit 

No. 

*XRD 

 
Smectite% Kaolinite% Illite% 

 
UD2 36 42 22 

 

UD5 44 47 9 

 

UD7 39 50 11 

 

UD12 46 31 23 

 

UD14 37 44 19 

 

UD16 70 30 0 

 

UD18 59 18 23 

 

UD20 30 50 20 

 

UD23 45 30 25 

 

UD24 22 23 55 

*Clay percentage 

 

Methylene blue absorption test results revealed that the CEC and SSA values were low 

in general. The lower values of the CEC and SSA of the samples implied the existence of the 

kaolin group minerals. The samples from the Plio-Quaternary units exhibited the highest 

CEC and SSA values due to the relative enrichment of them with smectite minerals. In this 

study the CEC and SSA values ranged between 12 -26 cmolkg-1 and 126 to 234 m2/g, 

respectively. 

Micromorphological and microchemical analysis by means of SEM-EDAX aided a 

detailed investigation of the clay mineralogy of the Miocene and Plio-Quaternary aged 

sedimentary rocks in the study area. The Miocene and Plio-Quaternary sediments contained 

smectite which included potassium in their compositions. This result most probably indicated 

the presence of a mixed-layer smectite-illite mineral within these sedimentary units. 

By this study, the mineralogical properties, CEC and SSA values and chemical 

constituents of the clay minerals that are present in Orta were investigated and the clay 

potential of the region was revealed. 

Keywords: Mineralogical characteristics, Clay mineralogy, Orta County (Çankırı) 
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ORTA KİLİ MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİNİN JEOTEKNİK PARAMETRELERE 

ETKİSİ 

The Effect of Mineralogical Characteristics on Geotechnical Parameters of the Orta Clay 

1Haluk AKGÜN,  2Asuman GÜNAL TÜRKMENOĞLU, 1Arzu ARSLAN KELAM, 
1Karim YOUSEFİ-BAVİL, 1Gökalp ÖNER, 3Mustafa Kerem KOÇKAR 

1Jeoteknoloji Birimi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çankaya, 

Ankara, Türkiye 
2Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çankaya, Ankara, Türkiye 

3Gazi Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara 

ÖZET: Mühendislikte farklı parametrelerin ilişkisi elde edilecek parametrelerin tayini 

veya sonuçların karşılaştırılmasında kullanılır. Bu ilişkiler genellikle ampirik sonuçların 

istatistiksel olarak değerlendirilmesi ile tanımlanmaktadır. Literatürde farklı mühendislik 

parametreleri ile mineralojik parametrelerini ilişkilendiren oldukça az çalışma vardır ve Orta 

İlçesi için de bu şekilde bir çalışma bulunmamaktadır. Orta, Ankara’nın 110 km 

kuzeydoğusunda yer alan ve Çankırı İli’ne bağlı olan bir ilçedir. Çalışma alanı, fay kontrollü 

karasal sedimantasyon ile oluşan Orta Ovası’nın kuzey tarafında bulunan bir yapısal çöküntü 

havzasıdır. Bu çalışmanın amacı, Orta İlçesinde bulunan Miyosen ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı 

göl ve akarsu sedimanlarının, özellikle killi zeminlerin jeoteknik parametrelerini ve 

mineralojik özellikleri araştırıp ilişkilendirmektir. Jeoteknik ve mineralojik karakteristikleri 

bağdaştırmak ve bu özellikler arasında bir ilişki ortaya koymak için kapsamlı jeoteknik ve 

mineralojik laboratuvar testleri uygulanmıştır. İlişki kurmak için, çalışma alanında bulunan 22 

noktadan örselenmiş ve örselenmemiş zemin numuneleri alınmıştır. Bu numuneler üzerinde 

metilen mavisi testi, özgül yüzey alanının belirlenmesi, X-ışını toz kırınmı (XRD) ve taramalı 

electron mikroskobu (SEM-EDAX) gibi mineralojik analizler ile elek analizi, hidrometre 

testi, Atterberg (kıvamlılık) limitlerinin tayini, konsolidasyon ve şişme gibi jeoteknik testler 

uygulanmıştır. XRD analiz sonuçları çalışma alanında bulunan kil mineral gruplarının smektit 

ve kaolince zengin olduğunu ve illit minerali izlerinin bulunduğunu göstermiştir. SEM-EDAX 

analizleri Miyosen yaşlı sedimenter kayaçların smektit-illit karışım tabakası ve Pliyo-

kuvaterner yaşlı sedimenter kayaçların smektit ve smektit-illit karışım tabakası kil mineralleri 

içerdiğini göstermiştir. İstatistiksel yöntemlerden yararlanarak, regresyon analizi ile zemin 

özelliklerinin çapraz korelasyonu yapılmıştır. Özellikle, kıvamlılık limitlerinin (örn., plastisite 

indisi (PI) ve likit limit (LL)) katyon değiştirme kapasitesi (CEC), özgül yüzey alanı (SSA), 

kil içeriği (CC), ince tanelerin yüzdesi (PF), smektit yüzdesi ve smektit/kaolin oranı (SKR) ile 

korelasyon çalışmaları yapılmıştır. (1)’den (7)’ye kadar olan eşitlikler sırasıyla bu özelliklerin 

en iyi uyum denklemleri (best-fit equations) ve belirlilik katsayılarını (r2) vermektedir. 

PI = 1.40 (CEC) + 5.64 ; r2 = 0.65                                                                                        (1) 

PI = 0.95 (SSA) + 31.45 ; r2 = 0.80                                                                                      (2) 

LL = 0.43 (CC) + 46.13 ; r2 = 0.75                                                                                       (3) 

PI = 0.41 (CC) + 16.98 ; r2 = 0.79                                                                                       (4) 
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PI = 0.47 (PF) − 1.96 ; r2 = 0.64                                                                                         (5) 

PI = 0.50 (Sm) + 11.42 ; r2 = 0.61                                                                                      (6) 

PI = 7.88 (SKR) + 22.32 ; r2 = 0.56                                                                                    (7) 

 

PI ile hem smektit yüzdesi hem de SKR doğrudan ilişkilidir. Buna ek olarak, likit 

limit, kil içeriği ile ilişkilendirilmiş ve özgül yüzey alanının şişme özelliği üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Özgül yüzey alanı (SSA), su içeriği (w/c) ve smektit/kaolin oranının (SKR) 

serbest şişme (FS) ve şişme basıncı (SP) ile ilişkisini gösteren en iyi uyum denklemleri ve 

belirleme katsayıları (8)’den (13)’e kadar olan eşitliklerde verilmiştir. 

 

FS (%) = 0.12e0.02 (SSA)   ; r2 = 0.84                                                                                   (8) 

SP (kPa) = 1.21e0.03 (SSA)   ; r2 = 0.96                                                                                (9) 

FS (%) = 0.89 (w/c) − 20.53 ; r2 = 0.87                                                                        (10) 

SP (kPa) = 42.06 (w/c) − 10.2 ; r2 = 0.93                                                                     (11) 

FS (%) = 5.63 (SKR) − 4.50 ; r2 = 0.74                                                                          (12) 

SP (kPa) = 292.41 (SKR) − 306.93 ; r2 = 0.86                                                             (13) 

 

Bu ilişkiler göz önünde bulundurularak Orta kilinin mineralojik özellikleri jeoteknik 

parametreleri ile birlikte incelenmiştir. Sonuçlar, Orta İlçesi’ndeki killi zeminlerin mineralojik 

karakteristiğinin jeoteknik davranışı önemli ölçüde etkilediği yapılan regresyon analizleri ile 

saptanmış ve sonuç olarak, mineralojik karakterisitik ve kil içeriği doğru bir şekilde 

irdelenirse killi zeminlerin jeoteknik özelliklerine doğru yaklaşımlar yapılabileceği ve daha 

güvenilir bir şekilde değerlendirilebileceği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Jeoteknik özellikler, Kil mineralojisi, Regresyon analizi, Orta (Çankırı) 

ABSTRACT: In engineering, the relation between different parameters is used either 

for the determination of the required parameters or to just compare the results. Generally, 

these relations are defined by a statistical evaluation of empirical results. There are quite a 

few studies reported in the literature that relate different engineering parameters with 

mineralogy and such studies are not available for the Orta County as of today. Orta locates 

110 km northeast of the Ankara and it is a County of Çankırı. The study area is a structural 

depression in the northern part of the Orta plain which is filled by fault-controlled continental 

sedimentation. The purpose of this study is to investigate and relate the geotechnical 

parameters with the mineralogical properties of the Miocene and Plio-Quaternary lacustrine 

and fluvial sediments, particularly clayey soils in Orta. In order to correlate the geotechnical 
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and mineralogical characteristics and to establish a relation between these properties, 

comprehensive geotechnical and mineralogical laboratory studies have been performed. For 

correlation purposes, disturbed and undisturbed soil samples were collected from twenty-two 

locations of the study area. On these samples, mineralogical tests such as methylene blue 

absorption, specific surface area determination, X-ray powder diffraction (XRD) and 

scanning electron microscope (SEM-EDAX) analysis, and geotechnical tests such as sieve 

analysis, hydrometer, Atterberg (consistency) limits, oedometer and swelling were 

implemented. XRD analysis revealed that the clay mineral groups of the study area are rich in 

smectite and kaolinite and there are illite mineral traces. According to SEM-EDAX analysis, 

Miocene aged sedimentary rocks contain smectite-illite mixed layer and Plio-Quaternary 

aged sedimentary rocks contain smectite and smectite-illite mixed layer clay minerals. By the 

aid of statistical methods, soil characteristics were cross correlated by regression analysis. 

The plasticity index was correlated with cation exchange capacity (CEC), specific surface 

area (SSA), clay content (CC), percent of fines (PF), smectite and smectite/kaolinite ratio 

(SKR). Equations (1) to (7) gives the best-fit equations and the coefficient of determinations of 

these properties, respectively. 

 

PI = 1.40 (CEC) + 5.64 ; r2 = 0.65                                                                                        (1) 

PI = 0.95 (SSA) + 31.45 ; r2 = 0.80                                                                                      (2) 

LL = 0.43 (CC) + 46.13 ; r2 = 0.75                                                                                       (3) 

PI = 0.41 (CC) + 16.98 ; r2 = 0.79                                                                                       (4) 

PI = 0.47 (PF) − 1.96 ; r2 = 0.64                                                                                         (5) 

PI = 0.50 (Sm) + 11.42 ; r2 = 0.61                                                                                      (6) 

PI = 7.88 (SKR) + 22.32 ; r2 = 0.56                                                                                    (7) 

 

Additionally, the liquid limit was correlated with the clay content and the effect of the 

specific surface area on the swelling characteristics was studied. The best-fit equations and 

the coefficient of determinations of the relations of specific surface area (SSA), water content 

(w/c) and smectite/kaolinite ratio (SKR) with free swelling (FS) and swelling pressure (SP) 

were given in equations (8) to (13). 

 

FS (%) = 0.12e0.02 (SSA)   ; r2 = 0.84                                                                                   (8) 

SP (kPa) = 1.21e0.03 (SSA)   ; r2 = 0.96                                                                                (9) 

FS (%) = 0.89 (w/c) − 20.53 ; r2 = 0.87                                                                        (10) 
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SP (kPa) = 42.06 (w/c) − 10.2 ; r2 = 0.93                                                                     (11) 

FS (%) = 5.63 (SKR) − 4.50 ; r2 = 0.74                                                                          (12) 

SP (kPa) = 292.41 (SKR) − 306.93 ; r2 = 0.86                                                             (13) 

 

The effects of the mineralogical properties of the Orta clays together with the 

geological history on the geotechnical parameters were investigated by considering the 

relationships mentioned. The results of the study revealed that the mineralogical 

characteristics had a significant effect on the geotechnical behavior of clayey soils of the Orta 

County which was demonstrated by regression analyses. Finally it was identified that the 

geotechnical properties of clayey soils can be approximated and more reliably determined if 

the mineralogical character and composition of clay is accurately investigated and well 

developed. 

Keywords: Geotechnical characteristics, Clay mineralogy, Regression analysis, Orta County 

(Çankırı) 
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YERALTI NÜKLEER ATIK HAZNELERİNDE KULLANILABİLECEK 

SIKIŞTIRILMIŞ BENTONİT/KUM BARİYERLERİN JEOTEKNİK 

DEĞERLENDİRMESİ 

Geotechnical Evaluation of Compacted Bentonite/Sand Seals to be Utilized in Underground 

Nuclear Waste Respositories 

1Haluk AKGÜN, 2Mahir ADA, 3Mustafa Kerem KOÇKAR 

1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Jeoteknoloji Birimi, Ankara 
2Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Söğütözü Mah.,Ankara 

3Gazi Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara 

ÖZET: 2020 yılından önce Türkiye’nin birincil yerel enerji kaynaklarının tamamı 

hizmete geçirilse dahi enerji talebinin tamamının karşılanması mümkün olamayacağından, 

fosil yakıtların en önemli alternatifi olan nükleer elektrik santrallerinin (NES) Türkiye’de inşa 

edilmeleri kaçınılmaz duruma gelmiştir. Buna bağlı olarak, NES’ler tarafından üretilen 

nükleer atıklar yeraltı jeolojik depolarında bertaraf edilmelidir ve erişilebilir çevrenin 

kirlenmesini önlemek için uygun şekilde izole edilmelidir. 

Mersin ilinin Silifke ilçesinin 55 km B-GB yönünde yer alan Akkuyu NES sahasının 

en yakın yerleşim alanları olan Gülnar ve Anamur’a olan uzaklığı sırasıyla 45 km ve 65 

km’dir. NES’in inşa edildiği Çamalanı körfezi, Büyükeceli’nin yaklaşık 5 km güneyinde yer 

almakta olup inşaat alanına Silifke-Anamur karayolu kullanılarak ulaşılabilmektedir. NES 

sahasını Büyükeceli formasyonu, Akdere formasyonu ve Kırtıldağı formasyonu 

kapsamaktadır. Büyükeceli formasyonunun hakim litolojileri kuvarzitik kumtaşı, vaketaşı, 

kireçtaşı, karbonat çamurtaşı, dolomit ve dolomitik vaketaşıdır. Akdere formasyonu, geniş bir 

alana yayılması ve litolojik çeşitliliği dolayısı ile en belirgin stratigrafik birimlere sahiptir. 

Akdere formasyonu temelde şeyler, çamurtaşı, çamurkayaçları ve bunların ardalanmasından 

oluşmaktadır. NES sahası temelde Akdere formasyonu üzerinde yer almaktadır. Kırtıldağı 

formasyonu inşaat alanında yer alan haritalanabilir formasyonlar arasında en üstte yeralır. Bu 

formasyon, kumlu vaketaşı, istiftaşı, kırıntıtaşı (grainstone), dolomitler ve karbonat 

çamurkayalarından oluşmaktadır. Akdere formasyonu üzerinde diskordanslı olarak yer 

almaktadır. 

Arjilik (killi) formasyonlar, atık malzemesinin izolasyonu için hazne kaya 

formasyonları olarak kabul edilebilir. Şeyl ve çamurtaşı gibi arjilik formasyonları nükleer atık 

depolama sahaları için aday formasyonlar yapan özellikler temel olarak şu şekilde 

sıralanabilir: çok düşük hidrolik iletkenlik, çözünmüş katyonlar için yüksek emme (soğurma) 

kapasitesi, koloidler ve büyük moleküller için etkili filtreleme kapasitesi ve kil içeriklerinin 

düşük çözünebilirliği. Dolayısı ile NES sahasından üretilecek herhangi bir atık malzemesi bu 

formasyon içinde depolanabilir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin güneyinde yapımına başlanan Akkuyu Nükleer 

Elektrik Santralinden (MES) kaynaklanacak nükleer atıkların yeraltı nükleer atık haznelerinde 

depolanması sonrası, bu hazneleri yeryüzüne bağlayan şaft ve sondajların sıkıştırılmış 
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bentonit/kum karışımları ile izole edilebilmesi için bu malzemenin performansının laboratuvar 

ortamında değerlendirilmesidir. Şeyl/çamurtaşı seviyelerindeki kuyuların veya şaftların içine 

yerleştirilecek bentonit/kum sızdırmazlık bariyerlerin ortalama Young Modülü (Er) ve Poisson 

oranı (νr) sırasıyla 364.4 MPa ve 0.257 olarak belirlenmiştir. NES sahasının civarındaki ana 

(hazne) kayadan alınan şeyl örnekleri üzerinde tek-boyutlu konsolidasyon deneyleri 

gerçekleştirilmiştir. Şeyl formasyonunun hidrolik iletkenlik değeri 9.0 x 10-11 m/s ile 1.0 x  

10-8 m/s aralığında bulunmuştur. Yönetmelik şartlarını sağlayan optimum karışımın 

belirlenmesi için %5 ile %20 oranları aralığında bentonit içeren sıkıştırılmış bentonit/kum 

karışımlarının özgül ağırlıkları, optimum su içerikleri, maksimum kuru birim hacim 

ağırlıkları, hidrolik iletkenlikleri, tek eksenli basma dayanımları, Young Modülleri ve kesme 

dayanımları belirlenmiştir. 

Bu çalışma kapsamında, en az %75 montmorilonit içeren ve piyasada mevcut olan 

Çanbensan Na-bentonit kullanılmıştır. Çanbensan Na-bentonitin kimyasal bileşimi, fiziksel ve 

indeks özellikleri sırasıyla Çizelge 1 ve 2’de verilmiştir. Çanbensan Na-bentonitin özgül 

ağırlığı 2.75 olarak belirlenmiştir. Kum, ince ila orta taneli, temiz, yuvarlak köşeli kuvarz 

parçacıklı ve organik madde içermeyip özgül ağırlığı 2.68 olarak belirlenmiştir. 

Jeoteknik deney programının sonuçlarına göre, kum bentonit karışımının bentonit 

içeriği arttığında özgül ağırlığı, maksimum kuru birim hacim ağırlığı, tek eksenli basma 

mukavemeti, Young Modülü ve kohezyon değerleri artmış ve optimum su içeriği, içsel 

sürtünme açısı ve hidrolik iletkenliği azalmıştır (Çizelge 3). 

Tablo 1. Çanbensan Na-bentonitin kimyasal bileşiği 

Element Bileşim (%) 

SiO2 59-61% 

Al2O3 18-20% 

Fe2O3 4-6% 

MgO 2.5-3.5% 

Na2O 2-3% 

CaO 0.5-1.5% 

K2O 0.5-1.5% 

TiO2 0.5-1.5% 
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Tablo 2. Çanbensan Na-bentonitin fiziksel ve indeks [Atterberg (kıvam) limitleri] özellikleri 

Fiziksel özellikler 

Renk Sarı 

Metilen mavisi değeri 320 mg/g 

Montmorilonit içeriği >75% 

Nem içeriği  (kuru malzeme bazında) %11 

pH (6.5% sıvı çamur) 10.4 

Minimum kullanım sıcaklığı 1°C 

İndeks özellikler (Atterberg limitleri; ASTM D4318-10) 

Likit Limit  373% 

Plastik Limit 52.3% 

Plastisite İndeksi  321% 

 

Tablo 3. Kum bentonit karışımlarının özgül ağırlık (G) değerleri, Standart Proctor deney 

sonuçları [maksimum kuru birim hacim ağırlığı (γdmaks) ve optimum su içeriği (wopt)], tek 

eksenli basınç dayanımı (qu), Young Modülü (E), kesme dayanımı [kohezyon (c) ve içsel 

sürtünme açısı ()] ve hidrolik iletkenlik (k) değerleri 

Bentonit 

İçeriği 

(%) 

G γdmaks 

(kN/m3) 

wopt 

(%) 

qu 

(kPa) 

E 

(MPa) 

c 

(kPa) 

 

(˚) 

k 

(m/s) 

5 2.676 17.2 17.4 81.6 15.2 19.0 31.0 6.2 x 10-8 

10 2.685 17.5 16.2 102.0 19.0 28.3 29.1 3.0 x 10-8 

15 2.687 17.6 16.1 198.4 29.3 35.1 26.8 8.7 x 10-10 

20 2.690 17.7 15.9 399.3 38.2 44.6 24.2 3.2 x 10-10 

 

Bentonit içeriği %15 olan kum bentonit karışımı, radyoaktif atık depolama alanının 

yeterli şekilde izole edilebilmesi için ABD’de, Avrupa’da ve Türkiye’de öngörülen minimum 

yönetmelik şartı olan 1·x 10-9 m/s’yi sağladığı için, izolasyon malzemesi olarak %15 bentonit 
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içeriğine sahip optimum sıkıştırılmış kum bentonit karışımının seçilmesi önerilmektedir. %15 

oranındaki karışımın ölçülen hidrolik iletkenlik (k), tek eksenli basma mukavemeti (qu), 

Young Modülü (E), kohezyon (c) ve içsel sürtünme açısı () değerleri sırasıyla 8.7 x 10-10 

m/s, 198.4 kPa, 29.3 MPa, 35.1 kPa ve 26.8˚dir. 

Anahtar Kelimeler: Bentonit/Kum Karışımı, Jeoteknik Karakterizasyon, Yeraltı Nükleer 

Atık Depolaması 

ABSTRACT: The design and development of isolation or backfill materials are 

important for sealing underground nuclear waste disposal facilities. This study assesses the 

mechanical and hydrological performance of compacted bentonite/sand mixtures to be 

utilized in sealing underground nuclear waste disposal facilities. In order to assess the 

performance of this material and to obtain an optimum bentonite/sand mixture, a variety of 

laboratory tests, namely, compaction, falling head permeability, unconfined compression and 

shear strength tests were performed on bentonite/sand mixtures possessing a bentonite 

content 5% to 20%. 

Keywords: Bentonite/Sand Mixture, Geotechnical Characterization, Underground Nuclear 

Waste Disposal 
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KİL, SAĞLIK VE ÇEVRE 

Clay, Health and Environment
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BENTONİT KİLİNİN İNSAN SAĞILIĞINDA KULLANIMI: BİLİMSEL VE TIBBİ 

ÇALIŞMALAR  

The Use of Bentonite in Human Health: Scientific and Medical Studies  

1Hamit TECER 

1Alya Mineral 

ÖZET: Günümüzde sağlığımızı bozan kimyasallar, ağır metaller, radyasyon, virüs ve 

bakteriler gibi faktörlere baktığımızda kaynağının aslında her gün yediğimiz yediğimiz ya da 

günlük hayatımızda kullanmak zorunda kaldığımız araçlar olduğunu görmekteyiz.  Maalesef bu 

kaynakları hayatımızdan çıkarmak oldukça zordur. Marketten aldığımız yiyecekten, evimizde 

kullandığımız temizlik ürünleri ve hatta dışarda soluduğumuz havaya kadar neredeyse her yerde 

ağır metallere, kimyasallara ve radyasyona maruz kalırız. Hayatımızdan bu kadar çok önemli 

faktörü sağlıklı opsiyonlarıyla değiştirmeye çalışmak da oldukça zordur. Bir kısmını başarsak da 

kontrol edemediğimiz kaynaklardan yine vücudumuzu zehirlemeye devam ederiz..  

Peki nasıl vücudumuzu temiz tutabiliriz ve koruruz? Bedenimizi temiz tutmak için 

paketlenmiş ve proses edilmiş gıdalardan uzak durmak, organik beslenmek, aşı yaptırmamak, 

evimizde mikrodalga kullanmamak, temiz havası olan bir bölgede yaşamak gibi maddeleri çok 

daha fazla sayabiliriz ama bunları gerçekte uygulamak her zaman dediğimiz gibi neredeyse çok 

zor. Bu etkenlerin çoğunun artık bizde kanser, alzeimer, otizm, egzama ve sedef gibi cilt 

rahatsızlıkları, eklem problemleri, ve daha bir çok rahatsızlığa sebep olduğunu günümüzde çok 

iyi biliyoruz. Peki bedenimizi bu zararlı faktörlerden uzak tutmak bu kadar zorken ne 

yapmalıyız? Nasıl sağlığımızı korumalıyız? 

Bentonit kili aslında çok değişik amaçlarla geçmişten günümüze kadar bir çok değişik 

alanda kullanılmıştır. Endüstriyel olarak kullanımına baktığımızda seramik ve boya sektöründe 

aynı zamanda kedi kumu yapımından kullanılmaktadır. Kedi kumu olarak kediler için kokuyu 

hapsedebilen ve şişme özelliğine sahip çok çok doğal seçenek olmaktadır. Çok çeşitli kullanım 

alanını bentonit kili içinde bulunan minerallerin çeşitliliği belirler. Sağlık açısından değerli hale 

gelebilmesi için ise içerisinde bulunan”montmorillonit”mineralinin çok yüksek olması ve negatif 

iyon açısından çok zengin olması önemlidir. Montmorillonit minerali sadece bentonit kili 

içerisinde bulunan bir mineraldir. Bu mineralin endüstride  kullanılan bentonit killerinin içindeki 

oranı %50  `ler de iken sağlık için kullanılan bentonit kili minerali içinde %90 ve üstü 

seviyelerindedir. Yani montmorillonit oranı ne kadar yüksekse bentonit kili sağlık için o kadar 

değerli bir hal almaktadır. 

Montmorillonitçe zengin bentonit kilin yapısı negatif iyon açısından oldukça zengindir.  

Yüksek negatif iyon bedenimize zararlı ağır metal, radyasyon, toksik kimyasallar, virüs ve 

bakterileriler gibi zararlı patojenlerin atılımını yan etkisi olmadan sağladığını bir çok araştırma 

bize göstermiştir. Çalışma mekanizması ise çok basittir. Bu bahsettiğimiz zararlı patojenlerin 

hepsinin dış yüzeyi pozitif iyon gücüne sahip olduğu için fiziksel çekim kanunu ile bentonit 

kilinin nano parçacıkları ( kendi doğal yapısı nano parçacıklıdır) bu patojenleri çekip ve sararak 

boşaltım sistemi ile dışarıya atmaktadır.  Bentonit kili bu özelliği ile diğer doğal Şelasyon 

yöntemlerinden farklılaşır. Sadece zararlıyı seçip, etrafını sarıp bedenden atabilme özelliği 

bentonit kiline özgüdür. Bugün hangi rahatsızlığa bakılsa saydığımız patojenler sebebiyle 

oluştuğu görülmektedir ve bu sebeple bentonit kilinin sağlık için kullanımı oldukça geniş bir 
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alanı kapsamaktadır.  Deri rahatsızlıklarından, nörolojik rahatsızlıklara kadar bir çok alanda 

doktorlar ve uzmanlar tarafından kullanılmaktadır.  

Bentonit kilinin arındırma özelliğinin yanında aynı zamanda PH değeri 9.5 olduğu için 

beden alkali hale getirme özelliği vardır. İçinde iz minerallerinin bir çoğunu barındırır. Kan 

akışını ve oksijen seviyesini arttırarak hücre ve doku onarım hızını arttırma kabiliyeti vardır.  

Bentonit kili eğer uygun şartlarda üretilip, radyoaktivite ve mikrobiyolijik testleri 

periyodik olarak yapılıyorsa içilebilir. Aynı zamanda katkı maddesi olarak gıda kodeksinde 

E558 kodu ile yer almaktadır. Yurtdışında özellikle Amerika, Almanya gibi ülkelerde detoks 

için ve bir çok hastalıkta destekleyici olarak kullanılan bentonit kili Türkiye`de yeni bir yöntem 

olsa da önemli doktorlarımız ve bir çok sağlıklı yaşam merkezi tarafından kabul görmeye ve 

kullanılmaya başlanmıştır. Bugün Türkiye`de 1000`e yakın doktor ve bir çok sağlıklı yaşam 

merkezi tarafından kullanılmaktadır.  

Bentonit kilinin bir yan etkisinin olmadığı da FDA tarafından yayınlanan GRAS LIST 

içinde belirtilmiştir. Bu liste sadece doğal maddelerin yan etkilerinin seviyelendirildiği bir 

listedir ve Bentonit kili 1. Seviyede yan etkisi bulunamayan ve gelecekte de yan etkisi 

beklenmeyen doğal madde olarak listede yer almaktadır. Her yaş için uygundur.  

Bentonit kili ile ilgili yapılan çok çarpıcı araştırmalar mevcuttur ve bunların bir çoğu 

PUBMED gibi bilimsel yayın platformlarında yayınlanmıştır.  

Sağlık için bentonit kullanımımı sadece Arınma amaçlı değil aynı zamanda farklı 

amaçlarlada kullanılabilir. Bu kullanım alanlarını 4 ana madde altında toplayabiliriz: 

  Vücuttan Ağır Metal, Toksin, Kimyasal ve Radyasyon atılımını sağlama 

 Vücudu Alkali Hale Getirme 

 Sağladığı İz Mineraller 

 Ağrı Alma ve Eklem problemlerinde kullanımı 

Harici uygulamalar için özellikle sedef, egzama, mantar gibi deri rahatsızlıklarında; lokal 

eklem problemlerinde (romatizma, fibromiyalji, diz ağrıları, karpal tünel, fıtık gibi) lapa 

uygulaması yapılır. Kalın bir tabaka olarak problemli bölgeye streç film ile sarılıp 3-8 saaat arası 

bekletilir. Bu uygulama rahatsızlığın durumuna gore ilk hafta her gün ve daha sonra azaltılarak 

yapılır.  

Dahili kullanımda ise yaşa ve hastalığa gore kullanım süresi ve miktarı farklılık gösterse de 

standart detoks amaçlı kullanımı akşam sabah 3-5 çorba kaşığı 1.5 ay boyunda ac karnına bol sui 

le alınır.  Diğer kullanım alanları: 

- Banyo Uygulaması: Cilt yolu ile Şelasyon ve Eklem rahatsızlıkları 

- Yüz Uygulaması: Yüzde oluşan lekeler ve sivilceler 

- Macun:  ağız ve diş bakımı, günlük kullanımda  oldukça güvenli bir uygulamadır.  

 

Bentonit kilinin dünyada sağlık alanında kullanımı oldukça fazladır ve bu şifa kaynağı 

günümüzde Turkiye`de de hergün biraz daha önemsenmektedir. Bu kil ile ilgili yapılan 

araştırmalar, uzman görüşleri ve tıbbi makaleler mevcuttur  www.mucizebentonit.com ve 

http://www.mucizebentonit.com/
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www.bentonittedavisi.com sitelerinden bir çoğuna ulaşılabilir.  Diliyoruz ki bu şifa kaynağı her 

geçen gün daha çok kişiye şifa getirsin.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bentonittedavisi.com/
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KIRKA (ESKİŞEHİR) BORAKS MADENİ KİLLERİNİN VE İŞLETME ATIKLARININ 

LİTYUM İÇERİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

The Evaluation of the Clays and Tailings of Kırka Borax Mine Through Lithium Contents 

1Sercan AKYILDIZ, 2Mümtaz ÇOLAK 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Buca-İZMİR 

2Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Buca-İZMİR 

ÖZET: Birçok endüstriyel alanda kullanımı olan ve enerji sektöründeki önemi daha çok 

artan lityumun, Kırka Boraks İşletmesi killerinde ve işletme atıklarındaki varlığı günden güne 

önem kazanmaktadır. Bu amaçla, zenginleştirme öncesi ayrılan killerden ve atık havuzundan 

olmak üzere iki adet örnek alınmıştır. Bu örnekler üzerinde kimyasal ve mineralojik analizler 

yapılmıştır. Katı atıkta 1570 ppm Li, atık havuzdan alınan örnekte ise 980 ppm Li saptanmıştır. 

Mineralojik incelemelerde Kırka killerinin dolomitik killer olduğu bulunmuştur. Lityumun kil 

mineralleri mi yoksa dolomit mi olduğu bu çalışmada ortaya konulmuştur. SEM 

çalışmalarında dolomitlerin nodüler ve kil boyutunda olduğu gözlenmiştir. Kil ve dolomit 

santrifüj yöntemiyle ayrılmıştır. Ayırma işlemleri XRD çekimleriyle kontrol edilmiştir. 

Lityumun kil içerisinde zenginleştiği 3165 ppm, dolomit içerisinde ise 475 ppm olarak 

saptanmıştır. Bu durum dolomit içerisinde bir miktar kilin kalabileceğini göstermektedir. Kil 

örneklerinden lityum kazanımı için farklı oranlarda kalsit, jips ile karıştırılarak kavurma-su liçi 

yapılmıştır. Maksimum lityum değeri, simektit’in jips ile 5:1 oranında karıştırılarak yapılan 

kavurma-su liçinde 2638 ppm Lityumun çözeltiye geçmesiyle elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lityum, Hektorit, Boraks, Kırka, Dolomit, Atık, Kavurma-Su Liçi 

ABSTRACT: Lithium, which is used with many industrial applications and getting important 

in energy sector, exists in the Kırka Borax clays and the tailings of industry with a remarkable 

increase day by day. For this purpose, samples were collected from clays which were 

separated before enrichment and tailing pool. Chemical and mineralogical analyses were 

performed on the samples. Lithium was determined as 1570 ppm in solid waste and 980 ppm 

in tailing pool. In the mineralogical experiments, it was figured out that the Kırka clays are 

dolomitic clays. It has been demonstrated that lithium is in the clay minerals or dolomite in 

this study. Dolomite has been seen nodular and co-size with clays in SEM experiments. Clays 

and dolomite were separated with centrifuge process and were controlled by XRD 

experiments. As a result of the separation  process,  Lithium  was  determined  3165 ppm in the 

clays with a significant enrichment and 475 ppm in dolomite. This indicates that an amount of 

the clay remains in dolomite. For the purpose of recovery of lithium from clay samples, the 

clays were mixed with different amounts of calcite-gypsum and roasting-water leach method 

was practised. The highest amount of Li was determined, with a mixture of smectite-gypsum 

roasting water leach in 5:1 ratios, 2638 ppm in the solution. 

Keywords: Lithium, Hectorite, Borax, Kırka, Dolomite, Tailings, Roasting-water Leach 
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1. GİRİŞ 

 

Lityum en düşük yoğunluğa sahip metal 

olup, periyodik tabloda hidrojen ve 

helyumdan sonra gelmektedir. Atom 

numarası 3 olup, atom ağırlığı 6.941'dir. 

Lityum ismi Yunanca'da taş anlamına 

gelen "lithos" isminden gelmektedir. Bu 

ismin verilmesinin nedeni lityumun bir 

mineral kaynağında keşfedilmesi, ancak 

diğer önemli IA grubu elementleri olan 

sodyum ve potasyumun bitkisel 

kaynaklarda keşfedilmesidir (Büyükburç, 

2003). 

Lityumun yeryüzündeki ortalama 

konsantrasyonu yaklaşık %0,006 oranında 

olup, deniz suyunda da yaklaşık 0,1 ppm 

lityum olduğu sanılmaktadır. Lityumun 

doğadaki ana kaynakları killer, mineraller 

ve salamuralar (tuzlu yer altı suları) olup, 

ticari ölçekte üretim mineraller ve 

salamuralardan yapılmaktadır. Yaklaşık 

150'den fazla lityum mineralinin varlığı 

bilinmesine rağmen, bunların çok azının 

ticari olarak önemi bulunmaktadır. Ticari 

olarak öneme sahip lityum mineralleri; 

spodümen, lepidolit, petalit ve 

amblygonittir (Sailer, 2000). 

Lityumun çok çeşitli endüstrilerde 

kullanım alanı bulunmakta olup; seramik, 

cam, alüminyum, yağ, eczacılık ve pil 

sektörü bunlar içerisinde en 

önemlilerindendir. Ayrıca çeşitli metallerle 

alaşımlar da oluşturmaktadır (Li-Al, Li-Mg 

alaşımları). 

Seramik sektöründe lityum karbonat 

ya da mineral olarak kullanılan lityum, 

erime sıcaklığının ve ısıl genleşme 

katsayısının düşmesini sağlarken, 

akışkanlığı da artırmaktadır. Ayrıca lityum 

kullanılması ile daha toksik bileşiklerin 

kullanılmasının önüne geçilmektedir. 

 Amerika'da piroseramik 

sektörü lityum talebinin büyük 

çoğunluğunu oluşturmaktadır. 

Yüksek enerji yoğunluğu, düşük 

kütle ve diğer çevresel ve performans 

özellikleri lityumun, ikincil (şarj 

edilebilen) pil sektöründe taşınabilir 

elektronik cihazlardan araçlar için güç 

sağlayıcı olmasına kadar geniş bir aralıkta 

kullanımını sağlamaktadır. 

 Lityumu

n şu anda kullanımının artacağı düşünülen 

en önemli sektör pil sanayisi olmasına 

rağmen yapılan çeşitli araştırmalar 

termonükleer füzyon reaksiyonlarında 

lityumun kullanılabileceğini göstermiştir. 

Bu tür bir kullanımın yaygınlaşması 

neticesinde lityuma olan talebin çok 

artacağı ve şu andaki lityum üretim 

kapasitelerinin yeterli olmayacağı ön 

görülmüştür (Büyükburç, 2003). 
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Mordoğan vd. (1994), Kırka bor 

yatakları killerinin lityum tenörünün 

yaklaşık %0.30 olup bu değerin büyük bir 

potansiyel kaynak olduğunu belirtmişlerdir. 

Mordoğan vd. (1994), kavurma-su 

liçi yöntemiyle lityum çözeltme 

deneyinden %77’lik Lityum çözeltme 

verimi elde etmişlerdir. 

Helvacı vd. (2003), Kırka boraks 

madenindeki hektorit tipindeki killerin  

yanı sıra dolomitin baskın mineral olarak 

killerle birlikte bulunduğunu ortaya 

koymuşlardır. 

Helvacı vd. (2003), Kırka boraks 

madeni killerindeki Li2O değerlerinin 

ağırlıkça %0.09 – %0.65 aralığında 

değiştiğini, atıklarının ise ağırlıkça %0.32 

değerinde Li2O içerdiğini  tespit 

etmişlerdir. 

Kırka havzası ve yakın çevresinde, 

Miyosen öncesi temel kayaçlar 

(metamorfik, ofiyolit ve karbonatlar) ile 

Neojen yaşlı volkanik ve sedimanter 

birimler yer almaktadır (Yalçın ve Baysal, 

1991). 

Bor yatağının yer aldığı Orta-Üst 

Miyosen yaşlı Sarıkaya formasyonu 150- 

300 m arasında değişen kalınlığa sahiptir. 

Birim, 20-50 m kalınlığında, yer yer 

santimetrik kiltaşı ve tüf bantları içeren, 

masif-kalın tabakalı ve travertene benzer 

lifsi  yapıdaki kireçtaşları  ile  başlayıp, 10- 

40 m kalınlığa sahip ince tabakalı 

dolomitik kireçtaşları ile  devam 

etmektedir. Dolomitik kireçtaşlarının 

üzerine gelen laminasyonlu kiltaşı/marn- 

dolomit ardalanmasının kalınlığı 5-40 m 

arasında değişmektedir. Bozunmuş lifsi 

yapıda pomza parçaları içeren santimetrik 

tüf    arakatkılı,     killi    karbonatlı     borat 

zonunun kalınlığı ise  20-160  m 

arasındadır. Bu zonun üstündeki 

laminasyonlu kiltaşı/marn dolomit 

ardalanmasının kalınlığı 5-40 m arasında 

değişim göstermektedir. Formasyonun üst 

kesimini 10-40 m kalınlıktaki dolomitik 

kireçtaşları ve 20-50 m kalınlığa sahip bol 

çört yumrulu/bantlı, yer yer lifsi yapıdaki 

kireçtaşları oluşturmaktadır (Yalçın ve 

Baysal, 1991). 

Killi seviyeler mineralojik açıdan 

incelendiğinde; bor minerallerinin yanı sıra 

az miktarda kuvars,  K-feldispat, 

plajiyoklas ve bol miktarda dolomit 

bulunmaktadır (Çolak, 1995). 

Bu çalışmada, Kırka (Eskişehir) 

boraks madeni killeri ve işletme atıklarının 

lityum içeriği açısından değerlendirilmesi, 

lityumun kil mineralleri içerisinde mi  

yoksa dolomit içerisinde mi olduğunun 

tespit edilmesi, dolomitik killerin 

mineralojik yapılarının ortaya konması ve 

lityumun killerden zenginleştirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 
 

2. MATERYAL VE METOD 

 

İnceleme alanından alınan örnekler; 

boraks zonunda yer alan killer, 

zenginleştirme öncesi ayrılan killer (AI) ve 

atık havuzundan alınan örneklerden (AII) 

oluşmaktadır. 

Bu örnekler üzerinde X-ışını 

difraksiyonu (XRD), kimyasal analiz ve 

taramalı elektron mikroskop (SEM) 

incelemeleri yapılmıştır. 

Zenginleştirme öncesi alınan kil 

örneği santrifüj yöntemiyle kil ve dolomite 

ayrılmıştır. Kil ayırma işlemleri aşağıdaki 

sırayla gerçekleştirilmiştir: 
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 Beher içerisine su ile birlikte 

konulan AI örneği 45 dakika 

ultrasonik banyoda (35 kHz) 

bekletilmiştir. Yapılan işlem, 

killerin birbirinden ayrılmasını 

hızlandırmak için uygulanmıştır. 

 Beher içerisinde 1 gün bekletilen 

örnek bir kez daha 45 dakika 

ultrasonik banyodan (35 kHz) 

sonra 63 µm elekten 

geçirilmiştir. 

 63 µm altı örnek santrifüj 

aracılığıyla 20 dakika 4000 

devirde döndürülmüş, 

üzerindeki suda çözülmüş 

boraksı uzaklaştırmak amacıyla 

dökülmüştür. Daha  sonra 

üzerine saf su ilave edilmiş, 2 

dakika 45 saniye sürede 1000 

devir sonunda kil fraksiyonu 

ayrılmıştır. Ayırma işlemleri 

XRD analizleri ile kontrol 

edilmiştir. 

Kil fraksiyonuna ayırma santrifüj 

yöntemine paralel olarak dolomiti ayırma 

işlemi için aşağıdaki işlemler sırasıyla 

gerçekleştirilmiştir: 

 Beher içerisine su ile birlikte 

konulan AI örneği 45 dakika 

ultrasonik banyoda (35 kHz) 

bekletilmiştir. 

 Beher içerisinde 1 gün 

bekletilen örnek bir kez daha 45 

dakika  ultrasonik  banyodan 

(35 kHz) sonra 63 µm elekten 

geçirilmiştir. 

 63 µm altı örnek santrifüj 

aracılığıyla 10 tur 20 dakika 

3000 devirde döndürülmüş, her 

turun  ardından  suda  çözülmüş 

kısım dökülerek yeni su 

eklenmiştir. 

 Ardından 2 tur 10 dakika 3000 

devirde döndürülmüş, her turda 

çözülmüş kısım dökülmüş ve su 

ilave edilmiştir. 

 25 tur 2 dakika 45 saniye 1000 

devirde döndürülerek her turun 

sonunda çözülmüş kısım 

dökülerek su ilave edilmiştir. 

 Son olarak 5 tur 2 dakika 45 

saniye 750 devirde 

döndürülerek her turun sonunda 

çözülmüş kısım dökülmüş ve su 

ilave edilerek dolomitin 

ayrılması sağlanmıştır. 

Kil ve dolomite ayrılan örneklerden 

ACME-Kanada laboratuarlarında kimyasal 

analizler yaptırılmış ve lityumun kil 

içerisinde zenginleştiği, dolomit içerisinde 

de bir miktarına rastlandığı görülmüştür. Bu 

durum dolomit içerisinde bir miktar kilin 

kaldığını göstermektedir. 

Ayrıca, zenginleştirilmiş kil 

örnekleri üzerinden lityum kazanımı 

analizleri yapılmıştır. Farklı oranlarda 

simektit – jips (CaSO4) ile karıştırılarak 

900ºC’ de 2 saat süreyle kavrulmuş ve örnek 

ACME - Kanada laboratuarlarında ICP 

yöntemiyle analizi yaptırılmıştır. 

ACME-Kanada laboratuarlarında 

örnek çözündürmesi: 0,25 gram örneğin 

HNO3- HClO4-HF asitleri ilave edilip 

ısıtılarak kuruluğa gidilmesi ve kalıntının 

HCl’de çözündürülerek ICP yöntemiyle 

analiz edilmesi tekniğiyle yapılmaktadır. 

Boraks zonunda yer alan killerden 

Dokuz Eylül Üniversitesi Malzeme ve 

Metalürji          Mühendisliği          Bölümü
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Laboratuarları’nda taramalı elektron 

mikroskobunda (SEM) incelemeleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Mineraloji 

Toplam Kaya 

Kırka atık havuz örneği: iki grup 

olarak sınıflandırılabilir. Birincisi; deşarj 

borusu yanındaki iri taneli (1-2 mm) 

malzeme, diğeri daha uzak noktadaki çok 

ince taneli (<2 µm) malzemedir. İri taneli 

malzemenin mineralojik bileşimi; dolomit, 

boraks, K- feldispat, kuvars, üleksit ve az 

miktarda simektit’ten oluşmaktadır. Atık 

malzemenin ortalama bileşimi; (%41-45) 

dolomit, (%24-28) kuvars, (%10-14) üleksit 

ve (%18-21) kil minerallerinden meydana 

gelmektedir. Madendeki diğer mineraller ise 

kuvars, K-feldispat, plajiyoklas, 

stronsiyanit, tünellit ve kolemanittir (Çolak, 

1998). 

Kil Mineralojisi 
 

Boraks zonundaki kil fraksiyonu (<2 

µm) baskın olarak hektorit’tir. Boraks 

zonunun üst kısmındaki kil fraksiyonunu 

%10-20 oranında illit ve simektit 

oluşturmaktadır. Boraks zonunun üst 

kısımlarında az oranda klorit yer almaktadır. 

Simektitlerin büyük çoğunluğu dioktahedral 

ve trioktahedraldir (genellikle trioktahedral). 

İnce taneli karbonatlar ve kil örneklerinde 

genellikle hektorit olmak üzere simektit 

baskındır (Çolak, 1998). 

Lityum Zenginleştirme Çalışmaları 

Kireçtaşı-Jips Kavurma Su Liçi Metodu 

oluşmaktadır. Pelet haline getirilen örnekler 

~900ºC’lik fırında pişirilir. Kavurma 

sırasındaki ana reaksiyon aşağıda verilen 

kimyasal denklikteki gibidir: 

CaSO4.2H2O + SiO2→CaSiO3 + SO2 + ½ 

O2  + 2H2O 

Li2Si2O5  + SO2 + ½ O2 → Li2SO4  + 2SiO2 

 

Sülfat kaynağı olan jipsin bu 

denklemdeki faktörü Lityum silikatı Lityum 

sülfata dönüştürmektir. Kireçtaşı ikinci 

denklikteki reaksiyonun geri tepkimesini 

azaltmak için kullanılmaktadır. Lityum 

sülfatın sudaki çözünürlüğü düşük 

sıcaklıklarda bile yüksektir. Bu sebeple 

örnek kavrulduktan sonra suda 

çözündürülerek Lityum elde edilir (Lien, 

1985). 

Örnekler Üzerinde Uygulanan Kavurma 

Su Liçi Metodu 

Bu çalışmada, kireçtaşı-jips kavurma 

su  liçi metodu uygulanarak Çizelge 1’deki 

verilen oranlarda karışımlar hazırlanmıştır. 

Bu karışımlarda Kırka Bor İşletmesi 

atığından zenginleştirilen simektit 

kullanılmıştır. 

Çizelge 1. Kavurma su liçi metodu için 

alınan örnek oranları. 

Bu metot Li içerikli kil, jips 

(CaSO4.2H2O) ve kireçtaşının (CaCO3) 

birleşiminden oluşmaktadır. Karışımı 

hazırlama; kırma, öğütme ve pelet hale 

getirme işlemlerinden 

A karışımı; 5 birim Simektit, 1 birim CaSO4 

’dan, B karışımı; 5 birim Simektit, 2 birim 

CaSO4’dan,  C  karışımı; 5 birim Simektit, 2 

birim CaSO4 ve 1.5 birim 

 A B C 

Simektit 5 5 5 

CaSO4 1 2 2 

CaCO3 - - 1.5 
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CaCO3’dan oluşmaktadır. Karışımların 

farklı oranlarda hazırlanmasının sebebi, 

Lityum zenginleştirilmesindeki karışım 

faktörlerinin karşılaştırılmasıdır. 

Karışımlar öğütüldükten sonra 900ºC’de 2 

saat süresince pişirilmiştir. 

Çizelge 2. Kırka Boraks İşletme atıklarının 

kimyasal içerikleri. 

 

 
 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

 

Atık 
 

Boraksın konsantratöre girmeden 

önce kilden ayrılması sonucu ortaya çıkan 

atık(AI) ve konsantratör sonrası ortaya çıkan 

ve atık havuzunda biriktirilen atık(AII) 

örneklerinin toplam kaya mineralojik 

incelemeleri sonucunda örneklerin baskın 

olarak dolomit içerdiği daha sonra ise 

simektit, boraks ve kalsit içerdiği 

saptanmıştır (Şekil 1). Kimyasal analiz 

sonuçları da Çizelge 2’de verilmektedir. 

 

 

AI Örneğinin SEM Çalışmaları 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. AI örneğinin XRD grafiği (Bx: 

Boraks, Cc: Kalsit, Do: Dolomit, Sm: 

Simektit). 

SEM çalışmalarında AI atığında 

baskın olan dolomit ve simektit’in 

morfolojik özellikleri araştırılmıştır. Şekil 

2’de verilen SEM görüntüsünde dolomit 

tane  boyutunun da kil tane boyutu olan 2 

µm’a yakın olduğu fakat nodüler 

dolomitleşme nedeniyle dolomitlerin 4-5 

µm boyutunda olduğu görülmektedir. 

Görülen topaklanmanın ortamın pH’ına 

bağlı olduğunu söylemek zordur. 

Genellikle bor yataklarını oluşturan gölsel 

alanlarda pH baziktir. Bor yataklarının 

oluşumu için pH’ın 8.5-11 arasında olması 

gerekir (Helvacı, 2004). Dolomitin 

topaklanmasını sağlayacak asidik bir ortam 

olsaydı, killerinde      topaklanması     

(flokülasyon)

 AI (%) AII (%) 

SiO2 14,281 8,782 

TiO2 0,088 0,020 

Al2O3 0,521 0,665 

Fe2O3 0,153 0,181 

MnO 0,015 0,016 

MgO 13,461 11,704 

CaO 20,737 9,711 

Na2O 3,763 9,622 

K2O 0,210 0,195 

B2O3 7,14 15,80 

Kızd. 

Kaybı 
39,33 43,28 

 



17. Ulusal Kil Sempozyumu 04-07 Ekim/October 2017 17
th

 National Clay Symposium 

135 
 

gerekirdi. Bu oluşumun başka nedenlerden 

dolayı oluşmuş olması araştırılmalıdır. 

 

Şekil 2. AI örneğinin SEM görüntüleri 
 

Atığın Mineralojik ve Kimyasal 

Özellikleri 

Kil Fraksiyonu Ayırma Çalışmaları 
 

SEM çalışmalarında saptanan tane 

boyutundan yola çıkarak santrifüj 

yöntemiyle kil fraksiyonu ayrılmıştır. 

Ayrılan kil fraksiyonu XRD aracılığıyla 

kontrol edilmiş ve başka mineral olmadığı 

saptanmıştır (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3. 2 µm’den küçük tane boyutuna 

ayrılan örneğin XRD grafiği (Sm:  

Simektit) 

 

 

Dolomit Ayırma Çalışmaları 

 

Uygulanan santrifüj işleminin 

sonucunda dipte kalan malzemenin saflığı 

XRD aracılığıyla kontrol edilmiş ve 

örneğin dolomitçe zenginleştiği ortaya 

konulmuştur (Şekil 4). 

 

 

Şekil 4. 2 µm’den küçük tane boyu 

ayrıldıktan sonra dipte kalan örneğin XRD 

grafiği (Do: Dolomit, Cc: Kalsit). 

Santrifüj yöntemiyle ayrılan dolomit ve 

simektit örneklerinin Lityum içerik 

analizleri ACME-Kanada laboratuarlarında 

ICP-MS cihazıyla yaptırılmıştır (Çizelge  

3). 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çizelge 3. Santrifüjle ayırma işlemi sonucu 

ayrılan örneklerin Lityum değerleri. 

Çizelge 4. Karışımların kavurma sonucu su 

içerisinde çözündürmesini gösterir Lityum 

içerikleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lityum Zenginleştirme Çalışmaları 
 

Farklı oranlarda karışımı sağlanıp 

pişirilen karışımlardan A örneğinde; 

Montisellit, Gehlenit ve Diopsit mineralleri  

saptanmıştır (Şekil 5). Bu kavurma 

işleminde oluşması beklenen Lityum 

sülfatlı fazın, lityum içeriğinin çok az 

miktarda olması nedeniyle XRD’de 

gözlenememiştir. Simektit, karışımda 

900ºC’de bozulmuştur. 

 

 
Şekil 5. A karışımının 900ºC’de pişme 

sonrası XRD grafiği (Mtc: Montisellit, Gh: 

Gehlenit, Di: Diopsit). 

Pişirme sonucu kavrulan örnek suda 

çözündürülerek lityumun suya geçmesi 

kimyasal analizle kontrol edilmiştir 

(Çizelge 4). 

 
Çizelge 4’de verilen sonuçlara göre 

en yüksek Lityum çözünmesi B 

karışımında olmaktadır. Bu karışımlarda 

simektit içerisinde bulunan Lityum’un 

serbest hale geçip jips formülünde bulunan 

kükürtle reaksiyona girerek Li2SO4’ın 

oluşturulması ve bu Li2SO4’ın suda 

çözünerek Lityumun çözeltiye geçmesi 

sağlanmaktadır. Bu işlemden sonra 

Lityumun klorla çöktürülmesi işlemi 

uygulanarak Lityum kazanımı 

sağlanmaktadır. 

Sonuç olarak, SEM’de yapılan  

çalışmada dolomit tane boyunun simektit 

tane boyuna yakın olduğu, ancak nodüler 

şekilde bulunması nedeniyle santrifüj 

yöntemiyle simektit’ten ayrılabileceği 

düşünülerek santrifüjle 2 µm’den küçük 

tane boyu ayırma işlemi tercih edilmiştir. 

Santrifüj yöntemiyle simektit ve 

dolomit ayrımı yapılarak zenginleştirme 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerde 

ayrılmanın gerçekleşip gerçekleşmediği 

XRD ile kontrol edilmiştir. 

Ayrılan örneklerin lityum analizleri 

yapılarak Lityum zenginleşmesinin 3165 

ppm’le Simektit’te olduğu saptanmıştır. 

Ayrılan Simektit; Jips ve Kalsit ile 

farklı oranlarda  karıştırılarak  kavrulmuş  

ve   en 

Örnek Li (ppm) 

Dolomit 475 

Simektit 3165 

 

Karışım Li (ppm) 

A Karışımı 2501 

B Karışımı 2638 

C Karışımı 1911 
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fazla Lityum kazanımının 5-1 oranında 

olduğu (2638 ppm) ortaya konulmuştur. 
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KİLİN TURİZM SEKTÖRÜNDE TURİSTİK ÜRÜN OLARAK KULLANIMI 

Clay as a Tourism Product in Tourism Industry 

¹Cafer TOPALOĞLU, 1Nisan YOZUKMAZ 

¹Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Kötekli Muğla 

ÖZET: İnsanoğlu varoluşundan bu yana doğanın bir parçası olmuş ve doğadan 

yararlanma yoluna gitmiştir. Toprak ise insanoğlunun doğadan yararlandığı kaynakların 

başında yer almıştır. Çok farklı amaçlarla kullanılan toprak, insan hayatının en önemli 

parçalarından biri olmuştur. Toprağın farklı yapıdaki bir türü olan kil de insanoğlunun çeşitli 

şekillerde yararlandığı toprak türleri arasında yer almıştır. Kil, insan yaşamında çeşitli 

şekillerde yer almış ve özellikle geçmişten günümüze insanoğlunun günlük hayatta kullandığı 

malzemelerin yapımında hammadde olarak kullanmıştır.  

Kilin insanlar tarafından bir başka kullanım şekli de turizm amaçlıdır. Bugün turizm 

sektöründe faaliyet gösteren bazı turizm işletmeleri kili ve kilden yapılan eşyaları turistik ürün 

haline getirerek turistlere mal ve/veya hizmet olarak satışını gerçekleştirmektedir. Kil ve 

kilden yapılan eşyalar turistlerin ilgisini çekmekte ve çeşitli amaçlarla mal ve/veya hizmet 

olarak satın alınmaktadır.  

Ürün, insanların ihtiyaçlarını gideren somut ve soyut nitelikteki tüm mal ve hizmetler; 

turistik ürün ise turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme içme, ulaştırma, 

eğlence ve diğer hizmetler ile satın aldığı mallardan oluşan ürünlerdir. Bu ürünler hizmet 

şeklinde soyut karakterli olabileceği gibi mal şeklinde somut karakterli de olabilir. Kil de hem 

deneyim olarak hizmet karakterli hem de satın alınan mal olarak somut karakterli turistik ürün 

haline dönüşebilmektedir.   

Bu kavramsal çalışmada kilin turizm sektöründe hangi amaçlarla ve ne şekilde 

kullanıldığı ve kilden turizm ürünü olarak nasıl yararlanıldığı örneklerle ele alınacaktır. Kil 

turizm sektöründe turistik amaçlı olarak çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Öncelikle ve en 

yoğun olarak Kapadokya bölgesinde özellikle Nevşehir’in Avanos ilçesinde turistik ürün 

olarak da değerlendirilen toprak kapların yapımında kullanılmaktadır. Turistler, Kızılırmak 

nehrine adını veren tüflü kızıl topraktan çanak, çömlek vb. kapların nasıl üretildiğini yerinde 

görme ve bu üretimi bir hizmet şeklinde satın alarak bizzat kendileri deneyimleme imkanına 

kavuşmaktadır. İkinci olarak üretimi tamamlanmış çanak, çömlek, vazo, güveç vb. ürünleri 

hediyelik eşya olarak satın almaktadırlar. Üçüncü olarak eski çağlarda kilden yapılmış ürünler 

antik eserler olarak müzelerde sergilenmekte ve turistler bu eserleri görmek için müzeleri 

ziyaret etmektedirler. Ayrıca ve son olarak turistler kilden peloido terapi olarak da 

adlandırılan çamur banyosu şeklinde yararlanarak bazı kil çeşitlerini sağlık ve güzellik amaçlı 

kullanmaktadır. 

Yerli ve yabancı turistler yukarıda sözü edilen bu kili ve kilden yapılan ürünleri satın 

almak için farklı düzeylerde ödemeler yaparak turizm sektöründe ekonomik hareketliliğin 

gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu durum istihdamın ve gelirin artmasına katkıda bulunmakta 

ve kilden turistik ürün olarak da yararlanılmasını sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kil, Turizm, Turistik Ürün 
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ABSTRACT: Human beings have been always a part of nature and have taken 

advantages of her. The soil is the principal resources of nature that has been offered to 

human beings. Used for various reasons, the soil has been a significant part of human life 

since the beginning. A different type of soil, clay is one of the soil types which is used by 

people in various ways. Clay has been used as a raw material for the production of other 

materials people use in their daily lives.  

Another type of usage of clay is related to tourism industry. Today some tourism 

enterprises turn objects made of clay into tourism products and sell them tourists as objects of 

goods or services. These objects or materials made of clay catch tourists’ attention and are 

purchased for different purposes. 

Product is the name of  all kinds of tangible and intangible goods and services which 

meet the needs of people; tourism product refers to the products related to all the goods and 

services a tourist can purchase during his/her stay in a tourism destination through the 

services of accommodation, food and beverage, transportation, entertainment and others. 

These tourism products can be both tangible as goods and intangible as services. Clay also is 

a tourism product both as an experience and service-based and as a tangible product that can 

be purchased. 

This conceptual study presents the importance of clay in tourism industry and explains 

with which purposes clay is used, how it is used and how it is used as a tourism product. Clay 

is used in various ways in tourism industry. First of all, it is used in the making of pottery as a 

tourism product in Avanos town of Nevsehir in the region of Cappadocia. Tourists can get the 

opportunity of observing how pottery products made of crimson soil with tuff that lends its 

name to Kızılırmak are being produced and also of experiencing this process of production by 

learning and doing it on site. Secondly, they can purchase pottery products like vase, pots and 

stewpot etc. as souvenirs. Thirdly, ancient products which had been made of clay in ancient 

times are displayed in museums where tourists visit and see these works of art. Lastly, tourists 

can take advantage of clay as peloid therapy in the form of mud bath and can use some of the 

clay types for purposes related to personal care, health and beauty. 

Domestic and foreign tourists purchase these aforementioned goods and services and 

accordingly, they contribute to economic dynamism locally and nationally in tourism 

industry. This leads to an increase in employment and income levels and it is assumed that 

clay will be increasingly used because of its contributions to both tourists and locals.  

Key Words: Clay, Pottery, Tourism, Tourism Product 
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MUĞLA YÖRESINDE KULLANILAN PELOİDLERİN ÖZELLİKLERİ VE 

TERAPİYE UYGUNLUĞU 

Properties of Peloids Used in Muğla Region and Suitability for Therapy 

1Muazzez ÇELİK KARAKAYA, 1Necati KARAKAYA 

1Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl. 42039 Konya 

ÖZET: Muğla bölgesinde (Türkiye batı kesiminde) kaplıcalar kullanılan peloidler 

üzerinde yapılan çalışmada, iki tür peloid numunesinin mineralojik, kimyasal ve fiziksel 

özellikleri araştırılarak bu malzemelerin iyileştirici-estetik için uygunluğunun 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kaplıca çevresinde veya yakın alanda yerinde oluşmuş 

çamurlar bazı hastalıkların, şikayetlerin tedavisinde, terapide ve kozmetik amaçlı olarak da 

tarih öncesi çağlardan beri kullanmaktadır. Peloidler, çamur havuzları, banyolar veya krem 

şeklinde cilde sürülerek uygulanmaktadır.  

Peloidlerin mineral tür ve bileşimi X-ışınları diffraksiyonu ile, morfolojik özellikleri 

taramalı elektron mikroskopta ve kimyasal bileşimleri ise ICP-EAS belirlenmiştir. Termal 

çamurların terapiye uygunluğunun belirlenmesinde fiziksel özellikler (viskozite, kıvam 

limitleri, yüzey alanı, aşındırma kapasitesi, ısıl özellikler, v.b.) önemli olduğundan 

incelenmiştir. Alınan çamur örneklerinin genellikle kil boyu malzemeden oluşmuş olduğu ve 

de kil minerallerinin ise genellikle simektit, illit ve kaolinit türü olduğu, bunlara ilaveten kil 

dışı bileşen olarak kısmen feldispat, kuvars, kalsit, dolomit ve az oranda da jips, halit, 

serpantin ve pirit mineralleri içerdiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ölçümlerde suların 

sıcaklık, pH ve EC değerleri sırayla 30-36 ° C, 6.80-7.0 ve 27-43.50 mS/cm arasında 

bulunmuştur. Çamurlarda ise söz konusu özellikler sırasıyla 33.9-40.0 °C, 6.8-7.7 ve 18.70-

63.0 mS/cm arasındadır. Termal sular ve çamurlar nört-zayıf alkalin karakterde olup, 

hidrojeokimyasal açıdan sular Na+-Cl- karakterindedir. Peloidlerden biri çok yüksek-yüksek 

plastik, diğeri ise orta-düşük plastik ve kıvam yönünden sırayla sert ve yumuşak özellik 

göstermiştir. Katyon değiştirme kapasiteleri 29.12 ile 33.83 meq/100g ve BET yüzey alanları 

33-45 m2/g arasındadır. Çamurların viskozite ve tiksotropi özellikleri benzer olup akıcılık 

göstermedikleri belirlenmiştir. Söz konusu çamur örneklerinin ısı tutma süresi 22-24 dakika 

ve özgün ısı değerleri 0.66-0.79 J/g∙˚C dir.  Çamurlardan birinin aşındırma indisi ve aşındırma 

miktarı diğerinden yüksektir ve cildi tahriş edebilir.  

Soğuma kinetikleri ve özgün ısı değerlerine göre, peloidler ısı terapisinin gerektiği 

sağlık problemlerinde kısmen kullanılabilir. Na+-Cl- türü olan sularla olgunlaşan çamurlar 

hareket sistemi ve cilt üzerine olumlu etkisi nedeniyle özellikle romatizmalar ve bazı cilt 

hastalarında kullanılabilir. Su emme ve yağ emme kapasitelerine göre kuru ciltlere kısmen 

uygulanabilirler. İncelenen numunelerin As dışında toksik ve/veya tehlikeli kabul edilen 

element içeriklerin sağlık için uygun olabilecek sınırı aşmadığı tespit edilmiştir. Arsenik 

özellikle tahriş olmuş ciltler için daha riskli olacağından bu elementin zararları önleyecek 

çözümler üretilmelidir. Yukarıda belirtilen özellikleri ve kimyasal bileşim yönünden önemli 

bir risk taşımaması (As hariç) nedeniyle terapide kullanılabileceği önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Çamur, peloid, Muğla, spa, Turkey 
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ABSTRACT: The study conducted on used spas in Muğla city region (western part of 

Turkey) included the investigation of mineralogical, chemical and physical properties of the 

two types of peloid samples in order to assess the suitability of the material for healing- 

aesthetic-related purposes. In situ formed muds, in the vicinity of the spa or in the nearby 

area, have been using in the treatment of some disease, complaints, and relaxing and for also 

cosmetic purposes since back to prehistory times. The peloids are applied in the form of baths 

mud pools or creams to the skin.  

Mineral types and composition, morphological characteristics and chemical 

composition of muds samples were determined by X-ray diffraction, ICP-EAS and scanning 

electron microscope, respectively. The physical properties e.g., viscosity, consistency limits, 

surface area, abrasivity capacity, thermal properties, etc. were also investigated because the 

properties are important in determining of the suitability of material to treatment. In addition, 

some physical properties have been measured in situ from both in the mud and the thermal 

waters. It has been found that the mud samples of are generally consist of clay minerals 

which are smectite, illite and kaolinite, and in addition to feldspar, quartz, calcite, dolomite 

and partially gypsum, serpentine, halite and pyrite minerals. In situ measurements of physical 

properties of the waters vary from for temperature 30 to 36 ° C, pH 6.80-7.0 and EC is 27 to 

43.50 mS/cm while the properties of the muds are range from for temperature 33.9 to 40.0 ° 

C, pH 6.8 to 7.7, and EC 18.70 to 63.0 mS/cm. The thermal waters and muds are neutral to 

slightly alkaline in character and from the hydrogeochemical point of view the water types 

were defined as Na+-Cl-. One of the peloids was very high to high plastic, the other medium to 

low plastic and consistency status are hard and soft, respectively. The muds show partially 

similar viscosity and thixotropic properties and are weakly flowable. The heat retention time 

and specific heat values of the muds are between 22 and 24 minutes and 0.66 and 0.79 J/g∙˚C. 

The cation exchange capacities are between 29.12 and 33.83 meq / 100g and the BET surface 

areas are 20.67 and 28.49 m2/g. The abrasive index and the abrasion amount of one the mud 

is higher than the other and may irritate the skin.  

 

According to the cooling kinetics and the specific heat values, the muds can be 

partially used in the health problems where the heat therapy is required. Peloids matured 

with Na+-Cl- type of waters can be used in rheumatism and some skin problems due to its 

positive effect on the movement system and skin. Depending on the water and oil absorption 

capacities, they can be applied partially to dry skin. It has been determined that the toxic and 

/ or hazardous elements in the samples do not exceed the limit, considered appropriate for 

health, except As. Since arsenic will be risky, especially irritated skins, solutions should be 

produced to prevent of the element to cause the harm. According to the abovementioned 

properties and also not having a significant risk of toxic element, except As, it can be 

recommended that the peloids can be used in the therapy. 

Keywords: Mud, peloid, Muğla, spa, Turkey 
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HİDROTERMAL VE CEVHER OLUŞTURAN  

SİSTEMLERDE KİL  

Clay in Hydrothermal and Ore Forming Systems  
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MADEN YATAKLARI SINIFLAMASINDA VE ARAMACILIĞINDA KİL 

MİNERALLERİNİN ÖNEMİ 

Significance and Use of Clay Mineral in Ore Deposit Classifıcation and Exploration 

1İlkay KUŞCU 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Muğla  

ÖZET: Maden yatağı, yerkabuğundaki günümüz ve gelecek ekonomik, teknoloik ve 

çevre-etki koşulları altında işletilip satışından katma değer elde edilen metalik/mineral 

zenginleşmeleridir. Bu yataklar oluşum mekanizmaları ve alterasyon parajenezlerine göre 

porfiri Cu, skarn, epitermal, volkanojenik massif sülfid, magmatik salgı yatakları gibi farklı 

türlerde sınıflandırılır. İşletilebilen veya sub-ekonomik zuhurların tamamı farklı mineral 

topluluklarının bir arada bulunduğu farklı alterasyon haleleri içinde yer alır. Bu halelerin 

birbirlerine göre zaman-mekan ilişkisi bu yatakların sınıflanmasında kullanılan en önemli 

jeolojik kontroldür. Maden yatakları çalışmaları, uygulamalı bir jeoloji alanı olarak jeolojinin 

değişik bulgu ve bilgilerini kullanarak maden yataklarını oluşturan elementlerin kaynaktan 

itibaren taşınma mekanizmalarını, akışkandan ne zaman, nasıl ve hangi şartlar altında ayrılıp 

katı faza geçtiklerini araştırdığı gibi farklı türlerdeki maden yataklarının karakteristik ve 

ayırtman özelliklerini tanımlayarak onları sınıflamayı da hedefler.  Bunlar daha çok maden 

yatakları çalışmalarının kökensel sınıflamasını hedefleyen çalışmaların hedeflediği 

konulardır. Bu kapsamda, maden yatakları çalışanları akışkanların sıcaklık, salinite, 

oksidasyon dereceleri ve akışkanın türü gibi  sorulara cevap bulmaya çalışırlar. Bunu 

yaparken tamamen analitik-enstrümental araçları kullanıp doğrudan absolüt sıcaklık, tuzluluk, 

izotop, yaş ve oksijen fugasitesi değerlerini sayısal olarak elde edebildikleri gibi bazı mineral 

parajenezlerini kullanarak da akışkanın türü, sıcaklığı, ve oksijen fugasitesi gibi parametreleri 

nitel olarak da tespit ederler. Farklı  kil mimerallerinin bir arada aynı yatak içinde mekansal 

olarak aynı alanlar içinde bulunması bu türden nitel yaklaşımlar sağlayan önemli bir 

kılavuzdur. Örneğin, alünit, dikit, kaolenit gibi kil minerallerinin bir arada bulunduğu 

cevherleşmenin, görece daha asidik (düşük PH’lı) ve görece oksijen fugasitesi daha yüksek 

bir akışkan ile ilişkili olduğunu gösterir. Öte yandan, adularya, montmorillonit, illit ve serizit 

gibi minerallerin bir arada bulunduğu bir cevherleşmeyi oluşturan akışkanların görece nötr 

veya nötüre yakın ve oksijen fugasitesi düşük akışkanlar tarafından oluşturulduğu kabul edilir.  

Ayrıca, düşük sülfidasyonlu bir epitermal cevherleşmede kil minerali olarak adularyanın var 

olması killeşme sırasında akışkanda kaynama süreçlerinin egemen olduğunun mineralojik 

kanıtı olarak Kabul edilir. Kaynama, bu tür cevherleşmelerde altın cevherleşme 

mekanizmalarından biri olduğu için sadece bu mineralin varlığının tespit edildiği damarlarda 

altın cevherleşmesi potansiyelinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu kabul edilir. Bunların 

yanında, kil minerallerinin bir arada bulunmasıyla oluşan ileri arjilik veya ortaç arjilik 

alterasyonların birbirleriyle zaman-mekan ilişkisi hem cevherli zonların sınırlarının 

belirlenmesinde hem de cevher içeren ana kütlelerin  nerede aranması gerektiği konusunda 

ipuçları sağlar. Buna ek olarak, baskın kil mineral parajenezi olarak, illit-smektit-

montmorillonit gibi killerin gözlendiği zonlar epitermal altın sistemleri için akışkanın yanal 

olarak ulaşabildiği en uzak lokasyonlar ve cevherleşme aranması gereken zonların en dış 

çeperi olarak kabul edilir. Bunlara ek olarak, alunit-kaolenit-dikit mineral parajenezlerinin bir 

arada bulunduğu arjilik alterasyonların yüksek sülfidasyonlu epitermal altın-bakır; adularia-
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montmorillonit-serizit mineral parajenezlerinin bulunduğu arjilik alterasyonlar ise düşük 

sülfidasyonlu epitermal altın-gümüş-kurşun yataklarını işaret ettiği de bilinmektedir.    

ABSTRACT: Ore deposit is defined as the natural accumulation of metallic and non-

metallic minerals from which one or more metals could be extracted at profit at the present 

and future economic, technologic and environmental conditions. Based on their genesis and 

alteration paragenesis, the ore deposits are classified as porphyry Cu, skarn, epithermal, 

volcanogenic massive sulfide and magmatic segregation deposits. The ore deposits or 

prospects are hosted by envelopes of alteration zones consisting of different mineral 

assemblages. The space-time associations of the alterations with respect to each other have 

prime control on the classification of the ore deposits. The study of ore deposits, as an applied 

geology, involves the classification of ore deposits by defining their distinguishing and 

characteristic features. These commonly addresses the studies focusing on genetic 

considerations. The genetical aspects depend on determination of absolute temperature, 

salinity, stable and radiogenic isotopes, geochronology and oxygen fugacity of the fluids 

involved in alteration and mineralization by instrumental-analytical methods. These 

parameters could well be obtained relatively by studying certain mineral paragenesis and 

assemblages.  The presence of certain clay mineral associations and assemblages, for 

instance, provide evidence for relative understanding of the salinity, temperature, oxygen 

fugacity of the fluids. For example, the alterations containing abundant alunite, dickite and 

kaolinite for example are suggestive of relatively higher oxygen fugacity and acidic (low pH) 

whereas the alterations containing predominantly of adularia, illite, sericite and 

montmorillonite favour more reducing or near neutral conditions for their formations.  

Besides, abundance of adularia in a low sulfidation epithermal mineralization suggest  that 

boiling prevailed during the formation of argillic alterations. Therefore, as the boiling is one 

of the most widely accepted precipitation mechanism for the gold from an ore-bearing 

solution, the presence and recognition of adularia alone in the main ore body would suggest 

the gold should be precipitated. Furthermore, the space-time association between the 

intermediate and advanced argillic alterations would help both targeting ore-bodies and 

better outlining the outer limits of alterations. In addition to these, the alteration zones 

containing illite-smectite and montmorillonite are accepted to be the outher shells of the 

alteration envelopes. The clay mineral assemblages containing alunite-dickite-kaolinite are 

termed as advanced argillic alterations  enveloping the main gold-bearing quartz veins at the 

high sulfidation epithermal Au-Cu systems while the argillic alterations containing adularia-

montmorillonite and sericite are termed as intermediate argillic alterations enveloping low 

sulfidation epithermal Au-Ag-Pb systems. 
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AHIRÖZÜ KAOLEN YATAKLARINA AİT BOZUŞMA ZONLARI VE MİNERAL 

BİRLİKTELİKLERİNİN ALTERASYON İNDEKS SONUÇLARI İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

A Study on Zonning Patterns and Mineral Assemblages of Ahırözü Kaolin Deposits with 

Respect to Alteration Index Results 

1Işıl ÖMEROĞLU, 1Asuman GÜNAL TÜRKMENOĞLU 

1Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06800 Çankaya-Ankara 

ÖZET: Ahırözü kaolen yatakları mineralojik, petrografik ve kimyasal analizler 

aracılığıyla incelenmiştir. Bu incelemelerin sonucunda; hidrotermal solüsyonların; kayaçların 

kompozisyonları, mineralojik birleşimleri ve dokularına dair yapmış oldukları etkileri 

detaylandırmak hedeflenmiştir. Ahırözü kaolen yatakları, Eskişehir-Mihalıççık ilçesinde 

yüzeylenmekte olup; kaolenleşme Triyas yaşlı granitik intrüzyonun hidrotermal olarak 

bozuşmasına bağlı olarak gerçekleşmiştir.  

Yapılan saha incelemelerinde; mineral birliktelikleri, dokuları ve alterasyon ürünleri 

incelenmiştir. Çalışma sahasında, beş farklı ikincil mineralizasyon ürününe rastlanmıştır. 

Bunlar; kil, klorit, listvenit, karbonat ve amorf silika olarak sıralanabilmektedir. İkincil kuvars 

kristalleri, “stockwork” tipi mikro çatlaklar içerisinde, amorf silikanın çökelmesine bağlı 

olarak oluşum göstermektedir. Çalışma sahasında, özellikle iki temel alterasyon zonu 

tanımlanmaktadır; arjilik ve propilitik. Sahada, arjilik alterasyon zonu içerisinde; kaolen, 

smektit ve illit gibi kil mineralleri gözlenmektedir. Propilitik alterasyona işaret eden klorit ve 

epidot mineralleri, yapılan ince-kesit ve XRD incelemelerinde ayrıca tespit edilmiştir.  Dikit, 

pirit ve göthit gibi aksesuar mineraller ayrıca alınan örneklerde yapılan analizler ile saptanmış 

olup; sıvı kapanım analizlerinden elde edilen sonuçlar ile birlikte yorumlanmışlardır.  Bu 

sonuçlar kapsamında; sahadaki mineral parajenezleri ve bozuşma sıcaklığı verileri göz önüne 

alındığında, sistemin nötr-asidik pH’a sahip 200⁰C ortalama sıcaklıklar altında oluşmuş, 

düşük-orta arjilik alterasyonun hakim olduğu ve kimyasal solüsyonların kayaçlar ile 

etkileşimi ile meydana gelmiş olan bir sistem olduğu saptanmıştır. 

Ishikawa alterasyon indeksi (AI) ve klorit-karbonat-pirit indeksi (CCPI), Ahırözü 

kaolen yatakları ve çevre kayaçlarda meydana gelen; gerek propilitik alterasyon gerek ise 

arjilik alterasyon zonlarını; yapılan petrografik, mineralojik ve kimyasal incelemelerin 

ardından doğrulamak maksadıyla kullanılmıştır. Ishikawa alterasyon indeksi (AI) methodsal 

olarak 1976 yılında Ishikawa ve diğerleri tarafından ortaya konulmuştur. Bu indeksin çalışma 

prensibi, Na-plajiyoklaz ve volkanik camın parçalanarak klorit ve serizit minerallerine 

dönüşmesidir (Large vd. 2001). Ancak, klorit-karbonat-pirit indeksi (CCPI), klorit mineralinin 

meydana gelirken; magmatik kayaç kompozisyonu içerisindeki albit, K-Feldispat veya serizit 

ile yer değiştirmesinden kaynaklı MgO ve FeO miktarlarında gerçekleşen artışlardan 

kaynaklı, Na2O ve K2O miktarlarındaki düşüşü hesaplamak suretiyle çalışır (Large vd. 2001). 

CCPI, karbonat alterasyonu ile bağlantılı olarak kayaç kompozisyonunda gerçekleşen; pirit, 

hematit ve magnetit zenginleşmeleri ile de bağlantılı bir şekilde korele edilmiştir (Large ve 

diğerleri 2001). Yapılan incelemeler sonucunda minimal bozuşmaya uğramış olan volkanik 

kayaçlardaki AI değerinin yaklaşık 30 olduğu saptanmıştır (Large vd. 2001).  
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Yapılan incelemelerde CCPI vs AI diyagramları çizilmiştir. Araziden alınan belirli 

alterasyon zonları içerisinde yer alan numuneler kimyasal sonuçlar baz alınarak hesaplanan 

CCPI ve AI değerleri göz önünde bulundurularak formülüze edilmiş bir şekilde bu 

diyagramlara yerleştirilmiştir. Değerlere bağlı olarak standartlaştırılmış bu diyagramlarda, 

örneklerin düştüğü alterasyon alanları saptanmış ve mineralojik-petrogafik analiz yöntemleri 

ve kimyasal analiz sonuçlarının kullanılarak zonlara ayrıştırıldığı bu numuneler böylece 

doğrulanmıştır.  

AI (x-ekseni) vs. CCPI (y-ekseni) diyagramlarında orta alana düşen (CCPI ~15-50 

iken; AI ~30-70) kısımdaki Hmd 1-5 serisine ait örneklerimizin daha az altere olmuş 

hidrotermal kökenli kayaçlar olduğu saptanırken; CCPI>90 ‘dan daha yüksek değerlere 

ulaştığı örneklerin (Hmd 8-1) dolomit/klorit alterasyonu gösterdiği anlaşılmıştır. AI>90 olan 

numunelerin ise; klorit-serizit alterasyonun dominant olduğuna işaret edildiği alanda 

kümeleştikleri saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ahırözü kaolen yatakları, Mihalıççık, Eskişehir, Ishikawa alterasyon 

indeksi (AI), klorit-karbonat-pirit indeksi (CCPI) 

ABSTRACT: Ahırözü kaolin deposits have been investigated by using mineralogical, 

petrographical and chemical analyses. In the scope of the study it has been aimed to detect 

the influences of hydrothermal solutions on the compositions, mineralogical components and 

textures of the rocks. Ahırözü kaolin deposits are distributed across Eskişehir-Mihalıççık 

province whereas the kaolinization has been occurred throughout the Triassic granitic 

intrusion in the region due to hydrothermal alteration. 

Mineral assemblages, textures and alteration products have been studied during the 

field investigations. In the study area, there has been five different secondary mineralization 

products determined which are clay, chlorite, listwanite, carbonate and amorphous silica. 

Secondary quartz crystals have been emplaced in micro fractures of the rocks as stockwork 

structures. These quartz crystals have been formed in the first place resulted from the 

precipitation of excess silica in the system. There have been two main alteration zones 

identified; propylitic and argillic, in the study area. Kaolin, smectite and illite minerals have 

been observed in argillic alteration zone. Chlorite and epidote minerals, which have been 

also specified with respect to XRD and thin-section analyses, have been described as key 

minerals indicating propyllitic alteration zone. Dickite, pyrite and goethite have been found 

as accessory minerals in the system. In addition to the entity of these accessory minerals, fluid 

inclusion results have been used to evaluate the alteration conditions dominated in the 

system. Therefore, it has been determined that the system has formed as low to medium 

argillic alterated system under neutral acidic pH conditions at approximately 200⁰C with 

respect to the entity of mineral paragenesis and detected alteration temperatures due to the 

interaction of chemical solutions and surrounding rocks in the region. 

Ishikawa alteration index (AI) and chlorite-carbonate-pyrite index (CCPI) have been 

utilized to prove propylitic and argillic alterations which have been determined by using 

petrographic, mineralogical and chemical investigations. Ishikawa alteration index was 

invented in 1976 by Ishikawa et al. The structural principal of this formulated index is 

emplacement of chlorite and sericite minerals in which Na-plagioclase and volcanic glass 

breakdown (Large et al. 2001). However, chlorite-carbonate-pyrite index (CCPI) has been 

also developed to calculate the increase in amount of MgO and FeO due to the occurrence of 
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Mg-Fe chlorite in the system when it replaces with albite, K-feldspar or sericite in the igneous 

rocks by resulted in the loss of Na2O and K2O (Large et al. 2001). This index is also 

connected with carbonate alteration in addition to the enrichment of pyrite, hematite and 

magnetite assemblages (Large et al. 2001). According to the alteration trends, it has been 

observed that least altered volcanic samples introduce approximately AI=30 (Large et al. 

2001).  

CCPI vs AI diagrams have been generated. The samples acquired from the field have 

been emplaced on alteration trend diagrams by inserting the results derived from chemical 

analyses in the formula to calculate AI and CCPI. In which diagrams generated with respect 

to standard values, alteration boxes have been created to detect the alteration zones where 

these samples belong to. Samples formulated to emplace these alteration trend diagrams have 

been previously investigated to identify in which alteration zone they have been distributed by 

using mineralogical, petrographical and chemical analyses. Therefore, these alteration trend 

patterns have been used to verify whether these previous methodological studies are accurate 

or not mathematically. 

The box in which the samples coded as Hmd 1-5 series  fitted at the area in the middle 

of the AI (x-axis) vs. CCPI (y-axis) diagrams indicates that these rocks have been specified as 

less alterated hydrothermal originated rocks (CCPI ~15-50; AI~30-70) whereas Hmd 1-8 

series samples stating the entity of dolomite-chlorite alteration due to CCPI>90 values. The 

samples clustered in the box when AI>90 introduces that these samples have been obtained 

from the zone where chlorite and sericite alteration is dominant. 

Keywords: Ahırözü kaolin deposits, Mihalıççık, Eskişehir, Ishikawa alteration index (AI), 

chlorite-carbonate-pyrite index (CCPI) 
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BİZMİŞEN-ERZİNCAN SKARN TİPİ DEMİR CEVHERLEŞMESİNİN YAŞ, SÜRE 

VE KÖKENİNE İLİŞKİN KİL MİNERAL VERİLERİ(*) 

Clay Mineralogical Data on Age, Duration and Origin of Skarn Type Iron Mineralization of 

Bizmişen-Erzincan(*) 

1Ömer BOZKAYA, 1Gülcan BOZKAYA, 2Hüseyin YILMAZ, 3Deniz HOZATLIOĞLU, 
4David A. BANKS, 5Adrian J. BOYCE 

1Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Denizli 
2Cumhuriyet Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü,  Sivas 
3Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas 

4School of Earth and Environment, University of Leeds, Leeds, UK, 
5Scottish Universities Environmental Research Centre, East Kilbride, UK 

ÖZET: İç-Doğu Anadolu’da Eosen yaşlı plütonik kayaçlar (diyorit, kuvars diyorit) 

Triyas-Kretase yaşlı kireçtaları ve Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlar içerisine sokulum 

yaparak skarn (granat, diyopsit, epidot, skapolit ve tremolit), demir cevherleşmesi ve kil-

içeren alterasyon (arjilik alterasyon) zonları oluşturmuştur. Bizmişen skarn-tipi demir yatağı 

bölgede işletilen önemli madenlerinden birisidir. Kil/fillosilikat-içeren kayaçlar ve bu 

kayaçlardan zenginleştirilen kil mineralleri dokusal (optik ve elektron mikroskop), 

mineralojik (X-ışınları Kırınımı) ve jeokimyasal (ana/iz element, duraylı ve radyojenik izotop, 

ICP-MS) yöntemlerle incelenmiştir.  

Hidrotermal alterasyon ürünü kayaçlar başlıca kuvars, kalsit, dolomit, feldispat ve 

kil/fillosilikat mineralleri içermektedir. Kil/fillosilikat mineralleri dioktahedral (smektit, 

kaolinit, karışık tabakalı illit-smektit/I-S ve illit) ve trioktahedral (vermikülit, 

serpantin/krizotil, talk ve klorit) bileşime sahiptir. Na- ve Ca-smektit ve kaolinit mineralleri 

diyorit kütlesi içinde ve diyorit-kireçtaşı sınırında gelişmiştir. Bununla birlikte, diyorit-ofiyolit 

sınırında vermikülit, serpantin/krizotil, talk ve klorit gelişmiş olup, kil/fillosilikat mineral 

bileşimi dağılımını başlıca yan-kayaç bileşiminin etkilediğini işaret etmektedir. Kaolinit ve I-

S (R1 düzenlenme tipi, I75-S25) sırasıyla 1M (1-tabakalı monoklinik) ve 1Md (düzensiz 1-

tabakalı monoklinik) politipine sahip olup, düşük sıcaklık (< 200 ºC) koşullarını 

yansıtmaktadır. Kaolinit, smektit ve I-S’lerin optik ve elektron mikroskop verileri bunların 

detritik katkı içermediklerini ve bütünüyle hidrotermal (neoformasyon) kökenli olduklarını 

göstermiştir. 

Smektit, kaolinit ve I-S’lerin ana ve iz element bileşimleri diyorit ile ofiyolit arasında, 

diyorite yakın bir bileşime sahiptir. Killerin nadir toprak element (REE) bileşimleri 

kaolinitten (5-10 kat) smektite (10-100 kat) doğru artan biçimde azalan sıcaklıkla birlikte 

kondrite göre belirgin bir zenginleşmeyi işaret etmektedir. Kil minerallerinin duraylı izotop 

(δ18OV-SMOW and δDV-SMOW) verileri smektit için 100-200 ºC arasındaki sıcaklıklarda  

süperjen veya düşük-dereceli arjilik zon, I-S ve kaolinit için ise, 200 ºC yi aşan sıcaklıkta 

hipojen veya yüksek-dereceli arjilik zon  koşullarını yansıtmaktadır. Sıvı kapanım ortalama 

homojenleşme sıcaklığı verilerine göre izotopik dengedeki sıvılar kil mineral oluşturan 

sıvıların magmatik su bakımından baskın olduğunu göstermiştir. Bu magmatik ilişki 

kuvarsların δ18O ve δD, kalsitlerin δ13C ve δ18O kalsit ve pirit ve kalkopiritlerin δ34SV-CDT  

verilerine de yansımış olup, tüm izotopik veriler şiddetli bir magmatik etkiye işaret 

etmektedir. Arjilik alterasyonla ilişkili I-S’lerin Ar/Ar toplam gaz yaş verileri, alterasyonun 
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Üst Eosen’de plütonik sokulumdan yaklaşık 10 My sonra başladığını ve Üst Oligosen’e kadar 

yaklaşık 12 My devam ettiğini yansıtmaktadır. Elde edilen veriler, hidrotermal killerin, 

hidrotermal sistemdeki magmatik sıvılardan oluştuğunu, plütonik kütlenin sokulmasından 

sonra uzun bir süre devam ettiğini ve bu şekilde hidrotermal sistemlerin ne kadar uzun süre 

gerektirdiği bağlamında önemli mineralizasyon alanlarını ürettiğini göstermektedir. 

(*) Bu çalışma ÇAYDAG 113Y576 nolu proje kapsamında TÜBİTAK tarafından 

desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bizmişen-Erzincan, Arjilik alterasyon, Skar-tipi demir cevherleşmesi, 

Kil/fillosilikat, Mineraloji, Jeokimya 

ABSTRACT: In east-central Turkey, Eocene plutonic rocks (diorite, quartz diorite) 

were intruded into Triassic-Cretaceous limestones and Upper Cretaceous ophiolitic rocks 

producing skarns (garnet, diopside, epidote, scapolite and tremolite), iron mineralization and 

clay-bearing alteration zones (argillic alteration). The Bizmişen skarn-type iron deposit is 

one of the major operating mines in this region of Turkey. Clay/phyllosilicate-bearing rocks 

and separated clay minerals were studied by textural (optical and electron microscopy), 

mineralogical (X-ray diffraction) and geochemical (major/trace elements, stable and 

radiogenic isotopes, ICP-MS) methods.  

Hydrothermally altered rocks contain mainly quartz, calcite, dolomite, feldspar and 

clay/phyllosilicate minerals. Clay/phyllosilicate minerals comprise dioctahedral (smectite, 

kaolinite, mixed-layered illite-smectite/I-S and illite) and trioctahedral (vermiculite, 

serpentine/chrysotile, talc and chlorite) composition. Na- and Ca-smectite and kaolinite are 

developed at diorite-limestone contact and within the diorite body. However, at the diorite-

ophiolite contact the alteration mineralogy consists of vermiculite, serpentine/chrysotile, talc 

and chlorite were, indicating the distributions of clay/phyllosilicate mineral composition are 

influenced primarily by the host-rock composition. Kaolinite and I-S (I75-S25, R1 ordering) 

have 1M (one-layer monoclinic) and 1Md (one-layer monoclinic, disordered) polytypes, 

respectively, indicating low-temperature (< 200 ºC) conditions. Optical and electron 

microscope data of kaolinite, smectite and I-S indicate completely hydrothermal (neo-

formation) origin without any detrital input. 

Major and trace element compositions of smectite, kaolinite and I-S have a 

composition between diorite and ophiolite, but relatively close to diorite composition. 

Chondrite-normalized rare earth element (REE) data of clays show distinct enrichments with 

respect to chondrite, increasing from kaolinite (5-10 times) to smectite (10-100 times), 

together with the decreasing temperature conditions. Stable isotope data (δ18OV-SMOW and 

δDV-SMOW) of clay minerals indicate 100-200 ºC for smectite, in the supergene or low-grade 

argillic zone, whereas in excess of 200 ºC for I-S and kaolinite, in the hypogene or high-grade 

argillic zone. Fluids in isotopic equilibrium with the measured values, using the average 

values for fluid-inclusion homogenization temperatures, indicate magmatic water dominance 

for clay-forming fluids. This magmatic association is further reflected in calculated fluid δ18O 

and δD data in quartz, δ13C and δ18O data of calcite and δ34SV-CDT data of pyrite and 

chalcopyrite, all of which reflect a strong magmatic influence which are also indicative of 

magmatic source. Ar/Ar total gas age data of I-S samples are consistent with argillic 

alteration starting in the Upper Eocene, 10 Ma after the plutonic intrusion, and continued to 

the uppermost Oligocene, with duration of approximately 12 Ma. The data show that 
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hydrothermal clays were formed from magmatic fluids in a hydrothermal system that 

persisted for an extended period well after the intrusion of the igneous body, thus perhaps 

constraining how long hydrothermal systems are required operate to produce major areas of 

mineralization. 

(*)This study is supported by the Turkish Research Fund (TUBITAK Project No 113Y576).  

Keywords: Bizmişen-Erzincan, Argillic alteration, Skarn type iron mineralization, 

Clay/phyllosilicate, Mineralogy, Geochemistry 
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ILBIRDAĞI’NDA (G BAFA- MİLAS) İZLENEN KRİSTALİZE DİYASPOR 

OLUŞUMLARININ MİNERALOJIK VE PETROJENETIK ÖZELLİKLERİ 

Mineralogical and Petrogenetic Features of the Crystallized Diaspor Occurrences in Ilbidağı 

(S Bafa - Milas) 

1Hatice KÖYLÜOĞLU, 1Semih GÜRSU, 2Ömer BOZKAYA 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Muğla 
2Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Denizli 

ÖZET: Bu çalışma’da, Güney Menderes Masifinde (MM) İlbirdağı (Bafa’nın Güneyi)’da 

izlenen makro kristalli diyaspor minerallerinin petrojenetik ve mineralojik özelliklerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma bölgesi, Toros-Anatolit Platformuna ait Menderes Masifinin örtü serilere 

içeresinde yer alır ve Dilek Napı ve Sikladik Mavi Şist Birimleri ile temsil edilir. Çalışma alanının 

bölgesel jeolojisi, başlıca Erken Paleozoik yaşlı kuvarsit/kuvars-şist, Karbonifer yaşlı meta-sedimanter 

kayaçlar, Jura-Kretasa yaşlı meta-karbonatlar, Geç Kretesa yaşlı meta-karbonatlar/meta-sedimanter 

kayaçlardan ve Kuvatener yaşlı alüvyonlardan oluşur. Makro-kristalli diyaspor mineralleşmesi, 

Jura-Kretase yaşlı meta-karbonatlar ve Geç Kretase yaşlı meta-karbonat/meta-sedimanter 

kayaçlar arasında izlenen bir tektonik zon boyunca gelişmiştir. Boksit ve makro-kristalli 

diyaspor mineralleşmesi, özellikle Küçükçamlık Tepe, Büyükçamlık Tepe ve Orta Tepe’de 

Jura-Kretesa yaşlı meta- karbonatlar içerisinde izlenir. Mikro-kristali diyaspor 

mineralleşmesi, meta-karbonatlar (mermer) içerisindeki karstik boşluklarda gözlenen boksit 

yataklarının içerisinde gelişir. Ancak, iri makro-kristalli diyaspor mineralleşmesi, meta-

karbonatlarda (mermer) izlenen karstik boksit yataklarının tektonizmadan etkilenen 

çatlak/kırık zonlarında ve damarlarında izlenir. Karstik boksit yataklarında izlenen diyaspor 

mineralleşmesi, boksit yataklarının çatlak/kırık zonlarında ve damarlarında izlenen diyaspor 

mineralleşmesine nazaran daha küçük tane boyutuna sahiptirler (< 0.01 mm). Makro-kristalli 

diyaspor mineralleşmesi ile gelişen fazların XRD sonuçları, başlıca Al-ca zengin mineral 

fazlar (boromuskovit, fengit, flogopit, gibsit) ve Fe-ce zengin mineral fazlardan (hematit ve 

götit) oluştuğunu gösterir. Makro-kristalli diyaspor mineralleşmesi ile beraber gelişen Al ve 

Fe-ce zengin mineralli fazlar, meta-karbonatların karstik kesimlerinde gelişen boksit çökelimi 

sonrası etkin olan tektonizma kontrollü Al ve Fe-ce zengin hidrotermal çözeltilerin etkisiyle 

gelişmiş olduğuna işaret eder. Menderes Masifinin örtü ve çekirdek birimlerinde sillimanit ve 

disten içeren kaya birimlerin gözlenmesi, Bafa bölgesinde gelişen makro-kristalli diyaspor 

mineralleşmesinde hidrotermal oluşum modeline destekleyebilir. Ayrıca, makro-kristalli 

diyaspor üretimi için işletilen galerilerin tektonik zona yakın olması, Al ve Fe ce zengin 

fazların boksit ve meta-karbonat bileşimli yan kayaçların çatlak/kırık zonlarında 

damar/damarcıklarında gözlenmesi, kristalli diyaspor mineralleşmesinin tektonik zon boyunca 

gelişen hidrotermal çözeltilerin etkisine bağlı olarak geliştiğini ortaya koyar. 

Anahtar Kelimeler: Mikro-kristalli diyaspor mineralleşmesi, tektonizma kontrollü, 

hidrotermal çözeltiler, Bafa-Milas, Menderes Masifi  

ABSTRACT: This study focused on determining of the mineralogical and petrogenetic 

features of the macro-crystallized diaspor mineral that observed in the Ilbirdağı (S of Bafa), southern 

Menderes Massif (MM). The study area is located in the cover series of the Menderes Massif that are 

subparts of the Anatolites of the Tauride Anatolite Platform and  represent rocks of Dilek Nappe 

and Cycladic Blue Schist Units. The local geology of the area is mainly composed of Early 
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Paleozoic quartzite/quartz-schists, Carbonifereous meta-sedimentary rocks, Jurassic-

Cretaceous meta-carbonates, Late Crataceous meta-carbonates/meta-sedimentary rocks and 

Quaternary Aluvions. The crystallized diaspor mineralization generated along the tectonic 

contact between the Jurassic-Cretaceous meta-carbonates and Late Crataceous meta-

carbonates/meta-sedimentary rocks. The bauxite and macro-crystallized diaspor 

mineralizations especially in Küçükçamlık Hill, Büyükçamlık Hill and Orta tepe Hill were 

occurred within the Jura-Cretaceous meta-carbonates. The micro-crystallized diaspor 

mineralization are observed within the bauxite deposits in the karstic space of the meta-

carbonate rocks (marble). However, large macro-crystallized diaspor mineralization mainly 

observed in the fracture zones affected by tectonism in the karstic bauxite deposits of the 

meta-carbonate rocks (marble). The karstic bauxite also has diaspor mineral but their grain 

size is too small (<0.01 mm) than correlating macro-crystalline diaspor mineral that are 

mainly observed in the fracture zones of the bauxite deposits and vein/veinlets of the host 

rocks. The X-ray results of the samples associated with macro-crystalline diaspor mineral are 

mainly composed of Al rich mineral phases (boromuscovite, phengite, phlogopite, gibbsite) 

and Fe-rich mineral phases (hematite, goethite). Al-rich and Fe-rich mineral phases 

associated with macro-crystalline diaspor mineral imply that they might have been formed by 

the tectonism-controlled Al-Fe rich hydrothermal solutions after developed the genesis of the 

bauxite deposition in the karstic parts of the meta-carbonate rocks. The sillimanite and 

kyanite bearing core/cover units of the MM may also support the hydrothermal process model 

for the genesis of the macro-crystalline diaspor mineralization in Bafa area. In addition, the 

operating galleries for the production of the macro-crystallized diaspor minerals in the study 

area closing to the tectonic zones and Al-Fe rich mineral phases generating in the fracture 

zones and vein/veinlets of the bauxite deposits and meta-carbonate host rocks imply that the 

macro-crystalline diaspor mineralization have been generated by a hydrothermal fluids 

activated along the tectonic zones of the study area. 

Keywords: Macro-crystallized diaspor mineralization, tectonism-controlled, hydrothermal 

fluids, Bafa-Milas, Menderes Massif  
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KİL MİNERALOJİSİ, JEOLOJİSİ VE JEOKİMYASI 

Clay Mineralogy, Geology and Geochemistry 
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TOPRAK BİLİMİ YAKLAŞIMLARININ YER VE MALZEME BİLİMİNDEKİ 

ÖNEMİ  

Interdisciplinary and Multi-Proxy Evidence from Soil Science: Process Oriented Paradigms 

Selim KAPUR 

ÖZET: Pedoloji, sedimanların ayrışma, kil minerallerinin ve mikroyapının oluşumu 

süreçlerindeki proseslerin açıklanmasına katkıda bulunan disiplinlerarası bir bilim dalıdır. 

Mikroskopik ve sub-mikroskopik aygıtlarla elde olunan bilgilerin arazi bilgileri ile 

bütünleştirilmesini sağlar. Disiplinler arasıdır ve ayrıca Toprak ile tortul malzemelerin   

seramik ve yapı malzemelerinin değişiminin saptanmasında yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır.   Sonuçta, Toprak oluşum süreçlerinin ve oluşan materyallerin tarım, jeoloji, 

malzeme ve iklim değişimi konularına yorumlar üretilmesine yardımcı olur. 

ABSTRACT: Pedology is an interdisciplinary science that contributes to the 

explanations of the processes of weathering of the sediments and soils, development of clay 

minerals and soil microstructure. It also provides the link between field work and info 

obtained by microscopic and sub-microscopic equipment. It’s interdisciplinarity also provides 

knowledge in interpreting the changes in ceramics and materials via soil and sediment 

properties. Consequently, Pedology helps in developing knowledge for agricultural use of 

soils along side answering questions on geological/pedological matters related to climate 

change. 
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ANKARA-ÇANKIRI HAVZASINDA MİYOSEN YAŞLI VOLKANİK-SEDİMANTER 

BİRİMLER İÇERİSİNDEKİ BENTONİTLERİN KÖKENİ, ORTA ANADOLU, 

TÜRKİYE 

Origin of Bentonites in Miocene Volcano-Sedimentary Units from Ankafa-Çankırı Basin, 

Central Anatolia, Turkey 

1* Selahattin KADİR, 1 Hülya ERKOYUN, 2 Tacit KÜLAH, 1 Nergis ÖNALGİL, 3 W. 

Crawford ELLIOTT 

1*  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği, TR-2480 Eskişehir, Türkiye 
2 Dumlupınar Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği, TR-43100 Kütahya, Türkiye 

3 Department of Geosciences, Georgia State University, Atlanta, GA 30302, USA 

ÖZET: Orta Anadolu’da Ankara-Çankırı havzasındaki Miyosen yaşlı gölsel 

volkanik/sedimanter kayaçların yoğun olarak ayrışması sonucu ekonomik boyutta bentonit 

yatakları oluşmuştur. Bentonit örneklerinin kuruma çatlakları, yer yer kömür damarları, bitki 

kök izleri, jips lensleri, sarı sülfat benzeri kırık dolguları ve demir oksit boyamaları içermesi 

bu bentonitlerin sığ göl ortamında oluştuğunu göstermektedir. Smektit, bentonit yataklarında 

en fazla bulunan kil mineralidir. Yer yer klorit ve illit, az miktarda kuvars, feldspat, dolomit, 

kalsit ve opal-CT smektite eşlik etmektedir. SEM ve TEM analizlerine göre ince smektit 

yapraklarının, taneler arasında veya kalıntı feldspat ve volkanik camın üzerini örtecek şekilde 

gelişmesi smektitin otijenetik olarak çözülme-yığışma mekanizmasıyla oluştuğunu 

göstermiştir. Smektitçe zengin kil örneklerinin ortalama ana element bileşimlerine göre, 

montmorillonitik smektit olduğu saptanmış ve yapısal formülü: 

(Na0.33Ca0.31K0.18)(Al2.35Fe0.80Mg0.78)(Si7.79Al0.21)O20(OH)4 olarak hesaplanmıştır. Smektitçe 

zengin kil örneklerinde tabakalar arası katyonların Na+/(Na++Ca2+) oranları, bentonitlerin 

bileşimlerinin Ca-smektit ve Na-smektit arasında olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yüksek 

HNTE/(ONTE+ANTE) oranlarında, Al2O3, Ni+Co+Cr ve Fe2O3+MgO+TiO2 miktarları, 

Rb+Ba ve Na2O+K2O, Sr ve Rb, Rb/Sr ve Zr, Zr/Sm ve SiO2 arasında pozitif korelasyon ve 

negatif Eu anomalisi, smektit oluşumu için gerekli Si, Al, Fe ve Mg’un volkanik malzemedeki 

feldspat, amfibol ve volkanik cam ile kısmen de ofiyolitik birimlerin kimyasal ayrışmasından 

kaynaklandığını göstermektedir. Ayrışma boyunca tüketilen SiO2, Na2O, Ba, Sr ve U 

miktarına karşın Al2O3, Fe2O3, CaO, K2O, TiO2, Cr, Hf, Nb, Th, V, Zr, Y ve Zn miktarının 

zenginleşmesi de bu öneriyi desteklemektedir. Bentonit örneklerindeki yüksek smektit miktarı 

ile detritik malzemenin olmayışı bu bentonitlerin piroklastik malzemenin yerinde ayrışması 

ile oluşan birincil bentonitler olduğunu göstermektedir. Buna karşın, bentonitlerdeki klorit 

içeriğinin havzanın güneyine doğru artması ile yuvarlak-yarı yuvarlak ofiyolitik ve volkanik 

kökenli tanelerin varlığı, önceden depolanmış piroklastik çökellerin havza içerisine taşınarak 

detritik malzeme ile karıştıktan sonra yerinde ayrışması sonucu oluşan ikincil bentonitleri 

göstermektedir. Arazi gözlemleri ile mineralojik ve kimyasal verilere göre, Ankara-Çankırı 

bentonit yatakları genel olarak birincil bentonitler,  yer yer de ikincil bentonitler halinde 

oluşmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ankara-Çankırı havzası, bentonit, jeokimya, kimyasal ayrışma, köken, 

mineraloji, volkanik-sedimanter. 
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BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE YILANLI FORMASYONU (GEÇ DEVONİYEN-

ERKEN KARBONİFER) İÇERİSİNDEKİ K-BENTONİTLERİNDE SAPTANAN 

PİRİT MİNERALLERİNİN FARKLI KRİSTAL MORFOLOJİLERİ 

Distinct Morphologies of Pyrite Minerals within Yılanlı Formation (Late Devonian-Early 

Carboniferous) K-Bentonites in Northwestern Black Sea Region, Turkey 

1Özge YÜCEL, 2Asuman GÜNAL TÜRKMENOĞLU 

1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 
2
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 

ÖZET: Volkanik patlamaların ürünü küller (tefra) uzun mesafeler boyunca 

taşındıktan sonra depolanırlar, ve erken diyajenez esnasında bentonitlere (simektitçe zengin 

kil taşları) altere olurlar. Geç diyajenez sırasında, bu simektitçe zengin bentonitler kimyasal 

değişme ve diyajenezle birlikte ilerleyen illitleşme süreci ile K-bentonitlere dönüşürler. Bu K-

bentonitler ise, düşük dereceli metamorfizma neticesinde metabentonitlere dönüşürler (Fortey 

vd., 1996).  

Volkanik küllerin diyajenezi ile oluşmuş K-bentonitler, Batı Karadeniz bölgesinde 

Zonguldak birliğinin Üst Devoniyen-Alt Karbonifer yaşlı sığ karbonat platformunda Yılanlı 

formasyonuna ait kireçtaşı-dolomitik kireçtaşı oluşumlarının içerisinde yüzlekler vermektedir. 

Bu sarımsı-kahve ve gri-yeşil renkli K-bentonitler illitçe (95 %) zengin olup, az miktarda illit-

simektit karışık katmanlı killeri (5 %) içermektedir. K-bentonitler içerisinde tespit edilen kil 

dışı mineraller ise; biyotit, feldispar, kuvars, zirkon, apatit, ve pirit olarak belirlenmiştir.  

K-bentonit ve onlarla ardalanmalı kireçtaşı-dolomitik kireçtaşı seviyelerinden alınan 

pirit kristalleri X-ışınları toz difraktometresi yöntemiyle tespit edilmiştir. Bilindiği üzere pirit 

kübik sistemde kristallenen bir sülfid mineralidir. Diyajenetik piritler ise genellikle pek çok 

küçük kübik kristalden oluşan framboidal formda gelişmektedirler. Ancak hem mikroskop 

incelemeleri hem de Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Enerji Yayılımlı X-Işını analizi 

(EDX) yöntemiyle yapılan incelemeler göstermiştir ki; Yılanlı formasyonu içerisindeki K-

bentonitlere ait pirit mineralleri tipik kübik pirit morfolojisine ek olarak, psödo-

hekzagonalden prizmatik forma kadar değişen oldukça farklı morfolojiler sunmaktadır. Bu 

alışılmadık pirit morfolojilerini psödomorfizma ile açıklamak mümkündür. Bir monosülfid 

olan hekzagonal (monoklinik) pirotit minerali (FeS(1-x)) kimyasal ortamda artan kükürt (H2S) 

etkisiyle diyajenez esnasında pirite dönüşebilmektedir (Sweeney & Kaplan, 1973). Diyajenez 

esnasında H2S artışı olan ortamlarda pirotit minerali yarı kararlı davranmaktadır, ve böylece 

pirite dönüşebilmektedir (Berner,1967).    

Bu ön çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, birincil monoklinik 

(psödohekzagonal-prizmatik) pirotit mineralinin ortam kimyasındaki değişimlere bağlı olarak 

pirite dönüşmüş olması muhtemeldir. Psödohekzagonal pirit morfolojilerini bu dönüşümle 

açıklamak mümkündür. Diğer taraftan, ileride elde edilecek veriler ışığında piritlerin sunduğu 

farklı kristal morfolojileri ile diyajenetik koşullar arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığı 

da anlaşılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: K-bentonit, pirotit, pirit, kristal morfolojisi, Yılanlı Formasyonu, 

diyajenez, illit. 
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ABSTRACT: The products of explosive eruptions in the form of volcanic ash (tephra), 

after being transported for long distances, are settled and then altered to bentonites (smectite-

rich volcanogenic clay rocks) in early diagenesis. In late diagenesis, these bentonites are 

transformed into K-bentonites by chemical modification and progressive illitization, and then 

finally into metabentonites by low-grade metamorphism (Fortey et al.,1996). 

K-bentonites formed by the diagenesis of volcanic ash are exposed within the 

limestone-dolomitic limestone successions of the Yılanlı formation deposited on the Upper 

Devonian-Lower Carboniferous shallow carbonate platform of the Zonguldak terrane. It was 

seen that yellowish-brown and gray-green colored K-bentonite horizons of the Yılanlı 

formation dominantly include illite (95 %), with lesser amounts of regularly interstratified 

mixed-layer illite-smectite (5 %) as clay minerals. Those K-bentonites also contain biotite, 

feldspar, quartz, apatite, and pyrite as non-clays.  

Pyrite crystals which were detected by powder X-Ray Diffraction analysis within K-

bentonite samples, were investigated by Scanning Electron Microscopy coupled with Energy 

Dispersive X-Ray Spectrometry (SEM-EDX). As is known, pyrite mineral crystallizes in cubic 

crystal system and, diagenetic ones usually form as framboidal pyrites which are composed of 

tiny cubic crystals. In addition to its characteristic cubic morphology, these pyrite crystals 

reveal different kinds of morphologies such as; platy-hexagonal (or rose-like), and prismatic 

like on the basis of Scanning Electron Microscopy coupled with Energy Dispersive X-Ray 

Spectroscopy (SEM-EDX) and X-Ray Diffraction (XRD) studies. It is suggested that this 

pseudo-hexagonal habit can be explained by mineral transformation of an initial hexagonal 

pyrrhotite to pyrite during prograding diagenesis (Sweeney & Kaplan, 1973). During 

diagenesis pyrrhotite, as a hexagonal (monoclinic) monosulphide, is metastable in the 

presence of excess H2S and lack of iron, and may transform into pyrite (Berner, 1967). 

This study suggests that hexagonal and monoclinic (prismatic) monosulphide 

(pyrrhotite) crystals may transform into pyrite due to excess H2S. Also, it is aimed to find 

whether there is a direct relationship between diagenetic conditions and crystal morphologies 

of sulphide minerals occuring within the K-bentonites, or not.  

Keywords: K-bentonite, pyrrhotite, pyrite, crystal morphology, Yılanlı formation, diagenesis, 

illite. 
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ÇAMELİ HAVZASI (GB TÜRKİYE) FLÜVİYAL SEDİMANLARINDA 

PALİGORSKİTİN VARLIĞI 

Occurrences of Palygorskite in Fluvial Sediments of Çameli Basin, SW Turkey. 

1Tural AGHAYEV*, 1Ceren KÜÇÜKUYSAL, 1Merve GÜLCAN 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Jeoloji mühendisliği bölümü 

ÖZET: Çameli havzası Denizli’nin güneyinde yerleşen KD-GB yönelimli karmaşık 

tektonik graben olarak karakterize edilir. Havza genellikle geç Miosen-geç Pliosen yaşlı 

flüvyal ve gölsel tortulardan oluşmaktadır [1-6]. Bu çalışmada Denizli'nin güneyinde, 

Acıpayam ilçesine bağlı olan Akşar köyü yakınlarında yol yarmasında yüzeye çıkan Geç 

Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı bir sedimanter birimin mineralojik, jeokimyasal ve duraylı 

izotop oranlarının araştırılması ve iklimsel veri olarak kullanılmasını amaçlanmıştır. Bu 

hususta adı geçen yol yarmasının yüzeyden tabana doğru 30 örnek alınmıştır. Tüm kayaç 

analizi sonucu örneklerin kuvars, kalsit, dolomit, feldispat, amfibol mineralleri içerdiği, 

2µm’den küçük malzemelerin ise smekektit, klorit, kaolinit ve palygorskite tipli kil 

minerallerinden oluştuğu bulunmuştur. Paligorskit killer içerisinde en az oranlı olmasına 

rağmen tek otijenik kil minerali olarak tespit edildi. Kesilişin yüzeyinden tabanına doğru 

paligorskit mineralinin simektit, amfibol ve dolomit mineralleri ile ters varyasyon gösterdiği 

izlenmiştir. Diğer yandan taramalı elektron mikroskobu incelemelerinde paligorskitin lifli 

morfolojisi tüm mineralleri kaplamış şekilde gözlenmiştir. Bu detaylardan yola çıkarak 

paligorskit mineralinin Mg kaynağının simektit, amfibol ve dolomit mineralleri olduğunu 

söyleyebiliriz. Paligorsitin miktarının kesitin 168 cm, 456 cm ve 688 cm derinliklerinde arttığı 

kayda alınmıştır ki, bu artma kurak iklimin artmasına işaret etmektedir. Tuzlanma oranı %2 

değerinin altında çıkmasına rağmen kurak dönemin göstergesi olarak önemli faktördür. 

Tuzlanmanın alt seviyyelere nispette üst seviyede daha çok olduğu gözükmüştür. Bunlara ek 

olarak δ13C ve δ18O duraylı izotopları kesit boyunca negatif değerlerde (− 4.93‰ to − 

2.21‰), (-5.92‰ to -2.60‰) değişim göstermiştir. Bu negatif değerler de CO2’in kurak ve ya 

yarı kurak iklimde toprağa bitki köklerince sağlandığı anlamına gelmektedir [7]. 

*Bu çalışma BAP 15/079 nolu proje kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 

desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: moleküler bozunma oranları, tuzlanma, killilik, kalsifikasyon, Geç 

Miyosen-Geç Pliyosen, Türkiye 

ABSTRACT: Çameli basin is located in south of Denizli, Turkey and characterized as 

NE-SW trending complex tectonic graben. Major units in this basin belong to Çameli 

Formation which is aged late Miocene-late Pliocene age alluvial-fan, fluvial and lacustrine 

deposits [1-6]. For the purpose of this study, 30 samples were taken from sedimentary 

succession cropping out along road-cuts near the Akşar village (Acıpayam), southern Denizli. 

The mineralogical, major oxide and stable isotope ratios of the bulk samples as well as the 

mineralogical composition of <2µm size fraction were studied to understand potential proxy 

data which can be used to reconstruct the paleoclimates throughout Late Miocene- Early 

Pliocene. X-ray diffraction analysis showed bulk samples consist of quartz, calcite, dolomite, 

feldspar, amphibole and clays whereas smectite, chlorite, kaolinite and palygorskite were 

found in the fine fraction. The palygorskite is determined in the lowest amount but the only 
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authigenic phase. The palygorskite was recorded abundantly in depth of 168cm, 456cm, 

688cm that is considered as increasing of arid climate. Comparing variations of palygorskite 

with smectite, dolomite, amphibole minerals, it is possible to say that mentioned minerals are 

source of palygorskite in terms of Mg. Additionally, scanning electron microscope study 

illustrated that palygorskite fibers form bridge-like morphologies covered minerals. The 

palygorskite was recorded abundantly in depth of 168cm, 456cm, 688cm that is considered as 

increasing of arid climate. Furthermore, salinization, although, measured less than 2 %, is 

recognized as very important proxy for the calibration of arid periods. In the studied 

succession, the salinization values are quite low at the bottom portion while towards the top it 

increases intensely. The variation of δ13C and δ18O in negative values (− 4.93‰ to − 2.21‰), 

(-5.92‰ to -2.60‰) are a sign of soil-derived CO2 from root respiration under arid to semi-

arid climatic conditions[7]. 

*This study is supported by Mugla Sıtkı Koçman University with  BAP 15/079 project.  

Keywords: molecular weathering ratios, salinizaiton, clayeyness, calcification, Late Miocene-

Late Pliocene, Turkey 
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EDİRNE-LALAPAŞA (KB TRAKYA) BÖLGESİNDE EOSEN-İSLAMBEYLİ 

FORMASYONU’NUN BENTONİT KARAKTERİZASYONU 

Bentonite Characteristics of Eocene-İslambeyli Formation in the Edirne Lalapaşa Region 

(NW Thrace) 

1Bala Ekinci ŞANS, 1Fahri ESENLİ 

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 34469 

Maslak/İstanbul 

ÖZET: Kuzey Trakya Havzası’ndaki Tersiyer serisinin ilk çökel grubu olan 

İslambeyli Formasyonu endüstriyel hammadde niteliğindeki bentonit seviyelerini içerir. 

Edirne-Lalapaşa bölgesindeki Tersiyer istifi Istranca Masifi (metagranit, gnays, şist) üzerine 

uyumsuzlukla gelir ve bu istif; Eosen-İslambeyli Formasyonu ve Kırklareli Kireçtaşı, 

Oligosen-Pınarhisar ve Süloğlu Formasyonları ile Pliyosen-Trakya Formasyonu’ndan 

meydana gelir. İslambeyli Formasyonu’nun alt seviyesini kumlu-killi klastikler ve orta-üst 

seviyelerini kiltaşı, dasitik-riyodasitik tüf ve tüfit kiltaşı/kumtaşı/kireçtaşı litolojileri oluşturur. 

Çalışılan bentonit örnekleri genelinde ana mineral dioktahedral Ca-smektittir (% 70-95; 

ağırlıkça). Ayrıca az ve eser oranlarda illit, kaolinit, mika, kuvars, feldspat ve kalsit bulunur. 

Smektitlerin genel yapısal formülü “(Si7.63-7.97 Al0.03-0.37) (Al2.69-3.00 Fe0.19-0.63 Mg0.69-1.07) (K0.04-

0.37 Na0.02-0.16 Ca0.32-0.50 Mg0.00-0.01)” olarak bulunmuştur. Silisiklastiklerin birincil feldspat ile 

mikaları ve piroklastiklerin camsı malzemesi formasyonun depolanmasından sonra çözünme 

ve doğrudan çökelme süreçleri sonucu smektite dönüşmüştür. Örneklerin mineralojik, 

kimyasal ve teknolojik verileri arasında korelasyonlar belirlenmiştir. pH formasyonun üst 

seviyelerine doğru artış gösterir (7.51-8.54). Örneklerdeki tanelerin % 90‘ının tane boyutu 

>35 μm ’dir. Şişme indeksi değerleri (2-7 ml/2g) simektit içeriğindeki artışa bağlı olarak 

artmaktadır. Bağıl süzüntü hacimleri 78-296 ml arasında değişir. Plastik, görünür viskozite ve 

akma noktası değerleri sırasıyla; 1-2 cp, 1.25-2 cp ve 0-0.75 cp’dir. Viskozite değerleri ile 

örneklerin smektit içeriği arasında bir ilişki bulunamamıştır. Örneklerdeki katyon değişim 

kapasitesi (KDK; 19-60 meq/100g) simektit içeriği ile doğru orantılı artış gösterir ve bentonit 

ocaklarına ait üç adet örneğin bu değerleri bentonit endüstrisi için kabul edilen limit değerinin 

üstündedir. Su emme ve yağ emme kapasiteleri sırasıyla % 123-204, 37-67 ml/g’dır ve çökelti 

hacmi miktarları % 10-20 aralığındadır. Bentonit örneklerine ait negatif zeta potansiyeli 

değerleri (-11.2)-(-15.8) mV arasında değişir ve simektitlerin oktahedral tabakalarındaki artan 

Al+3 ve azalan Mg+2 ile artış gösterir. 

Anahtar Kelimeler: Bentonit karakterizasyonu, İslambeyli Formasyonu, Lalapaşa, simektit, 

Trakya 

ABSTRACT: The first group of sediments at the bottom of the Tertiary succession of 

the northern Thrace Basin İslambeyli Formation includes bentonite levels as industrial-raw 

material. Tertiary succession unconformably overlay the Stradja Massif (metagranite, gneiss 

and schist) in the Edirne-Lalapaşa region and made up of Eocene-İslambeyli Formation and 

Kırklareli Limestone, Oligocene-Pınarhisar and Süloğlu Formations and Pliocene-Thrace 

Formation. İslambeyli Formation consists of sandy-clayey clastics at the lower part and 

claystone, dacitic-rhyodacitic tuff and tuffaceous claystone/sandstone/limestone at the middle-
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upper parts. Dioctahedral Ca-smectite is the main mineral (70-95 %; in weight) and also less 

and trace amounts of illite, kaolinite, mica, quartz, feldspar and calcite are found in the 

formation. Smectites have the general structural formula of “(Si7.63-7.97 Al0.03-0.37) (Al2.69-3.00 

Fe0.19-0.63 Mg0.69-1.07) (K0.04-0.37 Na0.02-0.16 Ca0.32-0.50 Mg0.00-0.01)”. Primary feldspar and mica of 

the clastics and glassy material of the pyroclastics were altered to smectite by dissolution- 

and direct-precipitation process after deposition of the formation. There are found some 

correlations between mineralogy, chemistry and technological data for the studied samples. 

pH (7.51 to 8.54) increases to the upper levels of the formation. 90% of the particles in the 

samples are in the size of >35 μm. The swelling index values (2-7 ml/2g) increase depending 

on the smectite content of the samples. The relative filtrate volumes are between 78-296 ml. 

The plastic and apparent viscosities and yield point values range from 1-2 cp, 1.25-2 cp and 

0-0.75 cp, respectively. There is no relationship between viscosity and smectite content of the 

samples. Cation exchange capacities (CEC; 19-60 meq/100g) increase in direct proportion to 

the smectite contents and three samples from bentonite quarries have capacities higher than 

the limit value accepted for bentonite industry. The water and oil absorption capacities are 

123-204 %, 37-67 ml/g, respectively and the precipitation volumes vary between 10-20 %. 

The negative zeta potential values of bentonite samples (from -11.2 to -15.8 mV) increases 

with increasing Al3+ and decreasing Mg2+ in the octahedral layers of the smectites. 

Keywords: Bentonite characterization, İslambeyli Formation, Lalapaşa, smectite, Thrace 

 

GİRİŞ 

Trakya Yarımadası’nda (KB 

Türkiye), güneyde Edirne ili Enez ilçesi 

çevresinde Oligosen yaşlı andezitik-dasitik 

volkaniklere bağlı, yüksek rezervli Ca-

bentonit oluşumları bulunmaktadır 

(Yeniyol, 1987; Akbulut, 1996). 

Yarımadanın kuzeyinde ise Edirne ili, 

Lalapaşa ilçesi çevresinde (Şekil 1) Trakya 

Tersiyer Havzası’nın en alt çökel grubu 

olarak il kez Keskin (1966) tarafından 

tanımlanan İslambeyli Formasyonu da 

endüstriyel anlamda işletilen-işletilmiş 

bentonit seviyelerini içerir (Akbulut, 1996; 

Ekinci-Şans vd. 2015). İslambeyli 

Formasyonu Kuzey Trakya’da, coğrafi 

olarak Edirne ile Kırklareli arasında; 

jeolojik olarak da Istranca Masifi ile 

Trakya Tersiyer Havzası arasında dar ve 

devamlı olmayan bir şerit şeklindedir. 

Oldukça ince bir istiftir ve kalınlığı farklı 

lokasyonlar için 2–160 m arası olarak 

farklı çalışmacılar tarafından rapor 

edilmiştir (Umut vd. 1984; Çağlayan ve 

Yurtsever, 1998; Çağlayan, 2002). 

Çağlayan (2002) İslambeyli 

Formasyonu’nu “Eosen” başlığı altında 

“kumlu killi kireçtaşı, kumtaşı, marn” 

olarak vermiştir. Formasyonun 

silisiklastikleri ile ardalanmalı tüfit 

seviyeleri ise Lalapaşa Bölgesi’ndeki 

yüzeylemeler için rapor edilmiştir (Umut 

vd. 1984; Ekinci-Şans vd. 2015). Bu 

piroklastikler havzadaki ilk volkanik 

ürünlerdir (kalkalkalin volkanizma; Yılmaz 

ve Polat, 1998). Bu çalışmada, İslambeyli 

Formasyonu’nun özellikle seçilmiş yüksek 

simektit içerikli bentonit örneklerinin 

teknolojik analiz sonuçları tartışılmıştır. 

Formasyonun litostratigrafisi, petrografisi, 

mineralojisi ve kimyası ile teknolojik 

sonuçların deneştirmesi yapılmıştır. 

Sonuçlar hem Ca-bentonitler açısından veri 

niteliğinde olup, farklı kökenli simektitler 

için de bir örnek oluşturmaktadırlar. 

MATERYAL VE METOD 

X-ışınları difraksiyonu (XRD) tüm 

kaya ve kil fraksiyonu örnekleri için İTÜ 
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Maden Fakültesi XRD Laboratuvarında 

Bruker D8 Advance marka X-ışınları 

difraktometresinde, CuK radyasyon ve Ni 

filtre kullanılarak, 2= 2-45° ve 2-72° 

aralıklarında, çekim hızı 1 ve 2°/dak./cm, 

40kV voltaj ve 40 mA akım şartlarında 

gerçekleştirilmiştir. Mineral oranları 

tayininde yarı-kantitatif XRD analiz 

metotlarından biri olan şiddetler oranı 

metodu (Chung, 1975) uygulanmıştır. Kil 

fraksiyonu süspansiyonlarından (≤2 µm) 

yönlenmiş fraksiyonlar cam lameller 

üzerinde kurumaya bırakılmıştır. Etilen 

glikol doyurulmuş örneklerin XRD çekimi 

lamelin 60oC’de 16 saat süreli etilen glikol 

buhar banyosunda bırakılmasının ardından, 

yüksek sıcaklık çekimleri ise 350 oC ve 

ayrıca bazıları için 400, 450, 550 oC’de 2 

saat süreli fırınlamalar sonucunda 

gerçekleştirilmiştir. Yönlenmemiş kil 

fraksiyonu paternlerinde d(060) 

mesafesinin kuvars (d211=1.541 Å) 

düzeltmeli değerleri elde edilmiştir. İTÜ 

Maden Fakültesi Jeokimya Araştırma 

Laboratuvarında X-ışınları flüoresans 

(XRF) yöntemi için hazırlanan pres-

pastiller üzerinde Bruker S8 Tiger model 

cihaz ile tüm kaya kimyasal major oksit 

analizleri gerçekleştirilmiştir. İTÜ Kimya-

Metalurji Fakültesi Malzeme Bilimleri 

Laboratuvarında; taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) çalışmalarında JEOL 

JSM 7000F marka alan emisyonlu elektron 

mikroskobu kullanılarak (10 kV voltaj, 5-

15 mA akım ve 10-20 sn sayma zamanı) 

bileşenlerin morfolojileri incelenmiştir ve 

NETZSCH, Simultane Thermo Analyser 

cihazında azot gazı atmosferinde 10 oC/dk 

sıcaklık aralığı ve 70-90 mg örnek 

kullanılarak 0o-1000 oC aralığında 

diferansiyel termal analiz (DTA) ve termo-

gravimetrik analizler (TGA) yapılmıştır.  

İTÜ Maden Fakültesi Cevher 

Hazırlama Müh. Bölümü 

Labaratuvarlarında gerçekleştirilen 

teknolojik deneyler için örnekler Retsch 

RS 200 marka öğütme cihazında 100 

mikronluk elekten geçecek şekilde 

öğütülmüş, Precisa XM60 marka UV nem 

tayin cihazında 105oC sıcaklıkta sabit 

ağırlığa gelene kadar kurutulmuş ve nem 

içerikleri kaydedilmiştir. Yoğunluk 

değerleri piknometre yardımıyla 

belirlenmiştir. Tane boyut analizleri 

Malvern Mastersizer 2000 marka tane 

boyut ölçüm cihazı kullanılarak 0.02-2000 

μm ölçüm aralığında, 2000 rpm hızında ve 

saf su ile gerçekleştirilmiştir. pH ölçümleri 

Türk Standartları Enstitüsü’nün TS 5360 

no’lu standardı uygulanarak pH metreli 

Schott marka TitroLine easy model 

cihazda yapılmıştır. Şişme deneyi ASTM 

D5890-06 standardına ait prosedür 

uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 

Yağ emme testi için 2 g örnek saat 

camı üzerine yayılmış ve yağ-bentonit 

topağı oluncaya kadar yağ damlatılmıştır. 

Su emme miktarı (%)= (S-D)/N*100 (S: su 

emmeden sonraki toplam tartım, D: su 

emmeden önceki daralı tartım, N: su 

emmesi yapılan numune miktarı) formülü 

ile hesaplanmıştır. Çökelti miktarını 

belirlemek için 4 g bentonit örneği üzerine 

0,2 g MgO ile 100 ml saf su eklenmiş 24 

saat bekleme sonucu çökelti miktarları 

hacimce (%) hesaplanmıştır. Filtrasyon ve 

viskozite testleri için süspansiyonlar % 6 

pülpte katı oranı dikkate alınarak 

hazırlanmış ve 24 saat boyunca 

bekletilmiştir. Karışımlar Fann marka 

filtrasyon kaybı cihazında 100 psi basıncı 

(azot gazı basıncı) altında ve 30 dk 

boyunca süzülmeye bırakılmıştır. Süzülen 

sıvı alttaki dereceli beherde toplanarak 

bağıl süzüntü hacimleri ölçülmüştür. 

Viskozite deneyi Fann marka 35SA model 

viskozimetre cihazında 600 devir/dakika 

ve 300 devir/dakika hızlarında yapılarak 

plastik, görünür viskozite ve akma noktası 

değerleri hesaplanmıştır. KDK tayini için 

bu çalışmada metilen mavisi yöntemi API 

13B-1 standardına göre uygulanmıştır. 
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Zeta potansiyeli ölçümleri için 0.5 g örnek 

50 ml saf suya eklenerek santrifüjde 

çöktürülmüş ve ölçümler Zeta-Meter 3.0+ 

marka cihazda 100V akım; 52,3 ϻhoms/cm 

özgül iletkenlik ve K faktörü= 0,71 cm-1 

şartları altında yapılmıştır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bölgede Istranca Masifi’nin 

metamorfikleri (başlıca metagranit ve 

gnays, kısmen şistler) temeli oluşturur. 

Bunun üzerine uyumsuz olarak Eosen yaşlı 

İslambeyli Formasyonu gelir ve bu 

formasyon ise uyumlu olarak resifal 

özellikli Üst Eosen Kırklareli Kireçtaşı’na 

geçer. Kırklareli Kireçtaşı üzerinde 

uyumsuzlukla Oligosen yaşlı Pınarhisar ve 

Süloğlu Formasyonları, bunlar üzerinde de 

yine uyumsuzlukla Pliyosen yaşlı Trakya 

Formasyonu oturmaktadır (Şekil 1). 

İslambeyli Formasyonu, Edirne-

Lalapaşa bölgesinde, Lalapaşa İlçesi’nin 

çevresinde geniş bir alanda ve 

Çömlekakpınar Köyü’nün kuzeyinde 

küçük bir kesimde yayılım gösterir. 

Formasyonun dikey değişimini tek bir 

kesitte anlamak olası değildir. Formasyon, 

bazı alanlarda güncel örtü ile kaplıdır ve 

dere aşınmalarında, bentonit amaçlı açılmış 

ocaklarda ve bazı yol yarmalarında ancak 

gözlemlenebilir. Kalınlık en fazla 60-70 m 

olarak belirlenmiştir, ancak, kalınlıklarda 

yerel olarak belirgin değişimler vardır. 

Lalapaşa çevresi için özetlemek gerekirse; 

formasyon, yaklaşık 10-30 m kalınlıktaki 

alt ve kısmen orta seviyelerinde (alt parça) 

yığışım karakterinde, daha az tutturulmuş, 

daha iri taneli ve daha koyu renkli olup 

yaklaşık 10-40 m kalınlıklı orta ve üst 

seviyelerinde (orta-üst parça) ise düzenli 

tabakalı, tutturulmuş, ince taneli ve açık 

renkli görünümdedir. Alt parça başlıca 

kumlu-killi klastikler (kiltaşı, kumlu 

kiltaşı, killi kumtaşı) ve orta-üst parça ise 

kiltaşı, kumlu kiltaşı, tüf, tüfik kiltaşı-

kumtaşı-kireçtaşı içerir. İslambeyli 

Formasyonu silisiklastikleri büyük oranda 

Istranca Masifi kaynaklıdır ve genelde kil-

silt boyutlu ve üste doğru karbonatlı bir 

matriks içerisinde silt-kum boyutlu mineral 

parçaları (başlıca kuvars, feldspat, mika) 

ve blok boyutuna varan kayaç parçaları 

içerir. Formasyonun tüf ve tüfit seviyeleri 

ise kısmen bu bileşenlerin yanı sıra 

volkanik bileşen içerir. 
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Şekil 1. Çalışma Alanı yer bulduru haritası ve litostratigrafik kesiti. İslambeyli 

Formasyonu’ndan alınan örnekler kesit üzerinde işaretlenmiştir. 
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Dolayısıyla, formasyon tane 

boyutu, mineralojik bileşim, petrografik 

tanımlama ve özellikle de volkanik-

piroklastik katkı oranları açılarından da 

dikey ve yanal ölçekte farklılıklar gösterir. 

Piroklastik katkı formasyonun alta yakın 

orta seviyesinden itibaren gelişmiştir (Şekil 

1). Tüf düzeyleri kalkalkalin ve dasitik-

riyodasitik karakterdedir. 

Istranca Masifi’nden gelen 

feldspatların önemli bölümü ve kısmen 

mikalar İslambeyli Formasyonu’nun 

depolanmasından sonra büyük ölçüde 

simektit dönüşmüştür. Diğer taraftan, 

formasyonun çökelimi ile eş zamanlı 

volkanik aktivite ürünü olan 

piroklastiklerin volkanik camları da 

İslambeyli Formasyonu içerisinde hemen 

hemen tümüyle simektite dönüşmüştür. 

Formasyon böylece hem mineral (feldspat, 

mika) hem de volkanik cam dönüşümlü 

olarak simektitçe zenginleşmiştir. Simektit 

oluşumu doğrudan çökelme ve çözünme-

çökelme şeklindedir (Ekinci-Şans vd. 

2015). 

İslambeyli Formasyonu’nun bu çalışma 

için seçilmiş örneklerinin XRD ile 

belirlenen mineralojik bileşimlerine (%; 

ağırlıkça) göre ana mineral simektittir 

(Tablo 1). İllit ve kaolinit eser orandadır. 

Kil dışı mineraller ise kuvars, feldspat, 

mika ve kalsittir (Tablo 1). DTA ve TGA 

analizlerinden 100-150oC’de nem ve 

tabakalar arası suyun dehidratasyonu ve 

muhtemelen de tabakalar arası farklı bağlı 

olan su moleküllerinin iki aşamalı çıkışı, 

650oC’de dehidroksilasyon, 900-1000 oC 

arasında ise muhtemel faz dönüşümü ve 

yapı yıkılması izlenir ve toplamda % 15 

üzerinde ağırlık kaybı belirlenmiştir. Tüm 

kaya örneklerinde X-ışınları flüoresan 

(XRF) yöntemiyle belirlenen major oksit 

değerleri; SiO2 % 47.28-64.84, Al2O3 % 

14.49-22.07, Fe2O3 % 1.09-3.96, MgO % 

1.89-5.08, CaO % 1.20-3.07, AK (ateşte 

kayıp) % 8.73-25.37 şeklindedir ve 

SiO2/Al2O3 oranı 2.62-4.47, Na2O+K2O 

toplamı % 0.36-5.74 aralıklarındadır 

(Tablo 2). Örneklerdeki toplam MgO, CaO 

büyük oranda simektit ile ilişkili, Na2O ve 

K2O ise feldspat ve mika kaynaklıdır.  

Simektitlere ait d(001) mesafe 

değerleri (14.36-15.74 Å), birçoğunun pik 

desenleri ve d(060) mesafe değerleri 

yüksek kristalinite dereceli dioktahedral 

Ca-simektitleri işaret eder. Ancak, SNK-2 

kodlu örneğin bazal piki kötü kristalinite 

gösterir ve daha düşük şiddetli ve yayvan 

desenlidir. Kil fraksiyonu çalışmalarından 

iki örnekte çok düşük oranda illit ve 

kaolinit varlığı belirlenmiştir. Simektit 

bazal mesafelerinde etilen glikol 

muamelesi ile 16.03-17.22 Å ve 350o C 

fırınlama ile 9.56-10.88 Å aralığında 

değerler bulunmuştur. Bu sonuçlar ve 

ayrıca etilen glikol-simektit bazal serisinin 

değerlerine göre (Reynolds, 1980; Moore 

ve Reynolds, 1997), SNK kodlu örnekler 

için tartışmalı olsa da simektitlerin karışık 

katman içermediği belirlenmiştir.   

SEM çalışmalarından simektitlerin 

yaprak uçlarının kenar uzunluklarının 

genelde 0.5-4 µm arasında olduğu ve bu 

yaprakların birlikteliğinin mısır gevreği 

görünümümde oldukları görülmüştür. 

Bunların da genelde tabakalar şeklinde bal 

peteği yapısı gösterdiği (özellikle volkanik 

camdan simektite olan dönüşümlerde) ve 

ayrıca sünger, gül buketi benzeri 

morfolojilerin (özellikle feldspatlardan 

smektite olan dönüşümlerde) bulunduğu 

belirlenmiştir (Ekinci-Şans vd., 2015). 
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Tablo 1. İslambeyli Formasyonu bentonit örneklerinin hesaplanan mineralojik bileşimleri (%). 
Örnek 

 

Mineralojik Bileşim 

 

CML Smektit (90-95)+İllit-Mika (<5)+Kuvars (<5)+Feldspat (<5)+Kalsit (<5) 

SNK-3 Smektit (70-75)+İllit-Mika (15-20)+Kuvars (<5)+Feldspat (5-10) 

SNK-2 Smektit (>50)+İllit-Mika (5-10)+Kaolinit (% <5)+Kuvars  (<5)+Feldspat (5-10) 

SNK-1 Smektit (75-80)+İllit-Mika (<5)+Kuvars (<5)+Feldspat (15-20) 

AHM Smektit (85-90)+İllit-Mika (<5)+Kuvars (%<5)+Feldspat (5-10) 

YMR Smektit (80-85)+İllit-Mika (<5)+Kuvars (<5)+Feldspat (10-15) 

KVK Smektit (75-80)+İllit-Mika (5-10)+Kaolinit (<5)+Kuvars (<5)+Feldspat (5-10) 

 

 

Tablo 2. İslambeyli Formasyonu bentonit örneklerinin ana element bileşimleri (%). 
Örnek 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

TiO2 

 

Fe2O3 

 

MgO 

 

CaO 

 

Na2O 

 

K2O 

 

P2O5 

 

MnO 

 

LOI 

 

CML 57.67 19.09 0.24 1.79 4.62 3.07 0.10 0.26 0.02 0.04 13.09 

SNK-3 63.94 15.27 0.28 1.92 3.01 1.91 1.04 3.79 0.03 0.08 8.73 

SNK-2 57.78 22.07 0.29 1.95 1.89 1.58 0.66 2.67 0.03 0.18 10.90 

SNK-1 64.84 14.49 0.17 1.09 2.13 1.20 1.21 4.53 0.01 0.11 10.23 

AHM 59.53 18.20 0.25 1.42 5.08 2.59 0.64 1.13 0.05 0.08 11.02 

YMR 51.15 18.31 0.23 1.95 3.93 1.94 0.10 0.34 0.02 0.12 21.91 

KVK 47.28 16.65 0.42 3.96 3.16 1.65 0.31 1.11 0.05 0.04 25.37 

 

 

Tablo 3. İslambeyli Formasyonu bentonit örneklerinin simektitleri için 22 oksijen bazında 

hesaplanmış simektit yapısal formülleri (T: Tetrahedral yük; O: Oktahedral yük, TA: 
Tabakalar arası yük). 
Örnek 

 

Simektit Yapısal Formülü T O TA 

CML (Si7.80 Al0.20) (Al2.92 Fe0.22 Mg0.85) (K0.04 Na0.02 Ca0.50) 0.20 0.88 1.06 

SNK-3 (Si7.93 Al0.07) (Al2.79 Fe0.30 Mg0.69) (Ca0.45 K0.37 Na0.16) 0.07 1.35 1.43 

SNK-1 (Si7.97 Al0.03) (Al2.86 Fe0.24 Mg0.75) (Ca0.41 K0.29 Na0.14) 0.03 1.20 1.25 

AHM (Si7.93 Al0.07) (Al2.84 Fe0.19 Mg1.07) (K0.04 Na0.03 Ca0.37 Mg0.01) 0.07 0.77 0.83 

YMR (Si7.75 Al0.25) (Al3.00 Fe0.26 Mg0.84) (K0.05 Na0.02 Ca0.35) 0.25 0.54 0.77 

KVK (Si7.63 Al0.37) (Al2.69 Fe0.63 Mg0.71) (K0.26 Na0.09 Ca0.32) 0.37 0.62 0.99 

 

 

Tablo 4. İslambeyli Formasyonu bentonit örneklerinin teknolojik parametre değer aralıkları. 
Parametre 

 

Değer  Parametre 

 

Değer  

pH 7.51-8.54 Jelleşme Katsayısı (-)-25 

Tane Boyut (d090) (μm) 35-194 Bağıl Süzüntü Hacmi (ml) 78-296 

Nem İçeriği (%) 2.9-12.0 Plastik Viskozite (cp) 1-2  

Yoğunluk (g/cm
3
) 2.42-3.42 Görünür Viskozite (cp) 1.25-2 

Şişme İndeksi (ml/2g) 2-6 Akma Noktası (cp) 0-0.75 

Yağ emme kapasitesi (%) 37-67 KDK (meq/100g) 19-60 

Su Emme Kapasitesi (%) 123-204 BET Yüzey Alanı (m
2
/g) 42.64-43.52 

Çökelti Miktarı (%) 10-16 Zeta potansiyeli (mV) (-11.2)-(-15.8) 

Formasyonun en alt seviyesi olan 

KVK örneğinde feldspat-smektit 

dönüşümü, diğer örneklerde (orta-üst 

seviyeler) ise volkanik cam-smektit 
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dönüşümü yaygındır. Örneklerden SNK-2 

hariç diğerleri için smektitçe saflaştırılmış 

kimyasal analizlerinden smektit yapısal 

formülleri oluşturulmuştur (Tablo 3). 

Formasyonun üst seviyelerine doğru 

simektitlerdeki Si ve Ca artmakta, 

oktahedral Fe ve Mg azalmaktadır. 

Simektitlerde tetrahedral yük 0.02-0.37, 

oktahedral yük 0.54-1.35 ve tabakalar arası 

yük 0.77-1.43 aralıklarındadır. SNK kodlu 

örneklerin smektitlerinde yüksek tabakalar 

arası yük (1.25 ve 1.43) bu grup 

smektitlerin düzensiz yapılı ve 

muhtemelen allofan faz içermelerinin bir 

sonucu olarak değerlendirilmiştir (Ekinci-

Şans vd. 2015). 

Bu çalışmada, İslambeyli 

Formasyonu örneklerinin teknolojik 

parametrelerine ait değerler Tablo 4’de 

verilmiştir. Örneklerdeki pH değerleri 

7.51-8.54 arasında değişmektedir ve 

formasyonun üst seviyelerine doğru 

yükseldiği belirlenmiştir. Yoğunluk 

değerleri 2.42-3.42 g/cm3 aralığındadır ve 

kil mineral oranındaki artışla birlikte 

azalma gösterir. Nem içerikleri (% 2.93-

20.41) ise simektit oranları ile doğru 

ilişkilidir. İşletilen bentonit ocaklarına ait 

örneklerde (CML, AHM, YMR) nem 

içerikleri yaklaşık % 7-12 aralığındadır. 

Tüm örnekler için tane boyutları birbirine 

yakın ve homojen bir dağılımdadır ve 

tanelerin % 90’ının 35 μm’den büyük 

boyutlu olduğu belirlenmiştir. Örneklerin 

şişme indeksi değerleri 2-7 ml/2g 

arasındadır ve şişme indeksi değerleri ile 

nem içerikleri arasında doğru bir ilişki 

vardır. Ayrıca, tane boyutu küçüldükçe 

şişme indeksinde de artış olduğu 

söylenebilir. Örnekler genelinde su emme 

kapasitesi büyük ölçüde simektit 

içeriklerine bağlı görülmektedir ve % 123-

204 arasındadır. Yağ emme (% 37-67)  ve 

su emme değerleri arasında ise negatif 

ilişki saptanmıştır. Yağ emme kapasitesi 

volkanik cam dönüşümlü simektit içeren 

örneklerde mineral dönüşümlü simektit 

içerenlere nazaran daha yüksek 

bulunmuştur.  

Lalapaşa bentonit örneklerinin 

çoğunun süspansiyonlarında akma 

olmadığı ve tabanda çökme meydana 

geldiği görülmüştür. Bazılarında ise 

jelleşme meydana gelmiş ve 1 dakikayı 

geçen akma kaydedilmiştir. Örneklerin 

çökelti miktarları % 10-16 arasında 

değişmektedir. Formasyonun feldspat-

simektit dönüşümlü alt seviye örneğinde 

(KVK) çökelti miktarı en yüksektir. 

Örneklerin bağıl süzüntü hacimleri ise 78-

296 ml arasında değişmektedir ve bu 

yüksek değerler Ca-bentonitler için 

beklenilen bir sonuçtur. Yine, Ca-

bentonitler için beklenen sonuçlar olarak; 

Lalapaşa Ca-bentonit örneklerinin plastik 

viskoziteleri 0.5-2.5 cp, görünür 

viskoziteleri 1.25-3 cp ve akma noktaları 

0-2.5 cp aralıklarında bulunmuştur. 

Görünür viskozite ile simektit oranları 

arasında bir ilişki saptanmamıştır.  

Lalapaşa bentonit örneklerinin 

KDK değerleri örneklerin simektit 

içeriklerindeki artışa paralel bir artış 

gösterir. KDK değerleri örnekler genelinde 

19-60 meq/100g aralığında, işletilmekte 

olan bentonit seviyelerinde ise 40 

meq/100g üzerindedir ve Taylor & Mc 

Lennan (1985) tarafından endüstriyel Ca-

montmorillonitler için verilen 40-120 

meq/100g değer aralığı ile uyumludur. 

Ayrıca, BET-azot adsorpsiyonu 

yöntemiyle KVK için 43.52 m2/g ve AHM 

için 42.64 m2/g özgül yüzey alan değerleri 

bulunmuştur. Bu iki örnek için bulunan 

özgül yüzey alanı değerleri Ca-

bentonitlerin BET-azot adsorpsiyonu 

yöntemiyle rapor edilen bazı özgül yüzey 

alanı değerleriyle uyumludur. Bentonitin 

özgül yüzey alanının termal işlemler veya 

asit aktivasyonu ile artış gösterdiği de 

bilinmektedir. Önal ve diğ. (2002) 
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tarafından Kütahya Bölgesi’ne ait Ca-

bentonit örneğinde; doğal malzemede 43 

m2/g, termal işlem (2 saat; 500 oC) sonrası 

90 m2/g ve asit (% 98 H2SO4; MERCK) 

aktivasyonu sonrası 134 m2/g değerleri 

verilmektedir. KVK ve AHM kodlu 

örneklerin doğal özgül yüzey alan değerleri 

de burada verilen Kütahya Ca-bentonitine 

benzerdir ve muhtemelen, Edirne-Lalapaşa 

bentonitleri de asit aktivasyonu ve/veya ısıl 

işlemler ile daha yüksek özgül yüzey alan 

değerleri göstereceklerdir. Diğer taraftan, 

KVK feldspat dönüşümlü smektitleri, 

AHM ise volkanik cam dönüşümlü 

simektitleri içerir (Ekinci-Şans vd. 2015). 

Ancak, ikisi de benzer özgül yüzey alanlı 

bulunmuştur.  

Örneklerin zeta potansiyeli negatif 

değeri yaklaşık -11 ile -16 mV arasındadır. 

Smektit tabaka yükleriyle zeta potansiyeli 

arasında belirgin ilişki saptanmamıştır. 

Zeta potansiyel değerleri açısından en 

belirgin ilişki smektitlerin oktahedral 

katyonları ile olan karşılaştırılmasından 

ortaya çıkmaktadır (Ekinci-Şans vd. 2017). 

İslambeyli Formasyonu’nun bentonit 

örneklerindeki zeta potansiyelinin de 

büyük ölçüde smektitlerin oktahedral 

alanındaki Al+3 ve Mg+2 ile ilişkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Oktahedral Al+3 arttıkça 

zeta potansiyelinin negatif değeri 

artmaktadır. Oktahedral Mg+2 arttıkça da 

zeta potansiyeli negatif değeri 

azalmaktadır.  

Genel ilişkiler açısından; 1) 

Lalapaşa bentonit örneklerinde smektit 

içeriğindeki artışa bağlı olarak nem içeriği, 

su emme kapasitesi, şişme indeksi ve KDK 

artmaktadır. 2) Tane boyutu, yoğunluk, 

yağ emme, bağıl süzüntü hacmi ve 

viskozite ise smektit artışıyla negatif ilişki 

göstermektedir. 3) Feldspat-simektit 

dönüşümlü örneklerde volkanik cam-

simektit dönüşümlü örneklere göre çökelti 

miktarı (kolloidal yetenek) daha yüksek, 

buna karşın tane boyutu, bağıl süzüntü 

hacmi, yağ emme, viskozite, KDK ve zeta 

potansiyeli negatif değeri daha düşüktür. 4) 

Smektitlerin XRD bazal piklerindeki 

keskinlik artışı bentonit örneklerinin 

teknolojik parametre değerlerine olumlu 

etki yapmaktadır. 5) Edirne-Lalapaşa 

bölgesinin bentonitleri, tüvanan halde 

gerçekleştirilen analiz, deney ve test 

sonuçlarına göre, Ca-bentonitler için 

tanımlanmış bazı standartlar açısından 

olumlu sonuçlara sahiptirler. 
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EOSEN YAŞLI BAYBURT TÜFLERİNDE GELİŞEN KLİNOPTİLOLİTLERİN 

MİNERALOJİSİ, KD TÜRKİYE 

Mineralogy of clinoptilolites in the Eocene aged Bayburt tuffs, NE Turkey 

1Derya CİCERALİ, 1Mehmet ARSLAN, 1Emel ABDİOĞLU YAZAR 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon, Türkiye 

ÖZET: Bayburt yöresi Eosen yaşlı dasit-riyodasit bileşimli vitrik tüflerde gelişen 

zeolitleşmenin mineralojisi; polarizan mikroskop, XRD, DTA-TGA ve SEM çalışmaları ile 

ortaya konulmuştur. Bol miktarda V ve Y şekilli cam kıymıkları ve uzamış lifsi pomzalar ve 

daha az oranda pirojenik mineral olarak plajiyoklas, kuvars, biyotit ve sanidin içeren tüflerde 

zeolitleşme çoğunlukla camsı bileşenlerden itibaren gelişmiştir. Ana zeolit minerali 

klinoptilolit olup, mordenit (?) daha az oranda bulunmaktadır. Kil mineralleri, Na-simektit ve 

az oranda kaolen ile temsil edilirken, opal-CT, kalsit ve dolomit diğer ikincil minerallerdir. 

SEM çalışmalarına göre; camın çözünmesi ile sırasıyla mısır patlağı dokulu simektitler ve 

simektitlerden itibaren tabular klinoptilolitler gelişmiştir. Klinoptilolit kristalleri üzerinde 

bulunan opal-CT kürecikleri eş zamanlı ve ortamda kalan silis fazlalığı ile kristallenmeyi 

ifade eder. Lifsi mordenitler (?), klinoptilolitler üzerinde gelişmiştir. Tüflerdeki zeolitleşme, 

camsı bileşen içeriğiyle orantılı olarak artmaktadır. Camsı bileşenlerin devitrifikasyonu ile ilk 

olarak simektit oluşmuş ve sıvının (Na++K++Ca+2)/H+ aktivitesi ve pH’ının (9-10) artmasıyla 

düşük sıcaklıklarda kapalı tuzlu-alkali bir ortamda zeolitler gelişmiş olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Klinoptilolit, Simektit, Zeolitleşme, Eosen, Tüf, Bayburt 

 

ABSTRACT: Mineralogy of the zeolitization in the Eocene dacitic-rhyodacitic vitric 

tuffs from the Bayburt area was investigated by means of polarized microscope, XRD, DTA-

TGA and SEM studies. Zeolitization was generally formed on glassy constituents of the tuffs, 

consisting of mainly V- and Y-shaped glass shards, compacted fibrous pumice fragments and 

pyrogenic minerals as plagioclase, quartz, biotite and sanidine in a lesser extent. 

Clinoptilolite is a major zeolite mineral, accompanied by mordenite (?), clay minerals 

(mainly Na-smectite and rarely kaolinite), opal-CT, calcite and dolomite. SEM studies 

revealed that smectites were formed by dissolution of glass, followed by development of platy 

clinoptilolites from smectite. The opal-CT spheres on the clinoptilolite crystals indicate 

coeval crystallization and formation from excess silica. The fibrous mordenites (?) were 

developed on the clinoptilolites. Zeolitization in the tuffs increases with increasing glassy 

component. Smectites formed by devitrification of the glassy constitutes, followed by 

development of zeolites with increasing (Na++K++Ca2+)/H+ activity and pH (9-10) in a 

closed saline-alkaline lake environment at low temperatures. 

Keywords :Clinoptilolite, Smectite, Zeolitization, Eocene, Tuff, Bayburt

GİRİŞ 

Bu çalışmada, Doğu Pontidler’in 

güneyinde Bayburt ili civarında 

yüzeylenen Eosen yaşlı felsik bileşimli 

tüflerde gelişen zeolitlerin ve eşlik eden 

diğer ikincil minerallerin; polarizan 

mikroskop, XRD, DTA-TGA ve SEM 

özellikleri ortaya konulmuştur. Doğu 

Pontidler’de tüflerden itibaren oluşan 

zeolitler hakkında sınırlı sayıda çalışma 

olması (Arslan vd., 2005), yapı taşı olarak 

kullanılan Bayburt tüflerinin zeolit mineral 
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içerikleri ve bunlara eşlik eden diğer 

ikincil mineral türlerinin belirlenmemiş 

olması bu çalışmayı önemli kılmaktadır. 

 

MATERYAL VE METOD 

Tüflerin mineralojik ve petrografik 

incelemeleri, ince kesitler üzerinde KTÜ 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde 

polarizan mikroskop altında ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Zeolit ve eşlik eden diğer 

ikincil minerallerin ayrıntılı tayini için 

tüm-kayaç XRD analizleri, KTÜ Fizik 

Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir. Analizler, 

Bruker AXS D8 Advance model cihazda, 

Anot:Cu (Cu-Kα: 1,541871 Å), Ni filtre, 

gerilim 40 kV, akım 40 mA, ganyometre 

hızı 2º/dak, 2Ɵ= 2-70º aralığında, zaman 

sabiti 1 sn ve 25ºC sıcaklıktaki aletsel 

koşullar altında gerçekleştirilmiştir. Kil 

fraksiyonu ayrımı santrifüjleme işlemine 

göre yapılmıştır. Elde edilen ˂2 µm 

fraksiyonundan damlatma yolu ile yönlü 

örnekler hazırlanmıştır. X-ışınları 

difraktometre çalışmaları, toz örneklerden 

itibaren tüm-kayaç ve yönlü cam slaytlar 

kullanılarak normal (N), etilen glikolle 

doyurulmuş (EG) ve fırınlanmış (450ºC) 

olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Yönlü X-

ışınları incelemeleri, Bruker D8-Advance 

X-ışınları difraktometresi ile Georgia 

Üniversitesi Jeoloji Bölümü (Athens, 

ABD) gerçekleştirilmiştir. XRD 

incelemelerinde kullanılan aletsel koşullar 

40 kV gerilim ve 25 mA akımda kobalt K-

alfa (Co-Kα) radyasyondur. Çekim aralığı 

ise 2-40º olup, çekim hızı 1º2θ/dakika’dır. 

Zeolit minerallerinin ısısal kararlılıkları; 

diferansiyel termik analiz (DTA) ve kütle 

kayıpları, termogravimetri (TGA) 

analizleri ile KTÜ Fizik Bölümü’nde 

belirlenmiştir. XRD analizleri neticesinde 

höylandit-klinoptilolitce zengin örneklerin 

DTA-TGA analizleri; SII TG/DTA 6300 

EXSTAR model cihazda platin pota 

içerisine yerleştirilen yaklaşık 20 mg toz 

örneğin 10ºC/dak ısıtma hızı ile 1100ºC 

sıcaklığa kadar atmosferik koşullarda 

ısıtılmasıyla gerçekleştirilmiştir. SEM 

incelemeleri için seçilen örnekler, 

preparatlara yapıştırılarak Pt veya C ile 

kaplanmıştır. Zeolitlerin ve eşlik eden 

diğer ikincil minerallerin birbirleriyle ve 

diğer minerallerle yapısal ve dokusal 

ilişkilerini ortaya çıkarmak, morfolojik 

özelliklerini belirlemek, oluşumları 

hakkında bilgi sahibi olabilmek amacı ile 

SEM analizleri ZEISS 1450EP marka 

mikroskop kullanılarak Georgia 

Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 

Bölümü’nde (Athens, ABD) 

gerçekleştirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Stratigrafi ve Litoloji 

Çalışma sahası, Doğu Pontidler 

tektonik kuşağının (Şekil 1a) güney 

kesiminde Bayburt ili ve civarında yer 

almaktadır. İnceleme alanı ve yakın 

çevresinde Jura’dan Kuvaterner’e kadar 

değişen yaşta ve farklı litolojilerde birimler 

bulunmaktadır (Şekil 1b). Çalışmaya konu 

olan tüfler, Eosen yaşlı Yazyurdu 

Formasyonu içerisinde yayılım gösterir 

(Şekil 1b). Yazyurdu Formasyonu; andezit, 

dasitik tüf, aglomera ile volkano-tortullarla 

ardalanmalı kumtaşı, silttaşı, marn ve 

kumlu-fosilli kireçtaşı seviyelerinden 

oluşmaktadır (Keskin vd., 1990). 

Formasyon, tabanda bol Nummulit’li 

kireçtaşları ile başlar, marn-kumtaşı 

ardalanması ile devam eder. Formasyon 

içinde ince bantlar halinde bulunan 

Nummulit’li seviyeler arasında yer alan lav 

akmaları, aglomera ve tüfler birbirleri ile 

yanal ve düşey yönde geçişlidirler (Önenç 

vd., 2005). Tüfler, kiltaşı-marn ara 

seviyeleri ile ayrılan iki alt birimden 

oluşmakta ve her birim kaba taneliden ince 

taneliye doğru bir derecelenme 

göstermekte olup, taban seviyelerinde kalın 

tabakalı, tavan seviyelerinde ise ince 

tabakalı bir görünüm sunmaktadırlar. 
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Yazyurdu Formasyonu içinde oldukça 

geniş bir alanda gözlenen tüfler, ilk defa 

Arslan vd. (2005) tarafından “Bayburt 

Tüfleri” olarak tanımlanmış ve detaylı 

haritalanmıştır. Bu tüfler, yöresel olarak 

“Bayburt Taşı” olarak da tanınmakta olup, 

taş ocaklarından çıkarılarak özellikle 

kaplama taşı olarak kullanılmaktadır. 

 

Şekil 1. a) Ana kenet zonları ve kıtasal blokları gösteren Türkiye ve yakın çevresinin tektonik 
haritası (Okay ve Tüysüz, 1999); b) Çalışma sahası ve yakın çevresinin jeoloji haritası (Arslan 

vd., 2005; Önenç vd., 2005’den revize edilmiştir). 

Tüfler, en iyi ve yaygın olarak 

Sırataşlar Tepe, Kayışkıran Mevkii ve 

Tekçam Tepe civarında gözlenmektedir 

(Şekil 1b). Bayburt tüfleri, çoğunlukla 

Nummulit’li kireçtaşları üzerinde yayılım 

gösterirler. Genellikle az engebeli, 

tepelerde ise korniş yapı (sert kayalık 

çıkıntısı) sunarlar. Tüfler içerisinde yer yer 

boyutları ~3 mm ile 1 cm arasında değişen 

yeşil renkli uzamış görünüme sahip pomza 

parçaları gözlenmektedir. Taze yüzeyleri 

sarımsı, sarımsı krem ve yeşilimsi renkli, 

altere yüzeyleri ise sarımsı kahve ve koyu 

gri renklerdedir. İnce tabakalı (1-15 cm) ve 

kalın tabakalı (0.5-5 m) tüflerden, ince 

tabakalı tüfler çoğunlukla iri taneli (kristal 

bileşen baskın), kalın tabakalı tüfler ise 

ince taneli (camsı bileşen baskın) 

seviyelere karşılık gelmektedir. Tabakalar, 

KD-GB doğrultusunda 12º-25º arasında 
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KB’ya eğimlidirler. Bazı yerlerde laminalı 

yapıya geçiş yaparlar ve açık-koyu renkli 

bantlaşmalar gösterirler. Tüfler, yer yer kil 

ve marn ara seviyeleri içermekte olup, yer 

yer kırık-çatlak zonları boyunca killeşme, 

karbonatlaşma ve silisleşme tespit 

edilmiştir. 

 

Polarizan Mikroskop İncelemeleri 

Bayburt tüfleri yaygın olarak cam 

kıymıkları ve pomzalar, daha az olarak 

plajiyoklas, kuvars, biyotit, sanidin ve 

opak mineraller içermektedir. Cam 

kıymıkları, köşeli ve kenarları kırık V-Y 

veya kama şekilleriyle (Şekil 2a), pomzalar 

ise gözenekli uzamış lifsi şekilleri (Şekil 

2c, d) ile tanınırlar. Cam kıymıkları ve 

pomzaların çoğunlukla ileri derecede altere 

oldukları gözlenmektedir. Plajiyoklas, 

özşekilsiz ve yer yer yarı özşekilli irili-

ufaklı kristaller halinde, nadiren iri latalar 

şeklinde ve bol kırık-çatlaklı bir görünüme 

sahip olup, en yaygın pirojenik mineraldir. 

Kuvars kristalleri, renksiz, çoğunlukla 

özşekilsiz, kenarları kırılmış-kemirilmiş 

kristaller halindedir ve dalgalı sönme 

gösterirler. Biyotit, çoğunlukla kahverenkli 

pleokroizma gösteren levhamsı bükülmüş-

kıvrılmış kristaller şeklindedir ve yer yer 

kloritleşme ve opaklaşma göstermektedir. 

Sanidin, renksiz, yarı özşekilli ve enine 

kırıkları ile nadiren bulunmaktadır. Opak 

mineraller, çok az miktarda ve çok küçük 

boyutlu olarak gözlenmektedir. 

Zeolitleşme, tüflerdeki cam kıymıkları ve 

pomzaların devitrifikasyonu neticesinde 

gelişmiştir. Cam kıymıklarının kenar 

kısımlarından itibaren, pomzaların 

liflerinde ve gözeneklerinde düzensiz 

yığışımlar halinde veya tarak şekilli 

zeolitlerin büyüme gösterdikleri izlenmiştir 

(Şekil 2b, c, d). Killeşme, devitrifikasyon 

sonucu çoğunlukla cam kıymıkları ve 

pomzaların kenarlarında, kahve renkli veya 

kirli toprağımsı renklerde (muhtemelen 

yüksek Fe içeriklerinden dolayı) 

gözlenmektedir. Ayrıca plajiyoklasların 

alterasyonu ve mikro ölçekli kırık-çatlak 

dolgusu olarak da kil oluşumları 

saptanmıştır. 

 

X-Işınları Difraktometre (XRD) 

Analizleri 

Tüflerin tüm-kayaç toz X-ışınları 

difraktogramları kullanılarak, pirojenik, 

zeolit ve eşlikçi mineral değişimleri, bolluk 

miktarları ortaya konulmuştur (Şekil 3). 

Buna göre, vitrik tüf örnekleri, yaygın 

olarak höylandit-klinoptilolit türü zeolit 

minerali içermektedir. Diğer mineral 

fazlarını ise kuvars, plajiyoklas, opal-CT, 

kalsit, biyotit ve kil mineralleri 

oluşturmaktadır (Şekil 3). 
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Şekil 2. Bayburt tüflerinde cam kıymıkları ve pomzalardan itibaren gelişen zeolit ve eşlikçi 

minerallerin tek nikol polarizan mikroskop görünümleri. Örnek numaraları sırasıyla T-10, 
BT-40, BT-47a ve BT-58a şeklindedir. Plj, plajiyoklas; Ck, cam kıymığı; Pm, pomza; Ze; 
zeolit, Zeo+Ki+Si; zeolitleşme+killeşme+silisleşme 

 

İncelenen tüflerde kil mineral 

tanımlamaları, yönlü örneklerden alınan X-

ışınları difraktogramları ile 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 4). Yapılan kil 

fraksiyonu (< 2µm) çalışmalarında 

incelenen örneklerde yaygın kil 

mineralinin Na-simektit, daha az oranda da 

kaolinit olduğu belirlenmiştir (Şekil 4). 

Diferansiyel Termal Analiz (DTA) ve 

Termogravimetrik (TGA) Analizleri 

Höylandit ve klinoptilolitin 

birbirinden ısıl davranış (DTA-TGA) 

analizleriyle ayırt edildiği bilinmektedir 

(Mumpton, 1960). DTA incelemelerinde 

~55ºC civarında gözlenen endotermik 

pikler absorbe suyun kaybı (Boles, 1972) 

ile ilişkilidir (Şekil 5a). Düşük 

sıcaklıklarda gözlenen bu endotermik pikin 

(~55ºC) absorbe suyun bırakılmasında tane 

boyutu ve ısıtma miktarıyla ilişkili olduğu 

da bilinmektedir (Akdeniz ve Ülkü, 2008). 

~230ºC civarında yapıdaki OH grubu 

moleküllerin bozulması ile oluşması 

beklenen endotermik pik (Şekil 5a) 

gözlenmemiş olup, bu durumun 

klinoptilolitin iki değerli (Mg, Ca, Ba) ve 

tek değerli (K) katyonlarca zengin 

olmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Örneklerin TGA 

eğrilerinde (Şekil 5b) 35-1100ºC arasında 

dehidroksilasyon (OH kaybı) ve 

dehidratasyon (suyun kaybı) sonucu 

yaklaşık olarak %22’lik bir kütle kaybı 

gerçekleşmiş ve ~800ºC’ye kadar devam 

etmiştir. ~35-350ºC arasında hızlı bir kütle 

kaybı, 350-800ºC arasında ılımlı bir kütle 

kaybı gerçekleşmiştir (Şekil 5b). 
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Şekil 3. Tüflerde höylandit-klinoptilolitce zengin örneklere ait X-ışınları difraktogramları. 
Höy-Kpt, höylandit-klinoptilolit; Ku, kuvars; Plj, plajiyoklas; Kal: kalsit; Sme, simektit 
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Şekil 4. Tüflerde kil fraksiyonunun (< 

2µm) yönlü normal (N), etilen glikolle 
doyurulmuş (EG) ve 450ºC fırınlanmış (F-

450) X-ışınları difraktogramları (a, örnek 
no: T68 ve b, örnek no: T5). Sme, Na-
simektit; Kao, kaolin; Höy-Kpt, höylandit-

klinoptilolit 
 

Taramalı Elektron Mikroskopisi (SEM) 

İncelemeleri 

Tüflerinin SEM incelemelerinde 

cam kıymıkları ve pomzanın alterasyonu 

neticesinde gelişen höylandit-klinoptilolit 

ve mordenit (?) ve eşlik eden opal-CT ve 

simektit tanımlanmıştır. Höylandit-

klinoptilolit kristalleri, monoklinik 

sistemde kristallenmiş tipik olarak 

prizmatik şekilli olup yer yer ikiz kristaller 

şeklinde bulunurlar (Şekil 6a). Ayrıca iyi 

gelişmiş levhamsı-yassı tabular şekilleri de 

gözlenmiştir (Şekil 6b, c, d). Simektitler iyi 

gelişmiş mısır patlağı veya bal peteği 

şekillidirler ve bazı örneklerde tabular 

şekilli höylandit-klinoptilolit kristalleri 

simektitlerin üzerinde büyümüştür (Şekil 

6c). Opal-CT kürecikleri höylandit-

klinoptilolit kristalleri ile birlikte 

gözlenmiştir (Şekil 6b). Bu durum opal-CT 

küreciklerinin höylandit-klinoptilolit 

mineralleri ile eş zamanlı veya diğer ikincil 

minerallerin oluşumundan sonra ortamda 

kalan silis fazlalığı sonucunda oluştuğuna 

işaret edebilir. Mordenit (?) lifleri, 

höylandit-klinoptilolit kristalleri üzerinde 

iç içe geçmiş kuş yuvasına benzer bir yapı 

sunmaktadır. Höylandit-klinoptilolit 

kristalleri üzerinde sarkan mordenit (?) 

liflerinin gözlenmesi, mordenitin 

höylandit-klinoptilolitten sonra 

kristallendiğine işaret etmektedir (Şekil 

6d). 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Eosen yaşlı felsik bileşimli Bayburt 

tüfleri; vitrik tüf olup; bol olarak camsı 

bileşen (cam kıymığı ve pomza), pirojenik 

(plajiyoklas, kuvars, biyotit, sanidin) ve 

ikincil mineraller (zeolit, kil) içermektedir. 

Mikroskopik incelemelerde camsı bileşeni 

oluşturan cam kıymıkları ve pomzaların 

yaygın olarak zeolit minerallerine 

dönüştüğü gözlenmektedir. Öyle ki cam 

kıymıklarının kenar ve iç kısımlarında, 

pomzaların gözeneklerinden merkeze 

doğru tabular (tarak) şekilli olarak zeolit 

büyümeleri tanımlanmıştır. Ayrıca, cam 

kıymıkları ve pomzaların morfolojik 

şekillerinin zeolitleşme sürecine rağmen 

kısmen korunmuş olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 5. Tüflerinde ısıl kararlılık değişimini gösteren; (a) DTA ve (b) TGA eğrileri 
 

 

Şekil 6. Tüflerinin SEM görüntüleri. a) monoklinik şekilli klinoptilolit, b) tabular klinoptilolit 

ve opal-CT kürecikleri, c) bal peteği görünümlü simektit ve tabular şekilli klinoptilolit, d) 
tabular klinoptilolit kristalleri üzerinde gelişmiş lifi mordenit (?). Kpt: klinoptilolit, Sme: 
simektit, Mor: mordenit 

 
Pomzaların gözeneklerinde kil 

çeperlerinden itibaren büyüyen zeolit 

kristallerinin varlığı zeolitleşmenin kil 

minerallerinden itibaren oluştuğuna işaret 

eder. Genellikle, cam kıymıklarının 

zeolitleşmesi esnasında cam kıymıklarının 

kenar kısımlarında ince bir zar halinde 

simektitlerin geliştiği ve bundan itibaren 

zeolitlerin oluştuğu bilinmektedir 

(Marantos vd., 2007). Ayrıca felsik 

bileşimli vitrik tüflerde cam 

kıymıklarından itibaren gelişen zeolit 

mineralleri yaygın olarak K-klinoptilolit ve 

Ca-klinoptilolittir (Altaner ve Grim, 1990). 

XRD incelemelerine göre Bayburt 

tüflerinin zeolitleşmesi sonucu oluşan en 

yaygın mineral klinoptilolittir. Vitrik tüf 

örneklerinin tamamında klinoptilolit tespit 

edilmiş olup, buna eşlik eden mineral 

parajenezinin genel olarak, kuvars + 

plajiyoklas + kalsit + biyotit + opal-CT + 

Na-simektit + kaolen ile temsil edildiği 
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saptanmıştır. İncelenen klinoptilolitce 

zengin tüf örnekleri 700-800ºC’ye kadar 

kararlıdır (Mumpton, 1960). İncelenen 

örneklerde kristal yapının bozulması 

(Perraki ve Orfanoudaki, 2004) ile alakalı 

olan endotermik pikin ~700ºC’de 

gözlenmesi klinoptilolit varlığını 

desteklemektedir. ~1000ºC civarında 

gözlenen pikler ise kristal yapının kaybı ile 

ilişkili olup, başka bir kristale veya amorf 

faza dönüşüm (Akdeniz ve Ülkü, 2008) ile 

alakalıdır. İki değerli katyonlarca zengin 

klinoptilolitlerin ~230ºC’de endotermik bir 

pik gösterdikleri ve tek değerli katyonlarca 

(başlıca K+) zengin klinoptilolitlerin DTA 

eğrilerinde bu endotermik reaksiyonu 

göstermemiş olmaları (Esenli ve 

Kumbasar, 1994) incelenen tüflerdeki 

zeolit mineralinin K-klinoptilolit 

olduğunun da bir kanıtıdır. Klinoptilolitce 

zengin tüf örneklerinin TGA eğrilerinin 

tümünde kafes yapıdaki değişebilir 

katyonların boyutuna bağlı olarak ~35-

800ºC aralığında ~%22’lik su kaybının 

saptanmış olması, klinoptilolitlerin genel 

olarak ~%50 civarında boşluk miktarına 

sahip olduklarının bilinmesi ve bunların 

yüksek K+ içeriğine sahip olduğunu 

gösterir. Zeolitik su kaybının iki değerli 

değişebilir katyonlar (Mg+2, Ca+2) ile 

yükselmesi, Ca+2 gibi katyonların yüksek 

sıcaklıklarda K+’dan daha yüksek miktarda 

H2O tutması ile ilişkilidir (Bish, 1988). 

SEM incelemelerine göre; klinoptilolite 

yer yer simektit, opal-CT ve mordenit(?) 

eşlik etmektedir. Klinoptilolitin riyolitik 

tüflerde volkanik camdan itibaren oluştuğu 

ve sistem içinde kalan fazla silisin opal-CT 

olarak kristallendiği bilinmektedir 

(Snelling vd., 2008). Bayburt tüflerinde 

klinoptilolit kristalleri üzerinde veya 

boşluk içerisinde iç içe geçmiş lifi 

mordenit (?) kristallerinin gözlenmesi 

mordenit kristallerinin klinoptilolit 

kristallerinden sonra oluştuğuna işaret 

etmektedir. Mordenit oluşumunun gözenek 

çözeltilerinin (Na++Ca+2)/K+ aktivite 

oranının yükselmesinden dolayı 

gerçekleştiği bilinmektedir (Marantos vd., 

2007). İncelenen tüflerde mordenitin (?) 

çok az gözlenmesi, klinoptilolit oluşum 

sürecinde camın yapısından dışarıya Na 

transferi ile gerçekleşmiş olabileceğini 

gösterir (Albayrak ve Özgüner, 2013). 

Ayrıca, mordenit oluşumu artan sıcaklığa 

bağlı olarak klinoptilolitin yavaşca altere 

olması ile gerçekleşmiş olabilir (Pe-Piper 

ve Tsolis-Katagas, 1991). İncelenen 

tüflerde opal-CT küreciklerinin de 

klinoptilolit kristalleri üzerinde oluşması, 

opal-CT’nin camın zeolitleşmesi sürecinde 

ortamdaki fazla silis sonucu son faz olarak 

oluştuğuna (örn. Kaçmaz ve Köktürk, 

2006) işaret eder. Ayrıca, zeolitlerin ve 

opal-CT’nin varlığı yeterli miktarda silis 

ve alkalilerin bu minerallerin oluşumu için 

ortamda tutulduğunu ve sistemin kapalı 

olduğunu gösterir (Kaçmaz ve Köktürk, 

2006). Simektitler üzerinde gelişen tabular 

şekilli klinoptilolit kristalleri, klinoptilolit 

oluşumunun simektit oluşumundan sonra 

olduğuna işaret eder. Simektit oluşumu 

için volkanoklastik malzemenin 

alterasyonu yüksek su/kayaç oranı 

(Christidis, 2001) ve düşük (Na++K+)/ H+ 

oranı ile ilişkili (Marantos vd., 2007) olup, 

ortaç asidik bir ortamda ilk alterasyon 

ürünü olarak geliştiği ileri sürülmüştür 

(Leggo vd., 2001). 
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ILGIN-AKŞEHİR (KONYA) ARASINDA BULUNAN NEOJEN-KUVATERNER 

YAŞLI KİLLERİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI 

Mineralogy and Geochemistry of Neogene-Quaternary Aged Clays in Around of Ilgın-Akşehir 

(Konya) 

1 Muazzez ÇELİK KARAKAYA, 1Necati KARAKAYA, 2Tülay ALTAY 

1Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl. 42039 Konya 
2Afyonkocatepe Üniversitesi Mühendislik Fak. Jeoloji Müh. Böl. Afyonkarahisar 

 

ÖZET: İnceleme alanında Neojen yaşlı gölsel çökellerin özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla yüzey ve sondaj numuneleri alınmıştır. Sondaj numuneleri Ilgın ve Akşehir-

Tuzlukçu bölgesinde altı sondajdan alınmıştır. Bölgede temel birimlerini Paleozoyik ve 

Mesosoyik yaşlı metakarbonat, şist, metakonglomera ve metavolkaniklerden oluşturur. 

Neojen yaşlı zayıf pekişmiş detritik sedimanter kayaçlar, çamurtaşı ve kireçtaşı hakim 

litolojiyi oluşturur. Akşehir-Tuzlukçu yöresinde yapılan sondajlarda kömür tabakaları 

kesilmezken Ilgın yöresinde kalınlığı 1-20 m arasında değişen kömür tabakaları kesilmiştir. 

Mineralojik bileşim olarak her iki yöreden alınan çamurtaşlarının mineralojisi benzer olup 

kuvars, feldispat, illit, kaolinit, kuvars, kalsit ve dolomit mineralleri belirlenmiştir. Yüzey 

numunelerinde pirofillit belirlenmezken, Ilgın yöresindeki sondaj numunelerinde pirofillit 

minerali tespit edilmiştir. Bu mineralin tespit edilmesi tabanda bulunan metamorfik 

kayaçlarda bulunan fillitlerle ilgilidir. Akşehir yöresindeki sondajlarda kömürün taban ve ara 

seviyelerinde pirofillitin gözlenmemesi metamorfikler kayaçlardan havzaya yeterli malzeme 

sağlanmaması ile ilgilidir. Mostra numunelerinde simektit, sepiyolit ve kısmen paligorskit 

türü kil mineralleri karbonat mineralleri ile ardalanmalı olarak gözlenmiştir. Mineralojik ve 

kimyasal analizler bölgede alkalin göl koşullarının egemen olduğunu, kömür çökeliminde 

bataklık koşulların geliştiğini gösterir.  

Akşehir yöresindeki sondajlarda genellikle 400 m civarında taban metakarbonata 

geçilmiş ve zayıf pekişmiş detritik sedimanter kayaçlar, çamurtaşı ve kireçtaşı hakim litolojiyi 

oluşturmuştur. Çamurtaşı daha yaygın olup grimsi-pembe renkler sunar. Sondajlarda kömür 

tespit edilmemiş olup, organik maddece zengin tabakalar nadiren gözlenmiştir. Kireçtaşı 

çökeliminin daha yaygın olması gölün alkalin ve daha derin olduğunu belirtir. 

Ilgın yöresinde ise, yüzeyden derine doğru zayıf pekişmiş kırmızı renkli kırıntılılara 

daha az rastlanmıştır. Organik maddece zengin çamurtaşları ve kömürlü seviyeler bütün 

sondajlarda birkaç metre aralıklarda (10-18 m) ve birçok kez kesilmiştir. Ilgın yöresinde 

yapılan sondajlarda kömür tabakaları 89 ile 172 metrelerde kesilmiştir. Ilgın yöresindeki 

havzanın daha sığ, enerjisinin daha düşük ve organik madde içeriğinin daha zengin olduğu 

belirlenmiştir 

Kökensel olarak gölsel birimlerin kıtasal kabuk kökenli malzemeden türediği, 

magmatik kökenli malzeme kaynağının çökelimde etkin olmadığı belirlenmiştir. İncelenen 

birimlerin Eu anomalileri pozitif olup plajiyoklazca zengin bir kaynak kayaçtan türemediği 

tespit edilmiştir.  NTE ve HFS element içerikleri Paleozoyik yaşlı şistlerin gölsel çökellerin 
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ana kaynağı olabileceğini göstermiştir. İnceleme alanında ekonomik bir rezerve sahip kil 

potansiyeli ne sondajlarda ne de yüzey örneklerinde belirlenememiştir.  

Anahtar Kelimeler: Akşehir, Ilgın, Kil, Kömür 

ABSTRACT: Neogene lacustrine sediments were collected to determination of the 

characteristics of the surface and drill samples in the study area. Drilling samples were taken 

from six drills in Ilgın and Akşehir-Tuzlukçu area. The basic unit formed from Paleozoic and 

Mesozoic aged metacarbonates, schist forms of metaconglomerate and metavolcanic rocks. 

Weak-consolidated detrital and mudstone and limestone dominant are the dominant lithology 

of the Neogene aged lithology sediments. Akşehir-Tuzlukçu coal layers were not observed 

while coal layers ranging from 1-20 m were found in the drilling carried out in the Ilgın 

region. Mineralogical composition is mostly similar in both of the area, and quartz, feldspar, 

illite, kaolinite, calcite and dolomite are the most common minerals. Smectite, sepiolite and 

palygorskite containing layers were observed in outcrops as partially intercalated with 

carbonate minerals. Pyrophyllite was determined in the drilling samples from Ilgın region 

while no pyrophyllite was found both in the surface samples and drill samples in Akşehir. The 

determination of this mineral is related to the phyllites found in the metamorphic rocks at the 

basement. The finding of the mineral is related to the phyllites found in the basement 

metamorphic rocks. The absent of pyrophyllite at the bottoms and intermediate levels of the 

coal levels in the drillings of the Akşehir region is related to the lack of sufficient material in 

the basin from the metamorphic rocks. Mineralogical and chemical analyzes indicate that 

alkaline lake conditions is dominated in the region, and coal deposition were developed in 

swamp conditions.  

In the drillings in the Akşehir region, basal metacarbonate was passed about 400 m 

and poorly consolidated detritic sedimentary rocks, mudstone and limestone dominated 

lithology. Mudstone is more common and offers greyish-pink colors. Coal layers were not 

detected in the drillings, organic matter-rich levels were rarely observed. Limestone 

sedimentation is more common, indicating that the lake is alkaline and deeper. 

In the Ilgın area, poorly consolidated and red colored clastics are less common from 

the surface to deep.  Organic matter-rich mudstones and coal-bearing levels were cut several 

times at intervals of several meters (10-18 m) in all drills in many times. The coalbeds were 

cut at 89 to 172 meters in the Ilgın region. It has been determined that the basin of the Ilgın 

region is shallow and richer with organic matter.  

The Neogene aged sediments were derived from crustal originated material, and 

magmatic rocks were not active in the deposition of the sediments. The positive Eu anomalies 

indicates that the studied units were not derived from a plagioclase-rich source rocks. RE, 

HFS elements indicate that Paleozoic schists may be main source rocks of the lacustrine 

deposits. Economic clay reserves were not determined neither in drilling nor in surface 

samples in the study area.  

Keywords: Akşehir, Ilgın, Clay, Coal 
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KARST AKİFER SİSTEMİNDE MİNERALOJİK ÇALIŞMAYA BİR ÖRNEK: 

SEYDİŞEHİR, KONYA, TÜRKİYE 

An Example of a Mineralogical Study in a Karst Aquifer System, Seydişehir, Konya, Turkey 

1Zehra Semra KARAKAŞ, 1Süleyman Selim ÇALLI, 2Meltem ÇELİK, 1Şebnem 

ARSLAN, 1Mehmet ÇELİK 

1Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
2Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 

ÖZET: Pınarbaşı karst kaynağı Seydişehir (Konya) bölgesinde Susuz köyü içerisinde 

Jura yaşlı Polat formasyonunu oluşturan karstik kireçtaşlarındaki fay zonundan boşalım 

yapmaktadır. Triyas yaşlı Seydişehir formasyonu, Polat formasyonunun tabanında yer 

almakta olup, şist, kalkşist, kiltaşı ve silttaşı birimlerinden oluşmaktadır. Seydişehir 

formasyonu bölgedeki karstik kaynakların geçirimsiz tabanı konumundadır. Polat formasyonu 

üzerinde Senoniyen yaşlı Çataloluk kireçtaşları ile Paleosen-Eosen yaşlı karbonatlı, kırıntılı 

ve killi birimlerden oluşan Çobanağacı formasyonu ve Üst Kretase yaşlı Dipsiz göl ofiyolitleri 

yer alır. Bu çalışmada Pınarbaşı kaynağında yapılan hidrojeolojik çalışmaları desteklemek, 

kaynağın beslenme-boşalım ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak 

Pınarbaşı kaynağının taşıdığı askı madde, kaynak boşalım bölgesinde çökelen sedimanların 

tipi ve kaynağın beslenme bölgesindeki kayaçların mineralojik özellikleri araştırılmıştır. 

Kaynak beslenme bölgesinde ve yakın civarındaki kayaçlar ile kaynak tarafından taşınan 

çakıl, kum ve kil boyutundaki sediman tanelerinin mineralojik bileşimleri, dokusal özellikleri 

ile kayaç adlamaları petrografi ve X-Işınları Difraktometre (XRD) analizleri ile yapılmıştır. 

Özellikle kireçtaşlarındaki paleontolojik değerlendirmelerde Eosen yaşlı fosiller hem 

kaynağın beslenme bölgesindeki kayaçlarda, hem de kaynak boşalım bölgesindeki çakıl 

tanelerinde belirlenmiştir. Kaynak beslenme alanındaki kayaç örnekleri ile boşalım 

bölgesindeki çakıl ve kum boyutundaki sedimanlardaki benzer litoloji ve yaş bulguları, 

kaynağın boşalım noktasındaki sedimanların, kaynağın beslenme alanındaki kayaçlardan 

geldiğini (türediğini) işaret etmektedir. Kaynak suyundaki askı maddelerin mineralojik 

bileşimi XRD tüm kayaç çekimleri ile belirlenmiştir.  Kaynak suyundaki askı madde tipi ve 

miktarı kaynak debisinin değişimine bağlı olarak farklılıklar sunmuştur. Kaynak suyunda 

debinin en yüksek olduğu ani boşalım döneminde kil (simektit, kaolinit, klorit, illit), karbonat 

(kalsit) ve kırıntılı (kuvars, feldispat, serpantin) malzemenin varlığı belirlenmiştir. Kaynak 

çekilme eğrisinin eğiminin azaldığı dönemlerde ise askı maddesi olarak kalsit minerali 

hakimdir. Askı madde, yapılan Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-

ışını Spektroskopisi (EDS) analizlerinde kalsit mineralinin yüzeylerinde çözünme izleri ve 

illit tipi kil mineralleri belirlenmiştir.  

Mineralojik çalışmalarla kaynağın beslenmesi, dolaşımı ve kaynak boşalımı 

aşamasında geçirdiği evrelerle ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Kaynağın askı halde taşıdığı ve 

boşalım noktasına depoladığı maddelerle formasyonlar ilişkilendirilmiş olup, ilişkili olan 

formasyonların kaynağın beslenme alanında yer aldığı belirlenmiştir. Kaynağın boşalım 

noktasında depolanan tanelerin kil-silt-kum-çakıl boyutu aralığında olması, kaynağın boşalım 

enerjisinin de değişken olduğuna işaret etmektedir. Kaynak suyunun debisinin azaldığı-

çekilme eğrisi döneminde suda tamamen kalsit minerallerinin görülmesi, akiferde su-kayaç 

etkileşiminin gerçekleştiğini göstermektedir. Suda taşınan kalsit minerallerinin çözünmüş 

olması, yer altı suyunun agresif olduğunu-karstlaşmanın devam ettiğini göstermektedir. 
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Kaynağın taşıdığı maddelerde kil minerallerine rastlanması, kaynak beslenme alanından 

kaynaklanabilecek kirleticilerin taşınma potansiyelinin de olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karst Akifer Sistemi, Askı Katı Madde, XRD, SEM-EDS, Mineraloji  

ABSTRACT: Pınarbaşı karst spring, located in Susuz village in Seydişehir (Konya) 

region, discharges from a fault zone in the karstic limestones of the Jurassic Polat Formation. 

Polat Formation is underlain by the Triassic Seydişehir Formation comprised of schist, calc-

schist, claystone and siltstone units. Seydişehir Formation is an impermeable base in the 

region. Polat Formation is overlain by Senonian Çataloluk Formation, Paleocene-Eocene 

Çobanağacı Formation composed of carbonate, detrial and clayey units, and Upper 

Cretaceous Dipsiz göl ophiolites. The aim of this study is to support the hydrogeological 

studies carried out in the Pınarbaşı spring and to put forward the recharge-discharge 

relation of this spring. To this end, the suspended material transported by the Pınarbaşı 

spring, the type of the settled sediments in the discharge zone of the spring and the 

mineralogical properties of the rocks located in the recharge zone of the spring were 

investigated. The mineralogical composition, textural properties and the classification of the 

rocks located in and the immediate vicinity of the recharge area of the spring and the gravel, 

sand and clay sized sediment grains transported by the spring were carried out by 

petrographic and X-ray Diffractometer (XRD) analyses. As a result of the paleontological 

evaluations, especially in the limestones, Eocene fossils were detected not only in the rocks 

located in the recharge zone but also in the gravels located in the discharge zone. The 

lithological similarities and age discoveries between the rocks located at the recharge area 

and the gravel and sand sized sediments found in the discharge area of the spring show that 

those sediments were derived from the rocks located at the recharge area of the springs. The 

mineralogical composition of the suspended materials in the spring water was determined by 

the whole rock analyses via XRD. The type and the amount of the suspended materials were 

varied depend on changes of spring discharge. During periods of peak and sudden discharge, 

clay (smectite, kaolinite, chlorite and illite), carbonate (calcite) and detritus (quartz, feldspar, 

serpentine) materials were present. During periods when there was a decrease in the slope of 

the spring discharge recession curve, the dominant mineral in the suspended material was 

calcite. The presence of the dissolution marks and the illite type clay minerals on the surfaces 

of calcite minerals were determined by the Scanning Electron Microscope (SEM) and Energy-

Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) analyses.   

As a result of the mineralogical investigations, information was obtained regarding 

the phases that the spring underwent during the recharge, circulation and discharge stages. 

The suspended materials transported by the spring and stored in the discharge point were 

associated with the formations which are located in the recharge area of the spring. The size 

of the sediments stored in the discharge point of the spring was in the range of clay-silt-sand-

pebble, which is an indicator of the varying discharge energy of the spring. The complete 

presence of the calcite minerals observed during the recession period of the spring (when the 

discharge was decreasing) indicates that there is water-rock interaction taking place in the 

aquifer. The calcite minerals being transported in the water in a dissolved manner shows that 

the groundwater is aggressive and the karstification still continues. The discovery of the clay 

minerals in the materials transported with the springs demonstrate that the contaminants 

originated from the spring recharge area have got the potential to be transported as well.   
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MARDİN-MAZIDAĞI YÖRESİNDE ÜST KRETASE YAŞLI FOSFATİK 

KAYAÇLARIN KİL MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI 

Clay Mineralogy and Geochemistry of the Phosphatic Rocks of Upper Cretaceous Age in 

Mardin-Mazıdağı Area 

 1Sema TETİKER, 2Hüseyin YALÇIN, 1Mesude AYYILDIZ 

1Batman Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Batman, Türkiye 
2Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas Türkiye 

ÖZET: Güneydoğu Anadolu Otoktonu’nda Mardin Grubu Karababa Formasyonu’nun 

Üst Kretase yaşlı denizel fosfatik sedimanlara eşlik eden kil oluşumları bulunmaktadır. 

Mazıdağı ilçesi Karataş, Ekinciler ve Evciler köylerinde birimin farklı üç üyesine karşılık 

gelen 239 m kalınlıkta üç kesit ölçülerek tanımlanmıştır. Stratigrafik dizinin alt seviyesinde 

32 m kalınlığında kireçtaşı ve/veya killi kayaçlarla arakatkılı çört tabakaları ve yumruları 

içeren fosfatik kayaçlar yer almaktadır. Bunlar beyaz-kırmızı renkli kalkerli veya silisli 

fosforit, fosfatlı veya silisli kireçtaşı, fosfatlı marndır. 70 m kalınlığındaki orta seviye sarı 

renkli marn ve dolomit arakatkılı kireçtaşı ve killi kireçtaşlarından oluşmaktadır. Açık sarı-gri 

renkteki üst seviye 137 m kalınlığa sahip olup, çört yumrulu ve kısmen kireçtaşı arakatkılı 

marn ve killi kireçtaşı ardalanması ile temsil edilmektedir. Bu çalışmada doksan dokuz kayaç 

örneğinde optik ve taramalı elektron mikroskopisi (SEM) ve X-ışını kırınımı (XRD) 

yöntemleri uygulanmıştır. Safa yakın smektit fraksiyonlarında ve fosforitlerde ana ve iz 

element analizleri gerçekleştirilmiştir. Optik mikroskopta fosfopelmikrit ve (biyo-

)mikrit/mikrosparit gibi fosfat ve karbonat kayaçları, 200-300 μm boyutlarında fosfat 

peloidleri ve mikrit/mikrosparitik izotropik görünümlü taneler ve bazı anizotropik kemik ve 

fosil kavkı parçaları içermektedir. SEM incelemelerine göre; fosfatik ve killi karbonat 

kayaçlarında smektitler bal-peteği dokulu olup, levhaların/yaprakcıkların kenarlarından 

itibaren gelişmiş paligorskitler gözlenmiştir. Paligorskit lifleri iplik benzeri bükülmüş 

morfolojili ve 1-4 μm'lik bir uzunluğa sahiptir. Bu kayaçların ilk seviyeleri başlıca kalsit ve 

karbonat-florapatit ve az miktarda kuvars, kil ve opal-CT içermektedir. İkinci ve üçüncü 

seviyeler kalsit ve kil, kısmen kuvars ve feldispat ve eser olarak dolomit içermekte, fakat 

karbonat ve kil miktarları üste doğru azalma göstermektedir. Kil mineral seviyeleri başlıca 

smektit (S), paligorskit (P), karışık tabakalılar (I-V, C-V), klorit (C), kısmen illit (I) ve 

kaolinit (K) ile temsil edilmektedir. Kil mineralleri S±I±K, I-V+C ve P+C+C-V+I 

birliktelikleri ile temsil etmektedir. Smektitler dioktahedral bileşimde (montmorillonit) olup, 

başlıca oktahedral Al ve kısmen Mg ve Fe içermektedir. Smektitik fraksiyonlar kondrite göre 

normalize edilmiş desenlerinde P hariç, diğer iz ve nadir toprak elementler bakımından 

belirgin olarak zengin; ancak Kuzey Amerika Şeyl-Kompozit (NASC) değerlerine göre 

fakirdir. Ayrıca smektitlerde P ve Eu için negatif, U için pozitif anomali gözlenmektedir. 

Fosforitlerde REE miktarı kondritlerinden oldukça fazla, buna karşın NASC değerlerinden ise 

düşüktür. Diğer taraftan, fosforitlerde normalize-kondrit ve NASC’e göre en belirgin değişim; 

U için pozitif ve Ce için negatif anomalileridir. Kondirt ve NASC değerleri ile 

karşılaştırıldığında; smektitik ve apatitik fraksiyonlarda zenginleşme, fakirleşme/tüketilme, 

fraksiyonlanma ve/veya farklılaşma yönelimleri ortaya çıkmaktadır. Tüm veriler; illitler hariç, 

diğer kil minerallerinin neoformasyon ve/veya transformasyon yoluyla oluştuğuna işaret 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fosforit, iz element, GD Anadolu, ofiyolit 
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ABSTRACT: The clay occurrences are present within the Upper Cretaceous marine 

phosphatic sediments of Karababa Formation from Mardin Group in the Southeastern 

Anatolian Autochthon. Three columnar sections corresponding three levels or members of the 

239 m-unit were measured and described at the Karataş, Ekinciler and Evciler villages of 

Mazidagi town. The lower level of the stratigraphic sequence consists of the phosphatic rocks 

with a thickness of 32 m and is alternated with limestone and/or clayey rocks with 

intercalations of chert beds and nodules. These are composed of white to red colored 

phosphorite with calcareous or siliceous, limestone with phosphate or siliceous, marl with 

phosphate. The middle level of 70 m in thick is made up of yellow colored clayey limestone 

with limestone, marl and dolomite intercalations. The upper level of light yellow to gray color 

has 137m-thick and represents the alternations of marl and clayey limestone with chert 

nodules and partly limestone. Ninety-nine rock samples were determined by optical and 

scanning electron microscopies, and X-ray diffraction methods. The major, trace elements 

covering rare earths of six nearly pure smectite fractions and two phophorites were also 

analyzed by fusion inductively coupled plasma-mass spectrometry. Phosphatic and carbonate 

rocks such as phosphopelmicrite, bio-micrite / microsparite and micrite / microsparite consist 

of phosphate peloids showing well-rounded, 200-300 µm in size and isotropic-looking grains 

and some slightly anisotropic bone and fossil shell fragments cemented with micritic / 

microsparitic carbonates in the optical microscopy. Smectites have honey-comb texture and 

palygorskites are observed by developing from their edges of platies/flakes in the phosphatic 

and clayey carbonate rocks according to the scanning electron microscopy examinations. The 

palygorskite filaments have threadlike and bended morphologies and a length of 1-4µm. The 

rocks of the first level contain mainly calcite and carbonate-fluorapatite, and less quartz, clay 

and opal-CT. The second and third levels include calcite and clay, partly quartz and feldspar 

and rarely dolomite, but carbonate / clay ratio decreases towards the top in order of 

abundance. The clay mineral levels are represented by mainly smectite (S), palygorskite (P), 

mixed layers (I-V, C-V), chlorite (C) and partly illite (I) and kaolinite (K). The clay minerals 

are represented by associations of S±I±K, I-V+C ve P+C+C-V+I. Smectites are of 

dioctahedral compositions (montmorillonite) and contain octahedral mainly Al and partly Mg 

and Fe. Smectitic fractions are significantly rich in other trace and rare earth elements 

(REEs) except for P in their chondrite-normalized patterns; but they are poor according to 

North American Shale-Composite (NASC) values. In addition, the anomalies of negative for P 

and Eu, and positive for U is observed in the smectites. The amounts of REE in phosphorites 

are much higher than those of chondrite, whereas they are lower than those of NASC. On the 

other hand, the most obvious variations are of the anomalies of positive for U and negative 

for Ce based on chondrite and NASC. The trends of enrichment, depletion, fractionation 

and/or differentiation appear in the smectitic and apatitic fractions, compared with the 

chondrite and NASC values. All data indicate that other clay minerals are formed by 

neoformation and/or transformation except for illites. 

Keywords: Phosphorite, trace elements, SE Anatolia, ophiolite 
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MİYOSEN YAŞLI SEYDİLER (AFYONKARAHİSAR) İGNİMBİRİTLERİNDEKİ 

ALTERASYON ZONLARININ JEOLOJİSİ VE MİNERALOJİSİ 

The Geology and Mineralogy of Alteration Zones of Miocene Seydiler (Afyonkarahisar) 

Ignimbirites 

1Mustafa KUŞCU, 2Ahmet YILDIZ 

1SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta 
1AKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar 

ÖZET: İnceleme alanının temelinde Paleozoyik yaşlı Afyon metamorfitleri yer 

almaktadır. Senozoyik yaşlı Gebeceler formasyonu ve Afyon volkanitleri temel kayaçları 

oluşturan Doğanlar şistleri ve İscehisar mermerleri üzerine uyumsuz olarak gelmiştir. 

Gebeceler formasyonu Özburun marn ve Akpınar üyelerinden oluşmaktadır. Özburun marn 

üyesi tüf – tüfit – marn,  kumtaşı ve aglomera; Akpınar üyesi ise kil ve silis bantlı, mikritik 

kireçtaşları içermektedir. Kuvaterner yaşlı alüvyal çökeller Senozoyik yaşlı birimleri uyumsuz 

olarak örtmektedirler (Metin vd., 1987; Tolluoğlu vd., 1997; Candan ve Çetinkaplan, 2005). 

Afyon volkanitleri Afyonkarahisar ve çevresinde Miyosen döneminde etkili olan volkanik 

faaliyetlerin sonucu oluşmuşlardır. Erkan vd. (1996) Afyon volkanitlerini kuzey ve güney 

volkanitleri olarak iki grupta incelemişlerdir. Alt-Orta Miyosen yaşlı Köroğlu Kaldera’sının 

oluşturduğu Seydiler ignimbiritleri ve andezit, trakiandezit bileşimli lavlar tarafından temsil 

edilen volkanik kayaçlar Afyonkarahisar’ın kuzeyinde geniş alanlar kaplamaktadır. 

Afyonkarahisar’ın güneyinde ise Orta-Üst Miyosen yaşlı trakibazalt, trakiandezit ve trakit 

bileşimli lavlar ve piroklastiklerle lamprofirik intrüzyon ve ekstrüzyonlar gözlenmektedir.  

Bu çalışma Alanyurt (Afyonkarahisar) bölgesindeki Seydiler ignimbiritlerinde 

gözlenen alterasyon zonlarının jeolojik ve mineralojik-petrografik özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Seydiler ignimbritleri ilk kez Erkan vd. (1996) tarafından adlandırılmış 

ve Seydiler’in 6-7 km kuzeyinde yer alan Köroğlu Kalderası’nın ürünleri ile 

ilişkilendirilmiştir. Piroklastik akma çökelleri olarak tanımlanan birim, Alanyurt 

(Afyonkarahisar) bölgesinde yaklaşık 200m kalınlığa sahiptir. Birimin üst bölümleri masif 

seviyelerden oluşurken, alt bölümlerinde ise tabakalı yapı belirgindir. K30B/24GB konumlu 

tabaka düzlemlerinin kalınlıkları 5-20cm arasında değişmektedir. Genellikle beyaz ve krem 

renkli olan birimin rengi alterasyonun etkisiyle açık sarı, sarımsı kırmızı ve açık yeşile doğru 

değişim sunmuştur. Alterasyon zonlarının dağılımı K40B/65GB konumlu fay düzlemiyle 

oldukça uyumludur. Birim feldspat, kuvars ve biyotit gibi kristallerle volkan camı ve pomza 

gibi volkanik kayaç parçalarından oluşmuş ve bu parçacıklar birbirine camsı özellikteki 

bağlayıcı malzemeyle tutturulmuştur. Birim bölgede faaliyet gösteren özel kuruluşlar 

tarafından işletilmekte ve ürünler Kütahya, Uşak ve İzmir’deki seramik fabrikalarına seramik 

kili olarak satılmaktadır.  

Seydiler ignimbiritlerindeki değişik alterasyon zonlarının mineralojik-petrografik 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla bölgedeki kil ocaklarının aynalarından örnekler alınmış 

ve bu örneklere polarizan mikroskop, x-ışınları kırınımı (XRD) ve taramalı elektron 

mikroskop analizleri uygulanmıştır. Polarizan mikroskop analizleri Leica DM2500P model 

görüntü analiz sistemli polarizan mikroskopta gerçekleştirilmiştir. Minerallerin morfolojik 

özellikleri ve mikrokimyasal analizleri Jeol-6400 model taramalı elektron mikroskobunda 

gerçekleştirilmiştir. SEM analizi öncesi örnekler 250-300 Å kalınlığında karbon filmle 
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kaplanmıştır. SEM görüntüleri ikincil elektron dedektörü ile elde edilmiştir. XRD analizleri 

Shimadzu XRD-6000 model X-ışını difraktometre cihazı (Ni filtreli, CuKα radyasyonlu) 

kullanılarak yapılmış ve örnekler 2o/dak hızla taranmıştır. XRD analizleri tüm kaya ve kil 

boyutu incelemeleri olmak üzere iki bölümde yürütülmüştür. Tüm kaya incelemeleri -250µm 

tane boyutundaki örneklerde gerçekleştirilmiştir. Kil mineralleri <2µm tane boyutundaki 

örneklerde belirlenmiştir. Kil boyutu XRD analizleri havada kurutulmuş (AD), etilen glikolle 

muamele edilmiş (EG) ve 550oC sıcaklığında fırınlanmış (550) örneklerde yapılmıştır 

(Brown, 1972; Brown ve Brindley, 1980).  

Polarizan mikroskop incelemelerinde vitrofirik dokuya sahip örneklerin kuvars, 

sanidin, ortoklas, (±) plajioklas ve (±) biyotit mineralleriyle pomza, volkanik ve metamorfik 

kayaç parçalarından meydana geldiği ve bunların birbirine volkanik cam ve mikrolitlerle 

birbirine tutturulduğu gözlenmiştir. XRD çalışmalarında örneklerdeki en önemli kayaç yapıcı 

minerallerin feldispat, kuvars ve opal-CT/kristobalit olduğu belirlenmiştir. Beyaz ve krem 

renkli seviyeler çoğunlukla illitten oluşurken, bu minerale açık sarı renkli seviyelerde kaolinit, 

açık yeşil renkli seviyede ise simektit minerali eşlik etmiştir. SEM incelemelerinde yapraksı 

illit ve simektit kristalleriyle psedohekzagonal ve vermiform kaolinit kristalleri gözlenmiştir. 

Çalışmalarda volkan camı ve potasyum feldispat minerallerinin illit, simektit ve kaolinite 

dönüşümünü gösteren morfolojik ve mikro kimyasal veriler elde edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: İgnimbirit, alterasyon, jeoloji, mineraloji, Alanyurt, Afyonkarahisar  

Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından 3420-M-13 SDÜ BAP Nolu projeyle desteklenmiştir.  

ABSTRACT: The basement rocks of the study area are Paleozoic Afyon 

metamorphics. Doğanlar schist and İscehisar marbles of the basement rocks are 

unconformably overlain by Cenozoic Gebeceler formation and the Afyon volcanics. The 

Gebeceler formation consist of Özburun marl and Akpınar members. Özburun marl comprises 

of tuff - tuffite - marl, sandstone and agglomerate and Akpınar member contains clay and 

siliceous band, micritic limestone.  Alluvial sediments of the Quaternary age unconformably 

covered Cenozoic units (Metin et al., 1987; Tolluoğlu et al., 1997; Candan and Çetinkaplan, 

2005). Afyon volcanites occurred from intensive volcanic activity during the Miocene period 

in Afyonkarahisar and its surroundings. Erkan et al. (1996), investigated Afyon volcanites in 

two groups as north and south volcanites. The Seydiler ignimbirites formed by the Lower-

Middle Miocene aged Köroglu Caldera and the volcanic rocks are represented by andesite 

and trachyandesitic lavas. These rocks are cover large areas north of Afyonkarahisar. The 

lamprofiric intrusions and extrusions are observed with Middle-Upper Miocene trachybasalt, 

trachyandesite and trachitic lavas and pyroclastics in the southern part of Afyonkarahisar. 

This study was carried out to determined geological and minero-petrographical 

properties of alteration zones in Seydiler ignimbirites in Alanyurt (Afyonkarahisar) province. 

Seydiler ignimbirites were firstly named by Erkan et al. (1996) and linked to products of 

Köroğlu Caldera at 6-7km north of Seydiler. This unit was described as pyroclastic flow 

sediment and has 200m thickness. The upper levels of Seydiler ignimbirites consist of massive 

layers. Besides, the stratified structure is distinctive in the lower levels. The ignimbirites beds 

are in N30W/24SW direction. Thickness of clay beds change between 5cm and 20cm. The 

color varies from white, cream to light yellow, yellowish red and light green due to alteration. 

The distribution of alteration zones quite correspond to the direction of N40W/65SW directed 
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fault. Ignimbirites comprises crystals such as feldspar, quartz, biotite and volcanic rock  

fragments such as volcanic glass and pumice and these crystals and rock fragments are 

bonded by glassy matrix. This unit was produced by companies and these products were sale 

as ceramic clay to ceramic factory in Kütahya, Uşak and Izmir.  

The clay samples collected from the wall of clay quarries and polarized light 

microscope, x-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM) conducted on 

these samples for determination of minero-petrographical properties of different alteration 

zones in Seydiler ignimbirites. Mineralogical-petrographical properties were determined 

using a Leica DM2500P model polarizing light microscope with an image analysis system. 

The morphological and microchemical properties of minerals were determined by a Jeol-

6400 scanning electron microscope equipped with an energy-dispersive X-ray spectrometer 

(SEM-EDX). Freshly fractured surfaces of clay chips were coated with gold (250-300Å) in a 

vacuum evaporator. SEM images were obtained with a secondary electron detector. XRD 

analyses were carried out by using Shimadzu XRD-6000 model diffractometer with a Ni filter 

and CuKα radiation and scanning speed for all samples was 2o/min. XRD analyses were 

conducted in two groups as bulk and clay fraction. Bulk mineralogy was studied with random 

powders (-250µm). Clay minerals were determined on samples smaller than 2 m. Clay 

fraction XRD analyses were carried out on air–dried (AD), ethylene glycol solvated (EG) and 

heated at 550 oC (550) samples (Brown, 1972; Brown and Brindley, 1980).      

In polarizing light microscope investigations, it was observed that samples with 

vitrophyric matrix consist of quartz, sanidine, orthoclase, (±) plagioclase and (±)biotite 

minerals, pumice, volcanic and metmorphic rock fragments and that these minerals and 

fragments bonded with volcanic glass and microlites. In XRD studies, it was determined that 

feldispar, quartz and opal-CT/cristobalite are main rock forming minerals. The white and 

cream levels are consist substantially of illite. Besides, kaolinite and smectite accompanied to 

illite in light yellow and light green levels respectively.In SEM investigations, flaky illite and 

smectite; pseudo-hexagonal ve vermiform kaolinite booklets were observed. The 

morphological and micro chemical data related to the conversion of volcanic glass and 

potasium feldspar to illite, smectite and kaolinite.     

Keywords: Ignimbirite, alteration, geology, mineralogy, Alanyurt, Afyonkarahisar 
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OROJENİK OLAYLARLA İLİŞKİLİ KİL MİNERALOJİSİ VE ORGANİK MADDE 

YANSIMASI KANITLARI: GÜNEY VE KUZEYBATI TÜRKİYE’DEKİ ÇOK 

DÜŞÜK DERECELİ METAMORFİK İSTİFLERDEN ÖRNEKLER (*) 

Clay Mineralogical and Organic Matter Reflectance Evidences Related to Orogenic Events: 

Examples from Very Low-Grade Metamorphic Sequences in Southern and Northwestern 

Turkey (*) 

1Ömer BOZKAYA, 2Rafael Ferreiro Mählmann, 3Hüseyin YALÇIN,  

4Mehmet Cemal GÖNCÜOĞLU 

1Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Denizli 
2Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Darmstadt, 

Germany 
3Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas 

4Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara 

ÖZET: Kuzeybatı (İstanbul-Zonguldak Birliği) ve güney (Geyikdağı Birliği, 

Toroslar) Türkiye’deki tektonostratigrafik birimlere ait Paleozoyik sedimanter kayaçların 

diyajenetik-çok düşük dereceli metamorfik karakteristikleri dokusal-mineralojik ve organik 

petrografik yöntemlerle incelenmiştir. Bu kapsamda, organik maddece zengin örnekler 

üzerinde dokusal (fabrik), mineralojik (kil mineral birliktelikleri, illit Kübler indeksi (KI), 

politipi, b-hücre mesafesi) ve organik madde (vitrinit, vitrinit-benzeri bitüm, bitüm ve 

graptolit) yansıması (OMR) çalışmaları gerçekleştirilmiş ve birbirleriyle deneştirilmişt ir. 

OMR değerleri İstanbul Zonguldak Birliği Silüriyen-Karbonifer istifi için bitümlü 

kömürden antrasite (Rmax = % 0.67 - 3.61) kadar değişmektedir. Silüriyen yaşlı birimlerin 

ortalama çift-yansıma (Δ%Rmax/Rmin) değerleri (0.62-1.37) Devoniyen yaşlı birimlerinkinden 

(0.067-0.11) anormal derecede yüksek olup, Devoniyen-öncesi birimlerin daha yüksek 

tektonik etkiye maruz kaldığını ve böylece Silüriyen ve Devoniyen kayaçları arasında 

diyajenetik/metamorfik bir boşluğu işaret etmektedir. Bu durum illitlerin KI ve b-hücre 

mesafesi ile de doğrulanmıştır. Geyikdağı Birliği istifinde, OMR değerleri (%Rmax) yüksek 

uçuculu bitümlü kömür evresini (% 1.02, KI verilerine göre düşük-dereceli diyajenez) 

yansıtan Permiyen’den antrasit/meta-antrasit evresini yansıtan (% 6.05, KI verilerine göre 

ankizon/epizon) Ordovisiyen’e doğru artmaktadır. Δ%Rmax/Rmin değerleri ise Permiyen’den 

Ordovisiyen’e doğru 0.066’dan 4.33’e yükselmekte ve yaşlı birimlere doğru artan yüksek 

basınç ve stres koşullarını temsil etmektedir. Vitrinit yansıma verilerinden elde edilen sıcaklık 

koşulları Permiyen yaşlı kayaçlar için 150ºC, Ordovisiyen yaşlı kayaçlar için ise 335ºC 

sıcaklık koşullarına karşılık gelmektedir. OMR değerleri, dokusal (fabrik) ve mineralojik (KI, 

politipi, b-hücre mesafesi) verilere uyumlu biçimde yaşlı birimlere doğru artan sıcaklık ve 

basınçla birlikte artmaktadır. KI ve OMR %Rmax değerlerine göre, diyajenez-ankizon ve 

ankizon-epizon sınırlarına sırasıyla 3.7 ve 5.6 %Rmax değerleri karşılık gelmektedir. Organik 

madde çift-yansıma değerleri antrasit dereceli örneklerde artmakta ve sleyt dilinimli 

örneklerde maksimuma ulaşmaktadır. Permiyen ve Ordovisiyen birimler için belirlenen 

sıcaklık farkı 3500 m kalınlığa sahip bir istif için 50-55 ºC/km’lik yüksek bir jeotermal 

gradyanı işaret etmektedir. Sedimanter istif boyunca organik madde çalışmaları (OMR 

verilerindeki ani değişimler) ile belirlenen aykırı olgunlaşma verileri, sedimanter istifteki daha 



17. Ulusal Kil Sempozyumu 04-07 Ekim/October 2017 17
th

 National Clay Symposium 

192 
 

yaşlı orojenik olaylar ile sedimanter boşlukları yansıtan diyajenetik/metamorfik sıçramaları 

göstermektedir. 

Elde edilen veriler, yeni organik petrografi çalışmasının, kil mineralojisi ve fasiyesi 

verilerini doğruladığını ve termo-tektonik geçmişi aydınlatmak için kritik sonuçlar verdiğini 

ortaya koymuştur. Organik ve inorganik verilerin birlikte kullanılması, yaşlı ve kalın 

sedimanter istiflerin jeolojik evriminin daha iyi belirlenmesi ve termal modelin doğru biçimde 

uyarlanma olasılığını arttırması bakımından önemlidir. 

(*) Bu çalışma ÇAYDAG 115Y420 nolu proje kapsamında TÜBİTAK tarafından 

desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Paleozoyik, organik petrografi, kil mineralojisi, diyajenez 

ABSTRACT: Diagenetic to very low-grade metamorphic characteristics of the 

Palaeozoic sedimentary rocks of tectonostratigraphic units from northwestern (Istanbul-

Zonguldak Terrane) and southern (Geyikdağı Unit, Taurides) Turkey were investigated by 

textural-mineralogical and organic petrographic methods. In this context, textural (fabric), 

mineralogical (clay mineral associations, illite Kübler Index (KI), polytype, b-cell dimension) 

and organic matter (vitrinite, vitrinite like solid bitumen, bitumen and graptolite) reflectance 

(OMR) studies were performed on the organic matter-rich samples and correlated with each 

other.  

OMR values indicate bituminous coal to anthracite (%Rmax = 0.67 to 3.61) for 

Silurian-Carboniferous sequence from Istanbul-Zonguldak Terrane. Mean bireflectance 

(Δ%Rmax/Rmin) values of Silurian units (0.62-1.37) are anomalously higher than those of 

Devonian units (0.067-0.11), indicating higher tectonic impact for pre-Devonian units and 

therefore diagenetic/metamorphic hiatus between Silurian and Devonian rocks. The same was 

previously confirmed by KI and b-cell dimension data of illites. In the Geyikdağı Unit, OMR 

values (%Rmax) from Permian samples of the high volatile bituminous coal stage increase 

from 1.02 %, (according to KI = low-grade diagenesis) to 6.05 %Rmax of the anthracite/meta-

anthracite stage in Ordovician samples (according to KI = anchizone/epizone). 

Δ%Rmax/Rmin values increase with increasing OMR values from 0.066 (Permian) to 4.33 

(Ordovician), reflecting higher strain and probably pressure conditions towards older units. 

The temperature conditions, roughly estimated through vitrinite reflection data, correspond to 

150ºC for Permian and 335ºC for Ordovician rocks. OMR values increase together with 

increasing temperature and pressure toward older units, in accordance with textural (fabric) 

and mineralogical (KI, polytype, b-cell dimension) data. According to KI and OMR %Rmax 

values of 3.7 and 5.6 grade of metamorphism corresponds to the diagenesis-anchizone and 

anchizone-epizone boundaries, respectively. Organic matter bireflectance values increase in 

the samples with anthracitic stage, and reach their maximum in samples with slaty cleavages. 

The temperature difference determined for Permian and Ordovician units points to high 

geothermal gradients of 50-55 ºCkm-1 for a 3500 m thick succession. Contrary discontinuous 

maturity detected by organic matter studies (sudden changes in OMR) along the sedimentary 

sequence indicates older orogenic events in the stratiform older sedimentary section and a 

diagenetic/metamorphic jump reflecting a sedimentary hiatus.  

The obtained data show that the new organic petrographic study corroborates clay 

mineral and facies critical results to elucidate the thermo-tectonic history. Both, organic and 
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inorganic data are important for a better determination of the geological evolution of old and 

thick sedimentary sequences and increasing the probability of the thermal model adapted. 

(*) This study is supported by the Turkish Research Fund (TUBITAK Project No 115Y420). 

Keywords: Paleozoic, organic petrography, clay mineralogy, diagenesis 
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SEPİYOLİT NODÜLLERİNİN HİDROTERMAL ALTERASYONUNA BİR ÖRNEK: 

YENİSOFÇA OPALLERİ (ESKİŞEHİR, KB ORTA ANADOLU) 

A sample of replacement of sepiolite nodules: Yenisofça Opals (Eskişehir, NW Center 

Anatolia) 

1Ayten ÇALIK, 2Yıldız YILDIRIM 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği 

Bölümü,Terzioğlu Kampüsü,17020 Çanakkale – Türkiye 
2 Kale Seramik  Arge Merkezi Çan, Çanakkale- Türkiye 

ÖZET: Bu çalışma ile Yenisofça köyü(Eskişehir) kuzeyinde yüzeylenen Pliyosen 

yaşlı karbonatlı çakıltaşlarının içinde bulunan sepiyolit yumrularının hidrotermal 

alterasyonundan oluşan opal nodüllerinin jeolojisi ve mineralojik özellikleri verilmiştir.  

Eskişehir ve çevresinin jeolojisi başlıca, Triyas yaşlı metamorfik kayaçların 

oluşturduğu temel, metamorfik temelin üzerine tektonik dokanakla uyumsuz bulunan Üst 

Kretase yaşlı, Neotetis okyanusunun kalıntısı olduğu düşünülen ultramafik birimler (ofiyolit) 

(Göncüoğlu vd. 2000) ve Neojen – Kuvaterner zaman aralığında çökelen kalın bir örtü 

birimleri gözlenir. Batı Anadolu’da, Sakarya ve Toros kıtasal bloklarının çarpışması sonrası 

gelişen volkanizma tüm Batı Anadolu’da olduğu gibi Eskişehir ve çevresini de etkilemiştir. 

Bu volkanizma ürünleri geç Miyosen – erken Pliyosen zaman aralığında oluşan  tüf, az 

miktarda volkanik breş, aglomera dasit, trakit, trakiandezit ve riyodasitten meydana 

gelmektedir (Kulaksız, 1981).  

Eskişehir bölgesinde çok eski çağlardan beri bilinen ve üretimi gerçekleştirilen önemli 

sepiyolit yatakları yer alır. Nodül biçimli sepiyolit yatakları, bölgede ultramafik kayaçlara 

bağlı olarak gelişmiş manyezit çakıllarının SiO2bakımından zengin, alkali, sığ gölsel ortamda 

manyezit yumrularının yerini alması ile oluşmuştur (Ece & Çoban 1994; Sarıiz & Işık 1995). 

Çalışma alanının kuzey ve kuzeybatısında önemli sepiyolit yatakları (Nemli, Yörükçayır gibi) 

bulunur.  

Opallerin bulunduğu çalışma alanında yer alan litolojiler, başlıca serpantinitler ile  

temsil edilen ofiyolitik birim ve bunun üzerine gelen çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı, tüf, marn ve 

kireçtaşı ardalanmasından oluşan lav ara katkılı volkanik birimlerden oluşmaktadır. Opal 

nodüllerinin içinde bulunduğu karbonatlı çakıltaşları başlıca opal, serpantinit, lisfenit ve 

volkanik kayaçlara ait çakıllardan oluşur.  Birim altta bulunan Üst Kretase yaşlı ofiyolitlerle 

tektonik dokanaklıdır. 

Başlıca beyaz, şeffaf ve gri renkleri olan opal nodülleri 4 - 25 cm boyutlarındadır. 

XRD analiz sonuçlarına göre opallerin mineralojik bileşimi Opal-CT, opal-C, kuvars, moganit 

ve sepiyolit olarak belirlenmiştir. Opallerin SEM görüntülerinde küresel doku ile birlikte lifsi 

doku tespit edilmiştir. Bu lifsi doku sepiyolit minerallerinin lifsi dokularına benzerlik 

göstermektedir. Opal nodüllerine ait SEM ve jeokimyasal analiz (ICP- MS) sonuçlarına göre 

MgO değerleri diğer major oksit değerlerine göre daha yüksek değerler verir. 

Opal ve sepiyolit nodüllerinin iç dokusal özelliklerinin karşılaştırmalarını da içeren 

mineralojik veriler ve jeokimyasal analiz sonuçları opal nodüllerinin fay sistemleri boyunca 
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hareket eden düşük sıcaklıklı, silis bakımından zengin hidrotermal akışkanlar tarafından 

sepiyolit nodüllerinin yerlerinin alınması ile oluştuğunu göstermektedir. 

Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, BAP FHD-2016-987 no’lu proje tarafından 

desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Opal, Sepiyolit, Yenisofça, Eskişehir 

ABSTRACT: This study presents the geology and mineralogy of the opal nodules 

which occur in the Pliocene carbonate conglomerates, North of the Yenisofça village. Opal 

nodul have been formed by sepiolite replacement by lowtemperature silica – rich hdrothermal 

solutions. 

The geologic units in the around of Eskişehir region are mainly riassic metamorphics 

basement at the base upward Upper Cretaceous ultramafic unit tectonically ovearlain the 

basement. The ultramafic unit are tough tto have occured in the course of closure of  

NeoTethys (Göncüoğlu et al., 2000). A thin Neogene – Quaternary cover on a mostly 

metamorphics and ultramafic basement. Post Collisional volcanism in western Anatolia 

followed the collision of the Sakarya and Tauride continental blocks influenced around 

Eskişehir region too. During the late Miocene – early Pliocene period, volcanism provided 

mainly tuffs and minor amounts of volcanicbreccia, agglomerate, and lava flows of dacite, 

trachyte, trachyandesite, and rhyodacite compositions in different episodes of explosions in 

the region (Kulaksız, 1981). 

Nodular sepiolite (Meerschaum) is well known and has been exploited for centuries in 

Eskişehir region. These deposits formed in relatively shallow water under alkaline conditions 

as a result of replacement of magnesite gravels that were subjected to pore water with high 

SiO2 concentrations (Ece and Çoban, 1994; Sarıiz and Işık, 1995).The major sepiolite 

deposits, such as Nemli, Yörükçayır, are located in the northwest and north of  the study area. 

The host-rock of opals consist of well-rounded pebbles, mainly opal, ultramafics, and 

volcanics. The conglomerates tectonically overlie the Upper Cretaceous ophiolitic units. 

The mainly white and beige opal nodules range from 2 to 30 cm in diameter The XRD 

analyses revealed pseudocrystalline cristobalite (opal- CT), pseudocrystalline tridymite (opal 

-C), quartz and sepiolite as main mineral components of opals. SEM images show that sphere 

and fibrous textures are found in opal nodules. The comparison of fibrous textures observed 

in the opal nodules with those observed in sepiolite nodules based on SEM images showed 

that there is a similarity between them. The major element composition of the agate by SEM 

and ICP – MS analyses reveal that the concentration of the MgO is higher than the other 

oxides in the opals.  

Geochemical analyses and mineralogical data, including comparison between the 

internal texture of opals and sepiolite nodules suggest that the Yenisofça opals could have 

formed by sepiolite replacement by low temperature silica-rich hydrotermal solutions that 

circulated along the fracture systems. 

This research is supported by Çanakkale Onsekiz Mart University Project FHD-2016-987. 

Keywords: Opal, Sepiolite, Yenisofça, Eskişehir 
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TRABZON YÖRESİ YASTIK LAVLARININ ALTERASYON MİNERALOJİSİ, 

KİMYASI VE DURAYLI İZOTOP JEOKİMYASI 

Alteration mineralogy, chemistry and stable isotope geochemistry of the Eocene pillow lavas 

from the Trabzon area 

1Emel ABDİOĞLU YAZAR 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 61080, 

Trabzon 

ÖZET: Yastık yapılı bazaltların deniz tabanında alterasyonu, hidrotermal alterasyon 

veya düşük dereceli metamorfizma kapsamı içerisinde ele alınmakta olup, bu tür kayaçlarda 

yapılan çalışmalar bölgesel jeoloji ve tektonik problemler konusundaki sorunların çözümüne 

ve su-kayaç etkileşiminin aydınlatılmasına yöneliktir. Her iki amaca ulaşmak için ise öncelikli 

olarak bu kayaçlardaki ikincil mineral birlikteliklerinin saptanması ve bu minerallerin 

dağılımının belirlenmesi gereklidir. İncelenen Eosen yastık lav fasiyesi Trabzon ili, Karadeniz 

Sahili boyunca kısıtlı bir alanda yüzeyleme vermektedir ve normalden-megaya kadar değişen 

boyutlarda yastık lav, sıkı paketlenmiş yastık lav, izole yastık lav, yastık breşleri, hyaloklastik 

breş ve nadiren peperit ile temsil edilirler. Bu birimler yersel olarak volkanoklastik kumtaşı ve 

kiltaşı ardalanmalarının üzerine oturur ve tüf ve volkanik breşlerle geçişlidirler. Ana mineral 

içerikleri klinopiroksen (Wo47-52En40-45Fs6-8), plajiyoklas (An10-96), olivin (Fo79-87) ve Fe-Ti 

oksitten (Usp0-0.27) oluşur ve genellikle intersertal, intergranuler, mikrolitik porfirik, vesiküler, 

glameroporfirik ve camsı dokular sunarlar.  

Yastık lavların petrografik, mineral kimyası ve X-ışınları kırınımı incelemeleri ile 

ikincil mineralleri tanımlanmıştır ve bu minerallerin kayaçlarda kırık-boşluk dolgusu, birincil 

minerallerden özellikle olivin ve plajiyoklasın alterasyon ürünü olarak ve camdan itibaren 

geliştikleri belirlenmiştir. Natrolit ve analsim gibi Na’ca zengin zeolitler, takiben Ca’ca 

zengin zeolitler, apofillit ve karbonat mineralleri boşluk dolgusu olarak gelişmiştir ve 

genellikle sarımsı yeşil renkli kil mineralleri ve/veya Fe-oksihidroksitlerce zarflanmışlardır. 

Birincil minerallerin ve camın alterasyonu ile saponit, klorit, baydellit, klorit/simektit, 

illit/simektit, iddingisit, kalsit, opak mineraller ve nadiren illit gelişmiştir. 

Yastık lavların tüm kayaç ana, iz ve nadir toprak element içerikleri birbirlerine 

benzerlik gösterir. Nb/Y-Zr/TiO2*0.0001 hareketsiz element sınıflama diyagramına göre 

kayaçlar andezit+bazaltik andezit ve bazalt alanlarına düşmektedir. Kondrite normalize NTE 

dağılımları taze yastık lav bileşimi ile benzer özellik sergiler (LaN/LuN=6.93-10.11). 

Tüketilmiş okyanus ortası sırtı bazaltlarına normalize edilmiş multi-element değişim 

diyagramı büyük iyon yarıçaplı litofil elementler (LILE; Sr, K2O, Ba, Rb), Th, Ce bakımından 

zenginleşme ve hafif-orta derecede yüksek çekim alanlı elementler (HFSEs; Zr, Y, Nb, Ta) 

için fakirleşme ile belirlenen desenler sunar. Hem kondrite normalize NTE, hem de N-MORB 

normalize iz element değişim diyagramları kayaçların alterasyon sürecinde önemli bir 

kimyasal değişime uğramadığına işaret etmektedir. Ayrıca, kütle değişim hesaplamalarında da 

ana, iz ve nadir toprak elementlerde önemli derecede bir değişim olmadığı görülmüştür. 

Bunun nedeni kayaçların deniz suyuna maruz kalma zamanının kısalığı olabileceği gibi, 

elementlerin yıkanmayıp kırık ve boşluklarda çökelerek sistem içerisinde kalması da olabilir. 
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Yastık lavlardan elde edilen simektitce baskın kil fraksiyonunun 18O değerleri 

‰13.90-19.81 arasında, D değerleri ise ‰-102.47 ve -92.34’dür. Altere olmamış hamur 

izotop bileşimi ise sırasıyla ‰7.84 ve ‰-65.36’dır. Klorit ve O-jeotermometresi 

hesaplamaları birbirleri ile uyumlu olarak 85-160°C’de oluşum sıcaklıkları vermiştir. Buna 

göre ısıtılmış deniz suyu 160°C ile en yüksek sıcaklığı özellikle boşluklarda ulaşır ve sıcaklık 

daha sonra sıvının sirkülasyonu ile birincil fazların ve volkanik camın alterasyonu esnasında 

85°C’ye kadar düşer.  

Anahtar Kelimeler: Yastık Lav, Alterasyon, Saponit, Klorit, Baydellit 

ABSTRACT: Alteration of pillow lavas in submarine environment is handled in the 

concepts of hydrothermal alteration or low grade metamorphism and researches on these 

rocks may help to solve regional and tectonic problems in addition to enlighten water-rock 

interaction. To achieve these goals, secondary mineral associations and distribution of these 

minerals in the rocks should be determined in priority. Investigated Eocene aged pillow lava 

facies are exposed around Trabzon city along Black Sea coastline and compose of pillows 

from mega to normal in size, closely packed pillows, isolated pillows, pillow breccia, 

hyloclastite breccia and rare peperites with red micritic limestones, locally setting on 

volcaniclastic sandstone and claystone alternations and gradually pass to tuffs and volcanic 

breccias. The rocks mainly compose of clinopyroxene (Wo47-52En40-45Fs6-8), plagioclase (An10-

96), olivine (Fo79-87) and Fe-Ti oxide (Usp0-0.27) and generally show intersertal–intergranular, 

microlitic porphyritic, vesicular, glomeroporphyritic and vitreous textures. 

Based on petrography, mineral chemistry and X-ray diffraction investigations on the 

pillow lavas, secondary mineral associations found as void-vesicle infillings, alteration 

products of volcanic glass and primary minerals mainly as olivine and plagioclase are 

identified. Na-zeolites as natrolite and analcime, followed by Ca-zeolites, apophyllite and 

carbonates were precipitated in voids and were generally enveloped by yellowish green 

colored clay minerals and Fe-oxyhydroxide. Alteration products of primary minerals and 

volcanic glass resulted in formation of saponite, chlorite, baydellite, chlorite/smectite, 

illite/smectite, iddingisite, calcite, opaques and rarely illite.  

The whole rock major, trace and rare earth element (REE) features of the pillows are 

similar to each other. On the Nb/Y-Zr/TiO2*0.0001 immobile element diagram, the rocks are 

plotted on the andesite+basaltic andesite and basalt field. Chondrite normalized REE 

patterns (LaN/LuN=6.93-10.11) show similarity with the pattern of the fresh pillow lava 

sample. N-MORB normalized multi-element variation diagrams is characterized with 

enrichment in large ion lithophile elements (LILE; Sr, K2O, Ba, Rb), Th, Ce and mild-medium 

depletion in high field strength elements (HFSEs; Zr, Y, Nb, Ta). Both chondrite normalized 

REE patterns and N-MORB normalized multi element variation diagrams imply that there 

was no considerable chemical change during alteration processes. Additionally, mass change 

calculations also indicate immobile behavior of major, trace and REE’s. This may have been 

resulted from short exposure time of the rocks to seawater or the elements may be leached out 

and stayed in the system as they were precipitated in voids. 

18O and D values of the smectite rich clay fractions are from 13.90 to 19.81‰ and 

from -102.47 to -92.34‰, respectively. The isotopic composition of the unaltered groundmass 

is 7.84 ‰ and -65.36‰. Chlorite and O-geothermometry calculations produce consistent 

results from 85 to 160°C forming temperature. According to this, peak temperature of heated 
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seawater was around 160°C in voids and decreased to 85°C during circulation and alteration 

of primary minerals and volcanic glass.  

Keywords: Pillow Lava, Alteration, Saponite, Chlorite, Beidellite 
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TUZGÖLÜ HAVZASINDA EVAPORİT ÇÖKELLERİ İÇERİSİNDEKİ KİLLERİN 

MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI 

Mineralogical and Geochemical Properties of Clay Layers in Evaporite Deposits in Tuzgölü 

Basin, Turkey  

1Muazzez ÇELİK KARAKAYA, 1Necati KARAKAYA, 2Hatice ERCAN, 1Ayla 

BOZDAĞ, 1Arif DELİKAN 

1Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl. 42039 Konya 
2İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fak. Jeoloji Müh. Böl. Maslak, İstanbul 

ÖZET: İnceleme alanı Orta Anadolu'da Tuz Gölü'nün güney kesiminde 

yeralmaktadır. Miyosen-Pliyosen yaşlı çökellerden alınan örnekler, kalınlıkları 650 ila 1100 

metreye kadar uzanan on sondajdan alınmıştır. Numunelerde belirlenen başlıca evaporit 

mineralleri sülfat grubu minerallerinden (jips, anhidrit, globerit ve kısmen blodit, löveit, 

epsomit), karbonat minerallerinden (dolomit, manyezit, nadiren kalsit) ve klorür grubundan 

(halit ve nadiren polihalitten) oluşmaktadır. Killi-siltli seviyelerden ve killi evaporitlerden 

alınan numunelerde kuvars, feldispat, illit, simektit, kaolinit, klorit ve nadiren analsim ve 

sepiyolit mineralleri tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada, havzadaki evaporit çökellerinin oluştuğu seviyeler arasında yer alan kil 

minerallerinin yanal ve düşey yönde mineral tür ve içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Numunelerin mineralojik bileşimleri X-ışını kırınımı, taramalı elektron mikroskopisi ve 

elektron difraksiyonu yöntemleri ile belirlenmiş, ayrıca kimyasal analizler de yapılmıştır.  

Killi litolojiler sondajların üst kesimlerde daha yaygın olmakla birlikte derine doğru 
azalır. Bazı sevilerde ise kalın halit ve/veya halit-globerit çökelleri arasında farklı 
kalınlıklarda grimsi-yeşil renkte kil tabakaları gözlenmiştir. Sondajların üst seviyelerinde 

dolomit en yaygın mineral olup yer yer killi seviyeler ile birlikte tespit edilmiştir. Bu durum 
havzanın sığ seviyelerinde karbonat minerallerinin doygunluğa erişerek çökeliminin 

gerçekleştiğine işaret edebilir. Karbonatlı seviyeler arasında simektit, illit ve diğer kil 
mineralleri içeren kil ara katmanların varlığı muhtemelen mevsimsel geçişlerdeki yağışlı 
dönemlerde havzaya giren karasal çökeller ile ilişkilidir. Bu litolojiler üzerinde kil ara 

katmanlı anhidrit-dolomit ardalanması, ortamdaki evaporasyonun artışı ile birlikte sülfat 
doygunluğunun artması ile ilişkilidir.  

Kil minerallerinden en yaygın ve içeriği fazla olan kil minerali simektittir. 

Simektitlerin kristaliniteleri orta-iyi, kısmen de zayıftır. Simektitler genellikle dioktaedrik 
türde montmorillonit, kısmen de baydellit türüdür ve magnezyum içerikleri demir içeriğine 

göre daha yüksektir. Magnezit veya Mg-sülfat minerallerinin (epsomit, kieserit) bulunduğu 
seviyelerde ise genellikle Mg-ca zengin simektit tespit edilmiştir. Dioktaederik simektitlerin 
oktahedral yaprak boşlukları genellikle Mg ve kısmen Fe ile ve daha az miktarda Ti ile 

dengelenmiştir. Ayrıca illit genellikle açık illit türünde olup, illit-simektit dönüşümü 
çoğunlukla gözlenmiştir. Killi olan seviyelerin Sr içerikleri karbonat ve sülfatça zengin 

seviyelere göre oldukça düşüktür. Ayrıca killi seviyelerde Ni, Rb ve Cs zenginleşirken Y, Zr, 
Nb, Ba ve Ta fakirleşmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tuz Gölü, evaporasyon, kil, simektit 
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ABSTRACT: The study area is located in the southern part of the Tuz Gölü in Central 

Anatolia, Turkey. The investigated samples belonging to the Miocene to Quaternary aged 

deposits were taken from ten drills, their thickness is ranging from 650 to 1100 meters. The 

determined main evaporite minerals in the study area comprised from the sulfate group 

minerals (gypsum, anhydrite, glauberite and partially bloedite, loweite, epsomite), carbonate 

minerals (dolomite, magnesite and rarely calcite) and chloride group (halite and rarely 

polyhalite). Quartz, feldspar, illite, smectite, kaolinite, chlorite and rarely analcime and 

sepiolite minerals were determined to the samples taken from clayey evaporites and clayey-

silty levels. 

In this study, it is aimed to determine the mineral species and content of the clay 

minerals between the levels formed by the evaporite deposits in the basin. Mineralogical 

compositions of the samples were determined by X-ray diffraction, scanning electron 

microscopy and electron diffraction methods as well as chemical analyzes. 

Clayey lithologies are more prevalent in the upper parts of the drillings but decrease 

deep parts. In some levels, different thicknesses and greyish-green colored clay layers have 

been observed between thick halite and/or halite-glauberite deposits. Dolomite is the most 

common mineral determined together with clayey levels in the upper levels of drillings. This 

may be indicating that the carbonate minerals at the shallow levels of the basin reach the 

saturation and occur the precipitation. The presence of clay interlayers containing smectite, 

illite and other clay minerals between carbonate levels is probably associated with terrestrial 

sediments entering the basin during rainy periods in the seasonal transitions. The clay 

interlayer anhydrite-dolomite intercalation on these lithologies is associated with an increase 

in the saturation of the sulphate accompanying the increase in evaporation in the 

environment. 

The most common and more abundant clay mineral is smectite. The smectites are 

generally dioctaedric types as montmorillonite, partially beidellite and their magnesium 

content is higher than the iron content. Besides Mg-rich smectite was found at the magnesite 

or Mg-sulphate minerals (epsomite, kieserite) containing the levels. The crystallites of the 

smectites are medium-good and partly weak. The octahedral layer charge of dioctaedric 

smectites are usually balanced with Mg and partially with Fe and with less Ti. In addition, 

illite is usually in the form of open illite, and illite-smectite transformation is mostly observed. 

Sr contents of clayey levels are considerably lower than those of carbonate- and sulphate-rich 

layers. Additionally, Ni, Rb and Cs enriched and Y, Zr, Nb, Ba and Ta are poor in the clayey 

levels. 

Keywords: Tuz Gölü, evaporation, clay, smectite 
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VAN GÖLÜ KUZEY VE DOĞUSUNDAKİ GÖL TARAÇALARININ KİL 

MİNEROLOJİSİ 

The Clay Mineralogy of the Lake  Terraces Situated at North and East Of The Lake Van 

1İsmail Aydın ARAS, 1Tuba AKMAN 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi  

ÖZET: Van Gölü’nün kuzey ve doğusunda bulunan göl taraçalarındaki sedimanter 

kayaçların  kil mineralleri ve kökenleri Bendimahi, Karasu ve Güzel su bölgelerinden alınan 

üç grup örneğin tane boyu, metilen mavi, kimyasal ve X ışını kırınım analizleri ile 

saptanmıştır. Bendimahi çayı alanında, taraça çökellerinden alınan örneklerde kildışı mineral 

olarak ortoklaz, kuvars, kalsit ve dolomit kil minerali olarak ise serisit/illit, klorit ve Ca 

montmoryonit saptanmıştır. Karasu çayı alanında ortoklaz ve plajiyoklaz ile beraber, kalsit, 

dolomit Bendimahi’den farklı olarak serpantin ve amfibol mineralleri, Güzel su alanından 

alınan örneklerde ise Karasu alanı ile benzer kil dışı mineraller saptanmış ancak ek kil 

minerali olarak klorit-vermikülit(C-V) düzenli karışık tabakalı kil minerali saptanmıştır. 

Ayrıca Karasu kıyı ötesi göl dibinden  alınan örneklerde de düzenli C-V karışık tabakalı kil 

mineralleri saptanmıştır. Güzelsu ve Karasu bölgesi göl dibinden alınan örneklerde Ca 

montmoryonit ve klorit-vermikulit düzenli karışık tabakalı killerin bir arada saptanması Ca –

montmoryonitin biyotitten klorite ve klorit-vermikulit karışık tabakalı killer ve son ürün 

olarak Ca-montmoryonite dönüştüğünü işaret etmektedir. Bu şekilde kuzey doğu ve doğu Van 

gölü taraçalarında bulunan  Ca- montmoryonitin farklı kökenlerinin ilkinin ferromagnezyen 

mineralleri iken ikincisinde volkanik camı düşünmek daha olasıdır. 

Anahtar kelimeler: Van Gölü, X ışını kırınım analizi, Taraça, Kil mineralleri 

ABSTRACT: The clay minerals and origin of these clay minerals  of  Lake Van 

Terraces sedimantary rocks from there groups of samples from three regions; Bendimahi, 

Karasu and Guzelsu region situated at northern and the eastern of Lake Van,  were 

investigated by  grain size, metilen blue, chemical and X ray-diffraction analysis. The non-

clay minerals of the Bendimahi region were determined as quartz, calcite, orthoclase, 

dolomite and clay minerals were deteremined as mica and sericite/illite, chlorite and  Ca-

montmorillonite. In the Karasu region, the quartz, calcite, dolomite, both kind of feldspar, i.e 

orthoclase and plagioclaze, serpentinite, amphibole and mica minerals were determined as 

non-clay minerals and sericite/illite, chlorite and Ca- montmorillonite  were determined as 

clay minerals.  The Güzel su region clay and non-clay minerals were determined same as 

those observed in Karasu region but regular C-V mixed layer clay were observed in Güzel su 

region and the samples from the bottom of the Lake Van of Karasu region. In the samples of 

Güzelsu and  lake bottom of Karasu, the determination of Ca—montmorillonite together with  

C-V regular mixed layered  indicates  possible transformation of biotite-chlorite-into C-V 

mixed layered and Ca—montmorillonite. Thus, a possible explanation of the different origin 

observed in the northeastern and eastern Lake Van region terraces Ca-montmorillonite 

minerals is that they are originated from in ferromagnesian minerals versus volcanic glass 

respectively. 

Key words; Van Lake, X Ray diffraction analysis, Lake terraces, Clay minerals 
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YENİKÖY (SİVAS-KANGAL) CİVARINDAKİ GEÇ KRETASE-PALEOSEN YAŞLI 

BİRİMLERDE PALAGONİT VE SİMEKTİT OLUŞUMU 

Palagonite and Smectite Occurrence of Late Cretaceous-Paleocene Units around Yeniköy 

Area (Sivas-Kangal) 

1Arif TALAY , 2Zehra Semra KARAKAŞ 

1Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi,  
Çankaya, Ankara 

2Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Gölbaşı, Ankara 

ÖZET: Kangal (Sivas) havzasının güneyinde yer alan Yeniköy civarında Geç Kretase 

yaşlı Hekimhan formasyonu ile Paleosen yaşlı Boyalı volkanitine ait birimler yüzeylenir. 

Hekimhan formasyonu yeşil ve sarı renkli volkanik arakatkılı kiltaşı, killikireçtaşı ve kırıntılı 

birimlerden oluşmaktadır. Bu formasyonu oluşturan bazik karakterli eş yaşlı volkanizma 

ürünleri diyabaz ve tüfler ile temsil edilmektedir. Boyalı volkanitine ait birimler ise trakit, latit 

ve tüf birimlerinden oluşmaktadır. Tüfler, petrografik incelemelerinde litik ve vitrik tüf olarak 

tanımlanmıştır. Vitrik tüflerin ana bileşenini oluşturan volkan camlarında palagonitleşme 

belirlenmiştir. Ayrıca, tüflü birimlerin saha gözlemleri ve petrografik incelemelerinde 

karbonatlaşma ve killeşme tipi alterasyonlar izlenmiştir. X-Işınları kırınımı (XRD) tüm kayaç 

ve kil fraksiyonu analizleri ile taramalı elektron mikroskop (SEM) incelemelerinde tüflü 

birimlerin alterasyon ürünü olan killeşmelerin daha çok simektit türü kil minerallerinden 

oluştuğu tespit edilmiştir. Simektit mineraline az oranda illit ve kaolinit tipi kil mineralleri 

eşlik etmektedir. Ayrıca, kil minerallerinin yanı sıra feldispat, mika (biyotit), kalsit, dolomit, 

kuvars, opal-CT, amorf malzeme, piroksen, jips, hematit ve titanit mineral birlikteliği 

belirlenmiştir. SEM incelemelerinde volkan camlarının yüzeylerindeki yuvarlak ve elips 

şekilli palagonitlerin merkezlerinden itibaren simektit dönüşümleri gözlenmiştir. Simektit 

mineralinin oluşumuna palagonit ile birlikte volkan camları ve feldispat mineralleri de kaynak 

oluşturmuştur. Yapraksı ve peteksi dokuda izlenen simektit mineralleri feldispat 

minerallerinin yüzeyleri boyunca ve volkan camlarının kırık ve çatlaklarında geliştikleri 

gözlenmiştir. Petrografik ve SEM incelemelerine göre simektit mineralinin oluşumu ile 

palagonitleşme arasında bir kökensel ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bazik bileşimdeki 

volkan camlarının denizel suların etkisi ile bozunmanın ilk ürünü olarak amorf yapıdaki 

palagonit oluşmuştur. Palagonitler bozunmanın şiddetine bağlı olarak kristal yapıya 

dönüşerek simektit mineralinin oluşumunu sağlamıştır. Özellikle palagonitler volkan 

camlarının simektit mineraline dönüşümünde amorf fazdan kristalin faza geçişini 

oluşturmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Palagonit, simektit, Geç Kretase, Paleosen, Kangal havzası, Yeniköy.  

ABSTRACT: In the vicinity of Yeniköy, situated in the South of Kangal (Sivas) Basin, 

the Late Cretaceous aged Hekimhan formation and the units belonged to the Paleocene aged 

Boyalı volcanites are outcropped. Hekimhan formation is composed of green and yellow 

colored volcanic intercalated claystone, clayey limestone and clastic units. The basic natured, 

same aged volcanism products composing this formation are represented by diabase and 

tuffs. The units belonged to the Boyalı volcanites consist of trachyte, latite and tuffs as well. 

The tuffs were determined as lithic and vitric tuffs by petrographic studies.  Palagonitization 

was determined in the volcanic glasses, which forms the main component of the vitric tuffs. In 



17. Ulusal Kil Sempozyumu 04-07 Ekim/October 2017 17
th

 National Clay Symposium 

204 
 

addition, in the field and petrographic observations, carbonitization and argillization like 

alterations were observed within the tuffaceous units. By means of the whole rock X-ray 

diffraction (XRD) and clay fraction analysis as well as scanning electron microscope (SEM) 

studies, the clay alteration product of the tuffaceous units was found to be mostly as smectite 

type of clay minerals. Little amount of illite and kaolinite type clay minerals are associated 

with the smectite mineral. Besides the clay minerals, association of feldspar, mica (biotite), 

calcite, dolomite, quartz, opal-CT, amorphous material, pyroxene, gypsum, hematite and 

titanite minerals were determined. In the SEM studies, smectite transformations starting from 

the center of the circular and elliptic shaped palagonites on the volcanic glass surfaces were 

observed. Volcanic glasses as well as feldspar minerals were associated with palagonites to 

provide the source for formation of the smectite minerals. The smectite minerals which were 

observed as flaky and honeycomb shaped texture, were found to develop along the surface of 

the feldspar minerals and in the volcanic glass fractures as well as cracks. According to 

petrographic and SEM observations, a fundamental relation was found to remain between the 

formation of smectite minerals and palagonitization. The earliest product of the basic natured 

volcanic glass alteration by means of the sea water is turned out to be palagonite. Dependent 

upon the degree of the palagonite alteration, formation of smectite minerals took places, with 

their conversion to crystalline structures. Especially, the palagonites formed the conversion of 

amorphous material to crystalline phases, in the volcanic glass transformation to smectites. 

Key Words: Palagonite, Smectite, Late Cretaceous, Paleocene, Kangal Basin, Yeniköy.  
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NANOKİL, NANOKOMPOZİT VE KİL KATKILI 

KOMPOZİTLER 

Nanoclay, Nanocomposıte And Clay Composıte  
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MEZO GÖZENEKLİ SİLİKA SÜTUNLU KİL YENİ NESİL KATALİZÖR SENTEZİ 

VE KARAKTERİZASYONU 

Synthesis and Characterization of New Generation Mesoporous Silica Pillared Clay Catalyst  

1Burcu YETER, 1Suna BALCI, 2Fatma TOMUL 

1Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara 
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur 

ÖZET: Silika sütunlu killer (SSK), hem bir şablon mekanizması üzerinde 

oluşturulmuş MCM-41 (Mobil Composition of Matter No:41) benzeri silika gözenekli 

yapıların hem de katalizör desteği olarak kullanılan sütunlu killerin üstün özelliklerinin yapıya 

kazandırıldığı yeni nesil gözenekli malzemeler ailesinde yer alan hetero yapılı malzemelerdir. 

SSK yapılar, şişme özelliği gösteren TOT (Tetraeder-Oktaeder-Tetraeder 2:1 katmanlı) 

yapıya sahip killerin katmanları arasında organik miselin oluşumu ve takibinde şablon 

etrafında oluşturulan silika duvarların sağladığı sütun elemanının katmanlar arası galeriler 

yaratmasıyla mezo gözenekli yapının elde edilmesiyle oluşturulur. Sentez sırasında kilin 

yapısında bulunan değişebilir katyonların daha büyük yapılı yüzey aktif katyonlarla yer 

değiştirebilmesi ile kilin yük dengesi ayarlanır. Su varlığında kil katmanların arasında yüzey 

aktif maddenin şekillenmesi ile misel oluşumu ve ilave edilen silikanın misel üzerine 

kondenzasyonu ile duvarının oluşturulmasıyla katmanlar arasının açılabilmesi sağlanır. 

Kalsinasyon veya baz liçi ile organik yapının uzaklaştırılması, silika duvarı içerisinde mezo 

boyutlu galeriler oluşmaktadır. Kalsinasyon işlemi ile termal kararlı yapı elde edilirken silika 

duvar içerisinde mikro gözenekler de oluşmaktadır. SSK yapılar, yüksek yüzey alanları (700-

1200 m2/g), ayarlanabilir katman aralıkları (d001: 3-5 nm) ile elde edilen mezo gözenek boyut 

dağılımları (2-50 nm), iyi termal kararlılıkları ve mekanik dayanıklılıklarından dolayı dikkat 

çeken yüzey asitliğine sahip mikro-mezo gözenekli malzemeler arasında yer almaktadır. Bu 

yapıların katalitik aktivitelerinin geliştirilmesi ve belirtilen yapısal özelliklerinin arttırılması 

metal ilavesi ile mümkündür. 

SSK sentez çalışmalarında kil kaynağı olarak Amerika menşeili standart Wyoming 

türü SWy-2 kullanılmıştır. Yüzey aktif madde olarak setil trimetil amonyum bromür (CTAB), 

yardımcı yüzey aktif madde olarak oktilamin (OA), silika kaynağı olarak tetra etil ortosilikat 

(TEOS) kullanılmıştır. %1’lik kil süspansiyonunun kilin katyon yer değişim kapasitesinin 

(KDK) 2 katı CTAB kullanımı işlemi ile modifiye kil (Q+) elde edilmiştir. Suda 

çözündürülmüş OA (OA/Q+=20) ve değişik silisyum/modifiye kil (TEOS/Q+) molar oranlar 

(20, 50 ve 150) ile TEOS modifiye kil yapıya ilave edilmiştir. Süzme ve kurutma sonrası 

amonyak etkileşimini takip eden 550 oC kalsinasyon aşamaları ile şablon uzaklaştırılması 

yürütülerek SSK yapılar sentezlenmiştir. Titanyum ve demir kaynağı olarak sırasıyla 

titanyum(IV) izopropoksit (TİP) ve demir (III) klorür hekzahidrat silika ile eş zamanlı olarak 

M+Si toplam miktarı 150 ve 50 değerleri için kil çözeltisine ilave edilerek Ti-SSK 

(Ti/Si:0,03, 0,07 ve 0,15) ve Fe-SSK (Fe/Si:0.03) yapılar sentezlenmiştir. 

SSK yapıların tümünde silika bölgesi için XRD (2Θ açısı 20-27o), UV (192-304 nm) 

ve FTIR (1000-1100 cm-1) sonuçlarında göze çarpan artış ve 1000 m2/g değerlerine ulaşan 

yüzey alan değerleri belirgin miktarda silika duvarlı yapıların kil katmanları arasında 

oluştuğunu göstermiştir. UV çalışmalarında montmorillonite özgü karakteristik pik 

gözlenmezken, kil silika etkileşiminden kaynaklı 217-225 nm aralığında yük transfer geçişi 
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gözlenmiştir. Azot adsorbsiyonu verileri de artan silisyum miktarı ile mikro gözeneklilikte 

meydana gelen artışın silika duvar kalınlığından veya kil öbekleri arasında oluşan amorf silika 

faz miktarındaki artıştan kaynaklandığını göstermektedir. Silika sütun ayırıcıların yapıya 

yerleşmesi ile poli kristal yapıyı temsil eden pikler ile bazal aralık değerleri 4 nm’ye kadar 

artarken mezo gözenek boyutları azot adsorbsiyon verisinden 3,8 nm civarında belirlenmiştir. 

Yüksek TEOS kullanımı ile yürütülen sentezlerde silisyumun yapıya fazla geldiği deneysel 

gözlem olarak tespit edilmiştir. Düşürülen silisyum miktarları ile yürütülen çalışmalarda X-

ışını kırınım desenleri ve FTIR spektrumlarının silisyum bölgelerindeki pik şiddetlerinde 

azalma gözlenmiştir. Fakat TEM görüntülerinden kil tabakalarının daha az silika kullanımı ile 

daha belirgin görüldüğü, kilin çoklu katmanlarının farklı yönlenmeler göstererek açıldığı 

görülmektedir. Bu davranış X-ışını kırınım desenlerinde tespit edilen poli kristal yapının 

varlığını desteklemektedir. Homojen dağılım göstermeyen katmanların arasında amorf silika 

varlığı kendini göstermektedir. Hava ortamında 650 oC sıcaklığa kadar yürütülen TGA/DTA 

analizleri, toplam kütle kaybının kalsine edilmeyen örnek için % 31-32, kalsine edilen örnek 

için ağırlıklı olarak 0-50 oC sıcaklık bölgesinde %2-3 ile nemin numune yüzeyinden 

uzaklaştığı toplamda ise %12 kütle kaybı olduğunu göstermiştir. Karakterizasyon çalışmaları 

literatürde elde edilen örneklerden üstün özelliklerde yapının sentezlendiğini göstermiştir. 

XRD desenleri metal yüklemenin silisyum bölgesinde belirgin değişimine yol 

açmazken bazal aralık değerleri 5 nm üzerine çıkmıştır. Azot adsorpsiyon verilerine göre SSK 

destek yapılarda 990 m²/g değerlerine kadar yükselen mikro (0,64-0,66 nm) ve mezo 

gözenekli (3,74- 3,80 nm) yapının elde edildiği ve titanyum yüklemeleri ile bu değerlerin 

arttığı gözlenmiştir. FTIR ve UV çalışmaları da titanyum miktarının artışına bağlı olarak 

titanyumun bağ şiddetlerini arttığını göstermiştir. Demir yüklemeli SSK örneklerinde 4,74 

nm’ye kadar yükselen bazal boşluk değerleri elde edilirken Fe2O3 yapısına ait XRD piklerinin 

varlığı tespit edilmiştir. FTIR spektrumuna göre titanyum ve demir yükleme miktarının artışı 

ile Ti-O ve Fe-O geriliminin pik şiddetinin daha da arttığı görülmektedir. UV sonuçları 

titanyumun tetrahedral koordinasyonda anataz kümelenmesinin karakteristik pikini 

göstermektedir. ICP sonuçları yapıya ilave edilen silisyumun kilin silisyum miktarını önemli 

derecede artırdığı, titanyumun ise yapıya yüklendiğini göstermektedir. SEM görüntülerinde 

SSK sentezi ile kilin yapraksı yapısının bozulmadığı tespit edilirken titanyumun yüklemenin 

topaklanma ile yapraksı yapıyı nispeten bozduğu, kil parçacıkları üzerine yerleşen silisyumun 

varlığını ve titanyumun destek yapı üzerine küçük parçacıklar ile de yerleştiği desteklemiştir. 

Titanyumun hem silikaya yapıştığı hem de serbest olarak yapıda yer aldığı TEM 

görüntülerinden anlaşılmaktadır. Yapıya yerleştiği gibi 18-19 nm boyutlarına ulaşan metal 

parçacıklarının ayrı fazda da olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Montmorillonit, Silika Sütunlu Kil, Karakterizasyon, Gözenekli 

Malzeme 

ABSTRACT: The Silica Pillared Clays (SPCs) are hetero structured materials which 

are in mesoporous new generation materials family that are composed of gaining the superior 

properties of both silica porous structures such as MCM-41 (Mobil Composition of Matter 

No: 41), which are formed on a template mechanism and pillared clays which are used as 

catalyst support. SPC structures are formed by the formation of organic micelle  between 

layers of swollen TOT (Tetraeder-Octaeder-Tetraeder 2:1 layer) structured clays, and 

followed by the formation of mesoporous structures around the template by creating 

interlayered galleries with pillar agents provided by formation of silica walls around the 
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template.  During the synthesis, load balance of clay is adjusted by replacement of 

exchangable cations found in the clay structure with bigger surfactant cations. Opening of 

layers is provided with the micelle formation by shaping the surfactant material between clay 

layers in the water presence, and forming the walls by condensation of added silica on the 

micelle. Meso-sized galleries within the silica wall are formed by the removal of the organic 

structure by calcination or base leaching. While the thermally stable structure is obtained by 

calcination process, micropores are formed in the silica wall. SPC structures are among the 

micro-meso porous materials with surface acidity which are notable due to their high surface 

areas (700-1200 m2/g), adjustable layer spacing (d001: 3-5 nm), meso pore size distributions 

(2-50 nm), good thermal stability and mechanical durability. The improvement of the catalytic 

activities of these structures and the enhancement of the specified structural properties are 

possible by metal addition. 

In SPC synthesis studies, the standard Wyoming type SWy-2 of American origin was 

used as clay source. Cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) as surface active agent, 

octylamine (OA) as auxiliary surfactant, and tetra ethyl orthosilicate (TEOS) as a silica 

source were used. Modified clay (Q +) was obtained by the treatment of 1% clay suspension 

using CTAB as twice of the cation exchange capacity (CEC). OA dissolved in water (OA/Q 
+=20) and TEOS with different silica/modified clay (TEOS/Q+) molar ratios (20, 50 and 150) 

were added to the modified clay structure. SPC structures were synthesized by ammonia 

interaction after filtration and drying followed by the template removal by 550 oC calcination 

steps. Ti-SPC (Ti/Si:0,03, 0,07 ve 0,15) and Fe-SPC (Fe/Si:0.03) structures were synthesized 

by adding titanium (IV) isopropoxide (TIP) and iron (III) chloride hexahydrate as titanium 

and iron source, respectively by simultaneous addition of them with silica to clay solution for 

total M+Si quantities of 150 and 50.  

In all of SPC structures, the remarkable increases occurred in the results of XRD (2Θ 

angle 20-27o), UV (192-304 nm) and FTIR (1000-1100 cm-1) for the silica region and the 

surface area values reaching 1000 m2/g showed the formation of significant amount of the 

silica-wall structures between clay layers. While no characteristics peaks belonging to 

mentmorillonite were observed in the UV studies, the charge transfer transition was observed 

in the range of 217-225 nm due to clay-silica interaction. Nitrogen adsorption data also 

showed that the increase in micropores with increasing amount of silica was due to either 

silica wall thickness or increase in the amount of amorphous silica phase formed between the 

clay blocks. Meso pore sizes were determined to be around 3.8 nm from the nitrogen 

adsorption data while the basal spacing values were increased to 4 nm with the peaks 

representing polycrystalline structure by the placement of the silica pillar agents. In the 

syntheses carried out with the use of high TEOS, by experimental observation it was 

determined that silica was too much in the structure. X-ray diffraction patterns and FTIR 

spectra showed a decrease in peak intensities in the silica regions by the work carried out 

with reduced amounts of silica. However, clay layers were seen more apparent with less silica 

usage, and multiple layers of clay have been separated with different orientations as seen 

from TEM images. This behavior supported the presence of the polycrystalline structure 

detected in X-ray diffraction patterns. The amorphous silica presence among the layers 

without homogeneous distribution was represented. TGA/DTA analyzes carried out in air at 

temperatures up to 650 oC showed that total mass loss was 31-32% for the non-calcined 

sample and 2-3% for the calcined sample in the 0-50 oC temperature range with a total mass 
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loss of 12%. The characterization studies have shown that superior features samples 

compared to the ones obtained in the literature were synthesized.   

The basal spacing values exceeded 5 nm while the XRD patterns did not lead to a 

significant change in the silica region with metal loading. According to the nitrogen sorption 

data it has been observed that microstructures (0.64-0.66 nm) and mesoporous (3.74-3.80 

nm) structures SPC support structures increasing up to 990 m²/g were obtained and the 

increase of these values too place by titanium incorporation. FTIR and UV studies had also 

shown the increases of titanium bond strengths accordance with the increase of titanium 

amount. The presence of XRD peaks of Fe2O3 structure was determined while the basal 

spacing values up to 4.74 nm were obtained in SPC samples with iron loading. According to 

the FTIR spectra, even more increase of peak intensity of Ti-O and Fe-O strain with the 

increase of titanium and iron loading was seen. The UV results indicates the characteristic 

peak of the anatase cluster in the tetrahedral coordination of titanium. The ICP results 

showed that the added silica to the structure increased silica quantity of the clay to a 

considerable extent, and the loading of titanium to the structure. While it was supported that 

the leafy structure of the clay was not deteriorated with the synthesis of SPC, titanium 

incorporation relatively damaged the leafy structure by the agglomeration and the deposition 

of silica on clay particles and settling of titanium also on the host structure by small particles 

were supported by SEM images. It was understood from the TEM images that the titanium 

both adhered to the silica and settling as free structure. When SEM images show that the 

siliceous structure of clay is not deteriorated by SPC synthesis, it is supported that the silica 

fleece morphology is relatively damaged by agglomeration, the presence of silica deposited 

on the clay particles and the small particles on the support structure of titanium. In the TEM 

images, titanium is found both freely in the structure as well as being observed as adhered to 

the silica. It is seen that the metal particles were in separate phase reaching 18-19 nm 

dimensions in addition to settling in the structure. 

Keywords: Montmorillonite, Silica Pillared Clay, Characterization, Porous Material 
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POLİMER ESASLI KATKILAR KULLANILARAK YERLİ DÖKÜM KİLLERİNİN 

REOLOJİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Investigation of Rheological and Physical Properties of the Native Casting Clays by Using 

Polymer Additivies 

1Meliha KÜÇÜKBENLİ, 2Satılmış BASAN, 1Mustafa YAMAN 

1Ece Banyo Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş. 
2 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 

ÖZET: Günümüz koşullarında malzeme sektöründeki ihtiyaçların artması daha ucuz 

ve dayanıklı malzemelere olan ilginin artmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda polimerler 

tercih nedeni olmuştur. Polimerler, monomerler olarak adlandırılan çok sayıdaki molekülün 

sıralı olarak dizilmesiyle meydana gelmektedirler. Polimerlerin karakteristik özellikleri 

arasında düşük yoğunluklu, hafif, ucuz, yüksek rijitlik, kolay şekillendirilebilir olması, 

kimyasal açıdan inert ve korozyona uğramayan maddeler olması ve yüksek mekanik 

sönümleme özellikleri nedeni ile seramik sektöründe de kullanılmasının önemi artmaktadır. 

Vitrifiye seramik sektöründe kullanılan plastik kil ve kaolinlerin %50'si ithalat yoluyla tedarik 

edilmektedir. Değişken döviz kurları ve navlun fiyatları nedeni ile firma içi girdi maliyet 

dengeleri çok değişkenlik göstermekte ayrıca, bu firmalara bağımlı olunması nedeni ile tekel 

tedarik zincirleri oluşmaktadır. Bir diğer taraftan ithal edilen her hammadde cari açığa 

olumsuz etki yapmaktadır. Ancak yerli killerin ortalama kuru mukavemetlerinin 45-50 kg/cm2 

aralığında olması ve bünyesinde çözünebilir tuz ve sülfatların varlığı nedeni ile yarı yaş 

mamül ürün işlenebilirliğinde zorluklara sebep olmaktadır. Bu zorluklar, özellikle 

şekillendirme sonrasında yüzey hatlarında ki işlemler, delme ve kesme yapılan bölgelerde 

işlem yapılana kadar ki sürede kuruma hızından kaynaklanan çatlak oluşumu olarak 

bahsedilebilir. Ayrıca kuruma sırasında üçlü birleşim alanlarında ki çekme farklılığından 

kaynaklanan hatalar da yerli killerde karşılaşılan en büyük problemlerin başında yer 

almaktadır.   Bu olumsuz etkiler ithal kile eğilimi artırmaktadır. İthal killerin kuru bağlanma 

ve plastisite oranları yüksek olup bünyelerindeki mevcut karbonlar yarı mamül ürün 

işlenebilirliğine olanak sağlamaktadır. Çalışma kapsamında uygun polimer veya kopolimer 

esaslı katkı maddeleri ve plastikliği düşük olan yerli killer ile oluşturulan yeni reçetelerle daha 

düşük maliyette aynı fiziksel ve kimyasal özelliklerde sonuç alınması hedeflenmiştir. Seramik 

sektöründe, polimer veya kopolimer katkı maddelerinin katılması ile kullanılacak yerli killerin 

istenilen özelliklere getirilmesi sağlanmış olacaktır. Bu çalışma, ürün kalitesini ve verimini 

artırıp ve maliyeti düşürüp yerli hammaddelerimiz ile birlikte alternatif polimer veya 

kopolimer esaslı katkı maddeleri kullanarak ithal hammadde girdisini en aza indirip kuru 

mukavemet dayanımlarını arttıran proses sürecine yönelik bilimsel bir çalışmadır. Uygun 

polimer veya kopolimer esaslı katkı maddeleri araştırılırken, seramik sektöründe kullanılan 

yerli ham maddeler ile uyumlu bağlayıcı ve esneklik özelliği gösteren polimer esaslı katkı 

maddeleri bulunup fiyat, bulunabilirlik fizibiliteleri çıkarılarak fiyat/performans kriterleri de 

incelenmiştir. Reçete oluştururken öncelikle laboratuvar çaplı çalışmalarda polimer veya 

kopolimer katkı maddelerin çamur üzerindeki reolojik ve fiziksel özellikleri incelenmiştir. 

Denemeler sonucu oluşan reçetelerin TG-DTA analizleri, XRD analizleri, kuru mukavemet 

ölçümleri, reolojik karakteristikleri, plastisiteleri kontrol edilerek, çıkan sonuçlar incelenerek 

uygun polimer veya kopolimer seçimi yapılarak belli süreli endüstriyel çaplı deneme üretimi 

yapılmıştır. Laboratuvar çalışmalarında uygun katkı maddenin seçilerek pişme sonrasındaki 
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sinterleme ve deformasyon davranışlarına olan etkileri standart reçete ile kıyaslamalı olarak 

belirlenmiştir. Bu çalışmada mevcut üretim prosesinde herhangi bir değişiklik yapmadan ve 

yeni bir ürün ortaya konulmadan üretim sürecindeki hammadde maliyeti en aza indirgeyecek 

yeni bir reçete oluşturulmuştur.  Bu sayede yerli ve yabancı birçok üretici tarafından sektörde 

kullanılan ortak ithal hammaddeler yerine yerli teknik özellikleri geliştirilmiş düşük maliyetli 

reçete mümkün kılınmıştır. Reçete oluştururken öncelikle laboratuvar çaplı çalışmalarda 

polimer veya kopolimer katkı maddelerin çamur üzerindeki reolojik ve fiziksel özellikleri 

incelenmiştir. Laboratuvar çalışmalarında uygun katkı maddenin seçilerek pişme sonrasındaki 

sinterleme ve deformasyon davranışlarına olan etkileri standart reçete ile kıyaslamalı olarak 

çalışmalar sürdürülmüştür. Çalışılan reçeteler neticesinde, sinterlenme davranışı, bünyelerin 

mekanik özellikleri; ısıl genleşme katsayısı (a), mukavemeti (q) ölçülmüştür. Mekanik 

özelliklere ek olarak bünyelerin iç yapı karakterizasyon davranışı da incelenmiştir. Bünyelerin 

kuramsal ısıl şok değerleri bünyelerin mekanik özelliklerinden (ısıl genleşme katsayısı, 

mukavemeti) hesaplanmıştır. Deneysel ısıl şok değerleri suda şoklama yöntemi ile 

belirlenerek, standart ve deneme reçeteleri deneysel ve kuramsal ısıl şok dirençleri açısından 

kıyaslanmıştır. Bu süreç başlangıçta laboratuvar çaplı yapılıp belirlenen en uygun reçeteye 

göre orta ölçekli deneme üretimi yapılarak reçetenin işletmeye uyumu ortaya konarak, 

standart reçete nihai ürün özelliklerinin karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. Çalışma, mevcut 

üretim prosesinde herhangi bir değişiklik yapmadan ve yeni bir ürün geliştirmeden üretim 

sürecinde hammadde olarak kullanılan kil grubunun yurt dışı gereksinimini polimer veya 

kopolimer esaslı katkı maddeler kullanarak hammaddeleri yenileyip işletmenin girdi 

maliyetlerini en aza indirerek yeni bir reçete çalışmasını kapsamaktadır. Bu çalışmada 

seramik ve polimerlerin özellikleri ve üretim yöntemleri, gelişimi ile birlikte ele alınmasının 

ortak kullanım alanlarıyla sektöre bu konuda yenilikler katılacağı düşünülmektedir. Bugüne 

kadar seramik üretim sürecinde meydana gelen malzeme değişim sürecinin karmaşık olması 

ve yapılacak değişikliklerin ve eklenecek yeni malzemelerin yapıya etkilerinin bilinmemesi 

nedeniyle sektöründe geleneksel yöntemlerle sürdürülen hammadde, üretim prosesi ya da 

girdiler üzerinde değişiklik yapılıp hem yurt içi hem de uluslararası pazarda rekabet gücünün 

artması sağlanacak, diğer taraftan sektörel bir ilki başarmanın gururu ile diğer seramik sağlık 

gereçleri sektörünün Ar-Ge faaliyetlerine de bir kaynak veri teşkil edeceği düşünülmektedir. 

Diğer taraftan özellikle yerli seramik hammadde üreticilerinin de bu çalışmanın sonuçlarından 

yararlanarak plastisitesi ve kuru bağlanma dayanımı yüksek bir kil üretilemeyeceğine yönelik 

ön yargı yıkılacaktır. Yerli killer ve polimerik malzemelerle elde edilen bünyelere ait fiziksel 

ve reolojik özelliklerin karşılaştırmalı analizlerini içeren bu çalışma sayesinde yurt içi 

hammadde sektörünün daha etkin kullanılmasına neden olarak üreticilerinin ithal hammadde 

bağımlılığının ortadan kaldırılması da elde edilecek en önemli çıktılar arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Seramik Sağlık Gereçleri, Kil, Polimer, Kopolimer 

ABSTRACT: In today's conditions, the increase in the needs of the material industry 

has led to an increase in cheaper and more durable materials. Accordingly, the polymers will 

be preferable. Polymers, molecules called monomers plurality of arrays are composed by 

sequentially. Among the characteristics of the polymers, low density, light, cheap, high 

rigidity, easily formable, chemically inert and corrosion resistant materials and high 

mechanical damping properties and also being used in ceramics sector. We can import 

plastic clay and kaolin nearly 50 percent and used in the vitreous ceramic industry. Cost of 

value indicate fluctuation because of changeable exchange rates and transportation price 

which belong to company also monopol procurement chains contact with this companies. 
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From the other side import of the raw material has a negative impact on the current output. 

However, the local clay of average dry strength of 45-50 kg / cm2 because of the presence of 

soluble salts and sulfate being within the range and semi-wet finished products leads to 

difficulties in workability. This challenges can be referred to as surface cracking, particularly 

after forming, as cracking due to the drying speed during the period of processing in drilled 

and cut regions.  In addition, it is one of the biggest problems encountered in clays due to pull 

difference in triple junction areas during drying. These negative effects are increasing the 

tendency to import. The rate of dry bonding and plasticity of the imported clay is high and the 

available carbons allow semi-finished product processing. In this study, it is aimed to achieve 

the same physical and chemical properties with the new polymeric or copolymer based 

additives and new prescriptions made with local clay which have low plasticity at lower cost. 

The addition of polymer or copolymer additives to the ceramic sector will ensure that the 

domestic killer to be used is brought to the desired properties. This is a scientific work on 

process which increases product quality and efficiency and reduces cost and uses imported 

polymer or copolymer based additives together with our domestic raw materials to decrease 

the input of imported raw materials to the minimum and increase dry strength resistances. 

Suitable polymer or copolymer based additives were studied, compatible with domestic raw 

materials used in the ceramics industry, showing polymeric binder and additives availability 

price flexibility, availability feasibility subtracting price / performance criteria were also 

examined. While creating a prescription first off all in the laboratory studies, the rheological 

and physical properties of the polymer and copolymer additives on the sludge have been 

investigated. Experiments TG-DTA analysis of the resulting bill, XRD analysis, dry strength 

measurements, rheological characteristics, plasticity was checked then selection of suitable 

polymers and copolymers have been made and trial production has been done. After that the 

effects of sintering and deformation behavior after baking were determined by comparing the 

standard prescription with the appropriate additive. In this study, a new prescription was 

created to reduce the cost of raw materials in the production process without any change in 

the existing production process and without introducing a new product. Through this way, 

many domestic and foreign producers have replaced the imported raw materials used in the 

sector with the low-cost recipe with improved local technical characteristics. As a result of 

working prescriptions, sintering behavior, mechanical properties of the structures; The 

coefficient of thermal expansion (a), the strength (q) were measured. In addition to the 

mechanical properties, the internal structure characterization behaviors of the structures are 

also examined. Experimental values are determined by thermal shock in the water freezing 

method, the standard and test prescriptions were compared in experimental and theoretical 

thermal shock resistance. This process was initially conducted at a laboratory scale and 

medium scale trial production was performed according to the most suitable prescription then 

compared final product analysis. The study includes same prescription work by renewing the 

raw materials and reducing the input costs of the operation to the minimum, without using 

any changes in the existing production process and without using a new product, by using 

polymer or copolymer based additives for the clay group's. Until today, the material change 

process is taking place in the ceramic. production process is complicated and the changes to 

be made and the structural effects of the new materials to be added are unknown, the raw 

materials, production processes or inputs that are maintained in the sector with traditional 

methods will be modified and competition power will be increased both in domestic and 

international markets. On the other hand, it is thought that a sectoral realization is a data 

source for research and development activities of the proud and other ceramic sanitary ware 
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industry and also domestic ceramic raw materials producers will be able to take advantage of 

the results of this work to break down the prejudice that plasticity and a dry clay-r istant clay 

can not be produced. Consequently, this study includes comparative analysis of the physical 

and rheological properties of the domestic clays and polymeric materials, is one of the most 

important outputs to be able to eliminate the import dependence of the raw materials of the 

producers by causing the domestic raw material sector to be used more effectively. 

Keywords: Ceramic Sanitaryware, Clay, Polymer, Copolymer 
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TABANKÖY HALLOYSİTİNİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Determination of Tabanköy Halloysite’s Characteristics 

1Tuğba UÇAR DEMİR, 1Adnan ALTAŞ 

1Ar-Ge Departmanı, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. Tic A.Ş., 34956, 

İstanbul 

ÖZET: Halloysit, doğal olarak nanotüp oluşumlu aluminyum, silisyum, hidrojen ve 

oksijenin çift tabakalı yapısından oluşan ve kimyasal içeriği Al2Si2O5(OH)4 olan bir 

mineraldir. Günümüzde seramik sanayinde kullanımı mevcuttur ancak doğal olarak oluşmuş 

nanotüp içeriği sayesinde, nanotaşıyıcı olarak aktif ajan yüklemeleri yapılması sonucu, ilaç, 

polimer, tarım, kozmetik ve çevre uygulamalarında kullanım potansiyeli bulunmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, aktif ajan yüklemesi öncesinde Türkiye kaynaklı Tabanköy halloysitlerinin 

morfolojisini belirlemektir. Çalışma kapsamında, Esan ruhsat alanları içerisinde bulunan 

Tabanköy-Turplu ocaklarından alınan harman numune ile çalışılmış olup, XRF, XRD, SEM, 

BET ve TEM çalışmaları takip edilmiştir.  

Yapılan belirlemeler sonrasında, Tabanköy halloysitlerinin çaplarının  40- 50 nm, 

boylarının 1500 nm’ye kadar olduğu, yüzey alanlarının saflaştırma işlemi yapılmadan 80-95 

m2/gr aralığında olduğu ve saflaştırma işlemi sonrasında bu değerlerin 130 m2/gr’a kadar 

çıkabildiği görülmüştür. Tabanköy haloysitlerinin doğal oluşumları sayesinde halloysit ve 

metahalloysit fazlarını birlikte içerdiği, safsızlık olarak % 3’ten az miktarda alunit ve gibsit 

fazlarını barındırabildikleri görülmüştür. Türkiye kaynaklı bu halloysitlerin hem 10 A’luk 

hem de 7,4 A’luk bazal aralığa sahip olması aktif ajan yüklemeleri için de bir avantaj olarak 

görülmektedir. Yapılan TEM analizleri neticesinde nanotüplerin ağızlarının açık olduğu da 

tespit edilmiş olup, yapıda bulunan Si- OH ve Al-OH yapılarına bağlanacak ajanlar ile 

modifikasyon yapılabileceği belirlenmiştir.  

 

Şekil 1: Tabanköy halloysitinin TEM görüntüleri 

Anahtar Kelimeler: Halloysit, Doğal nanotüp, Aluminyum Silikat, HNT 

ABSTRACT: Halloysite is a mineral with a chemical composition of Al2Si2O5.(OH)4, 

which is a bilayer structure of naturally occurring nanotubes of aluminum, silisium, hydrogen 

and oxygen. Nowadays it is used in ceramic industry, however having unique naturally 

occurring nanotube content, it has the potential to be used in drug, polymer, agriculture, 

cosmetics and environment applications as a consequence of active agent loadings as 

nanocarriers. The purpose of this study is to determine the morphology of Tabanköy 

Halloysites originating from Turkey before the active agent loading. Within the scope of the 
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study, XRF, XRD, SEM, BET and TEM studies were followed up with the blended sample 

from Tabanköy-Turplu quarries located in Esan license areas. 

After the determinations made, Tabanköy Halloysites were found to be 40-50 nm in 
diameter, 1500 nm in length, 80-95 m2/gr without surface purification, and up to 130 m2/gr 

after purification. Tabanköy samples contain halloysite and metahalloysite phases due to 
their natural formations, and they can contain alunite and gibbsite phases in amounts of less 
than 3% as impurities. The fact that these halloysites originating in Turkey have a basal 

range of both 10 Å and 7,4 Å is also seen as an advantage for active agent loading. As a 
result of the TEM analysis, it was determined that the openings of the nanotubes were open 

and modifications could be made with the agents to be bonded to the Si-OH and Al-OH in the 
structures.  

 

Fig.1 TEM images of Tabankoy halloysite 

Keywords: Halloysite, Natural Nanotube, Aluminum Silicate, HNTs 
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KİLLERİN FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

Physico-chemical Properties of Clays  
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BENTONİT ÜZERİNDE MALAHİT YEŞİLİNİN ADSORPSİYON DENGESİ VE 

TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ 

Adsorption Equilibrium of Malachite green onto Bentonite and Examination of 

Thermodynamic Parameters 

1Ali Rıza KUL, 1Veysel BENEK, 1Hasan ELİK 

1Y.Y.Ü Fen Fakültesi-VAN 

ÖZET: Çağımız, teknolojinin sürekli geliştiği ve baş döndürücü bir hızla ilerlediği 

ancak, buna paralel olarak ta atık maddenin hiçbir zaman olmadığı kadar hızla oluştuğu bir 

zaman dilimidir. Endüstrinin hızlı gelişmesine orantılı üretilen atık maddelerinin çevreye 

zarar vermesi, bu atık maddelerinin arıtılması için etkili bir yöntem arayışını zorunlu 

kılmaktadır. Boyarmadde, tekstil ürünlerinin renklendirilmesinde kullanılan organik bileşikler 

olup, yüzey ile etkileşime girdikleri için kazınma ya da silme ile yüzeyden çıkmazlar. Ayrıca, 

bunların atık sularına karışması ve bu yolla yeraltı sularını kirletmesi sonucu besin zinciri ile 

bir canlıdan diğerine geçme olasılığı mevcuttur. Boyarmaddelerin kanserojen etkileri olduğu 

da bilinmektedir. Adsorpsiyon atık sulardan kirleticilerin uzaklaştırılması amacıyla kullanılan 

ucuz ve etkili bir yöntemdir. Bu amaçla pomza, kil veya aktif karbon gibi porlu yüzeye sahip 

maddeler sık kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada bentonitin malahit yeşilinin üzerindeki adsorpsiyonu incelenmiştir. 293 

– 318 K sıcaklıkta Bentonit ile çalışmalar yapılmıştır. Katı faz ile sıvı faz arasında ki dinamik 

dengeye 293 K için 150, 308 K ve 318 K için ise 60 dk sonra ulaşıldığı belirlenmiştir. Kesikli 

sistemde alınan deney verileri Freundlich ve Langmuir izoterm modeline uygulanmış ayrıca 

termodinamik parametreler de hesaplanmıştır. Bentonitin malahit yeşili için Freundlich ve 

Langmuir izoterm modelleri ile yapılan hesaplamalarda Langmuir izoterm modeline uyduğu 

görülmüştür. Termodinamik hesaplamalar sonucunda adorpsiyonun endotermik ve 

kendiliğinden olduğu hesaplanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Termodinamik, Freundlich, Langmuir, İzoterm, Bentonit, Malahit 

Yeşili, Boyarmadde 
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ABSTRACT: Our era takes place in a period of time where technological changes are 

occurring at an unprecedented pace but also at the same time, it is a period of time in which 

waste generation happens at a greater scale than ever before. The rapid development of 

industry and as a consequence of this, the hazardous waste harming the environment has 

urged us to find an effective waste treatment technique. Dyes are organic compounds used for 

coloring the fabrics. Since they interact with the surface, they don’t come off of surfaces by 

scouring or rubbing. As a result of the discharge of these dyes into wastewater which gives 

rise to the contamination of underground waters, they are transferred along food chains from 

one organism to another one. The carcinogenic effects of dyes are already known. Adsorption 

is a cheap and effective method for removing contaminants from wastewater. Thus, materials 

with a porous surface, such as pumice, clay or activated carbon are often used. 

 In this study, the adsorption of malachite green onto bentonite is examined. Studies 

with bentonite were carried out in the temperature range 293–318 K. It was indicated that the 

dynamic equilibrium between liquid and gas phases was reached in 150 minutes for 293 K 

and 60 minutes for 308 K and 318 K. Freundlich and Langmuir isotherm models were applied 

to the test data that was obtained in a batch system and also the thermodynamic parameters 

were calculated. It was observed that the calculations performed for the malachite green onto 

bentonite via Freundlich and Langmuir isotherm models fit well for the Langmuir isotherm 

model. As a result of thermodynamic calculations, it was computed that the adsorption is 

endothermic and proceeds spontaneously. 

Keywords: Thermodynamics, Freundlich, Langmuir,Isotherm, Bentonite, Malachite green, 

dye 

GİRİŞ 

Çevre kirliliği zamanımızın en 

önemli sorunları arasında yer almaktadır. 

Hızlı gelişen teknoloji ile paralel bir 

şekilde artan kirlilik tüm yaşamı tehdit 

etmektedir. Özellikle atık sulara karışan bu 

kirlilikler zincir yoluyla yeraltı sularına 

oradan içme sularına karışabilmekte ve 

böylece besin zinciri yoluyla bir canlıdan 

diğerine aktarılmaktadır.  

Tekstil fabrikalarının atık sulara 

kattığı tekstil boyarmadde bu kirleticiler 

arasında sayılabilir. Bu boyarmaddeler 

endüstride kumaşlara renk vermek 

amacıyla kullanılır ardından atık sulara 

aktarılan bu yapıların canlıların vücuduna 

besin zinciri yoluyla geçmesi sonucu 

canlılarda başta kanser olmak üzere birçok 

hastalığa doğrudan veya dolaylı olarak 

davetiye çıkarmaktadır (Kocaer ve Alkan, 

2002). 

Endüstride boyama amacıyla 

kullanılan bir boyarmadde de Malahit 

Yeşili’dir.  

a) Malahit Yeşili 

Malachite green (Malaşit yeşili, 

MG)’in IUPAC adı: 4-[(4-

dimetilaminofenil)-fenil-metil]-

N,Ndimetil-anilin’dir. Bu boyarmadde 

diğer pek çok boyarmadde türlerinde 

olduğu gibi farklı ticari isimlerle piyasaya 

sunulmaktadır. Victoria green B, yeni 

Victoria green ekstra, Diamond green B, 

BX katı green, light green ve 

astramalachite green bunlardan bazılarıdır. 
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Malachite green’in renk indeks numarası 

Cl.42000 ve tür Cl basic green 4 olarak 

bilinir. Malachite green tekstil sanayinde 

deri ve akrilik elyaf boyanmasında, su 

ürünlerinde ve kağıt sanayinde 

kullanılmaktadır. Kullanılan machite 

green’in çeşitlilik göstermesi malachite 

greenin farklı tuzlar şeklinde 

bulunmasındandır. Malachite greenin tuz 

ve karbinol formu olmak üzere iki iyonik 

formu ile enzim ortamdaki lökomalachite 

formu aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Bazı ülkelerde akvaryumculukta da 

kullanılan Malahit Yeşili insan gıdası 

olarak tüketilecek su ürünlerinde 

kullanılmasına müsaade edilmemektedir 

ayrıca memeli hücrelerine sitotoksik etkisi 

yüksek olan ve tümör ilerletici ajan olarak 

görev yapan bir maddedir ve besin zinciri 

yoluyla insana geçebilir insanlarda 

kanserojenik, mutajenik ve taratojenic 

etkilere sebep olabilir (Baran, 2012). 

Bu kirliliğin önüne geçmek 

amacıyla yıllardır çeşitli çalışmalar 

yapılmakta, çeşitli yöntemler 

denenmektedir fakat kullanılacak yöntemin 

etkili ve düşük maliyetli olması çalışmanın 

önemli kriterleri arasında sayılabilir. Bu 

yöntemlerden biride yıllardır kullanılan 

ucuz ve etkili bir çalışma olan 

adsorpsiyondur. 

b) Adsorpsiyon 

Adsorpsiyon çözelti içindeki iyon, 

molekül gibi yapıların bir katı faz yüzeyine 

tutunma işlemidir. Atom, iyon ya da 

moleküllerin bir katı yüzeyinde 

tutulmasına adsorpsiyon, tutunan 

taneciklerin yüzeyden ayrılmasına 

desorpsiyon, katıya adsorplayıcı 

(adsorban), katı yüzeyinde tutunan 

maddeye ise adsorplanan (çözünen) adı 

verilir. Adsorpsiyon olayı sabit sıcaklık ve 

sabit basınçta kendiliğinden gerçekleştiği 

için, adsorpsiyon sırasındaki serbest entalpi 

değişimi yani adsorpsiyon serbest entalpisi 

daima negatif işaretlidir. Diğer taraftan gaz 

ya da sıvı ortamında daha düzensiz olan 

tanecikler katı yüzeyinde tutunarak daha 

düzenli hale geldiğinden adsorpsiyon 

sırasındaki entropi değişimi de daima 

negatif işaretlidir (Benek, 2015). 

Adsorpsiyon; fiziksel adsorpsiyon, 

kimyasal adsorpsiyon, yer değiştirme 

adsorpsiyonu şeklinde farklı alt kısımlara 

ayrılır. Fiziksel adsorpsiyon zayıf Van der 

Waals kuvvetleri sonucunda adsorbe 

edilecek maddenin katı yüzeyine tutunması 

ile meydana gelir. Kimyasal adsorpsiyon 

sırasında adsorbe edilen madde ile yüzey 

arasında kimyasal bir bağ oluşur. Bunun 

için yüksek enerji gereklidir ve genellikle 

tersinmez bir olaydır. Yer değiştirme 

adsorpsiyonu, yüzeyde yüklü bölgelere 

elektrostatik kuvvetler ile çözeltideki 

iyonik karakterdeki çözünmüş maddelerin 

çekilmesi olayıdır. Eşit yüklü iyonlar için, 

moleküler büyüklük adsorpsiyonun tercih 

şeklini belirler, genellikle daha küçük iyon 

tercih edilir (Tantekin, 2006).  

Şekil 1: Malahit Yeşili’nin karbinol ve lökomalaşit yeşili 

formunun kimyasal yapısı 
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Çalışmada adsorban madde olarak bentonit 

kullanılmıştır. Bentonit, montmorillonit 

içeren kil grubu minerallerinden biridir. 

Yapısal olarak, montmorillonit iki tane 

silika tetrahedral (T) tabakaları arasında bir 

tane alümina oktahedral (O) tabakasının 

yer aldığı 2:1 tabakaya sahiptir (Marshall, 

1935). Meydana gelen yer değişmeler 

nedeniyle negatif yük fazlalığı tabakalar 

arasında bulunan değişebilir katyonlar 

tarafından dengelenmektedir (Murray, 

1999; Murray, 2000; Alver vd. 2012). 

MATERYAL VE METOD 

a) Adsorbantın Hazırlanması 

1) Öğütme işlemi; Bentonit 

öncelikle ezilerek toz halin getirildi 

ardından 230 mesh’lik elekten geçirilen 

bentonit saklama kaplarına konularak, 

deneyde kullanılmak üzere kaplara 

konuldu. 

2) Çözeltinin hazırlanışı; malahit 

yeşili’nden 1g alınarak balon jojede 1 L’ye 

tamamlandı böylece 1000 ppm’lik stok 

çözelti hazırlandı. Adsorpsiyon denge 

çalışmalarında bentonitin 1 gramı 500 ml 

malahit yeşili çözeltileri ile muamele 

edildi. 70 ppm, 80 ppm, 90 ppm 

konsantrasyonlarında pH 4,5’te hazırlanan 

malahit yeşili çözeltileri 20 OC, 35 OC, 45 
OC sıcaklıklarda ve farklı zaman (5, 10, 15, 

25, 35, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 180, 240 

dakika) periyotlarında çalkalandı. 

Bentonit örneğinin içinde malahit 

yeşili adsorpsiyonu pH’ı 4,5’te sabit 

tutularak derişim, sıcaklık ve zamana bağlı 

olarak incelendi. Tüm adsorpsiyon 

ölçümleri T80+ UV/VIS model 

spektrofotometre ile yapıldı. 

 

BULGULAR 

a) Bentonitin Malahit Yeşili üzerinde 

izoterm çalışmaları 

Adsorpsiyon çalışması Langmuir ve 

Freundlich izoterm modeli üzerinde 

yapıldı. 

1) Freundlich izoterm modeli 

Freundlich izoterm modeli 

adsorbanın heterojen yüzeyini açıklamada 

kullanılır (Köylü vd. 2015). Freundlich 

izoterm modelinin lineer şekli aşağıdaki 

gibidir  (Khan vd. 2011): 

 

𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝐹 +
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒 

  (1) 

 

Burada KF, adsorplanan ile 

adsorban arasındaki ilişkinin gücünü 

gösterir. KF'nin yüksek değerleri adsorban 

ile adsorplanan maddenin birbirlerine 

yakınlığının oldukça yüksek olduğunun 

göstergesidir. qe, birim adsorban üzerine 

adsorplanan madde miktarı (mg/g), Ce, 

adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan ağır 

metal derişimi (mg/L) ve n, adsorpsiyon 

yoğunluğunun bir ifadesidir. Genellikle n 

değerlerinin 1-10 arasında olması iyi bir 

adsorpsiyon olduğunun bir göstergesidir. 

1/n değeri, heterojenite faktörüdür ve 0-1 

aralığında değerler alır. n değerinin sıfıra 

yakın olması yüzeyin heterojenliliğinin 

fazla olduğunu gösterir.  

logqe'nin, logCe'ye karşı değişiminin 

grafiğe dökülmesiyle KF ve n sabitleri 

bulunur. Grafikten elde edilen doğrunun y 

eksenini kesim noktası log KF 'yi ve eğimi 

de 1/n'i vermektedir. 
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2) Langmuir izoterm modeli 

Langmuir izoetrminde yüzeyde 

adsorplanan moleküllerin tek tabaka 

halinde tutunduğu ve yüzeyin her tarafında 

örtünmenin olmadığı fakat yüzeyin her 

yerinde tutunma enerjisinin aynı olduğu 

gibi kabullere dayanır. Langmuir izoterm 

modeli aşağıda verildiği gibi gösterilir. 

 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝑥𝐾𝐿𝑥𝐶𝑒

1+𝐾𝐿𝑥𝐶𝑒
  

  (2) 

 

burada qm adsorbentin maksimum 

adsorplama kapasitesini (mg/g), KL 

Langmuir adsorpsiyon sabiti ve Ce ise 

çözeltide adsorplanmadan kalan madde 

miktarını (mg/L) göstermektedir. 

Deneklemde gerekli düzeltmeler yapılırsa; 

 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

𝑞𝑚𝑥𝐾𝐿
+

𝐶𝑒

𝑞𝑚
  

  (3) 

 

bağıntısı elde edilir. Ce değerine karşılık 

Ce/qe değeri grafiğe geçirilirse eğim 1/qm 

değerini; kayma ise 1/qmKL değerini 

verecektir. 

Tablo 1’de yukarıda ki bağlantılar 

kullanılarak hesaplanan Langmuir ve 

Freundlich izoterm verileri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Bentonitin Malahit Yeşili üzerinde 

Freundlich ve Langmuir izoterm 

hesaplamaları 

T 

Langmuir 

b (L/mg) qm (mg/g) R2 

293 2,646 47,8008 0,9923 

308 1,934 58,8971 0,9576 

318 0,586 135,2026 0,1917 

 

Tablo 1. (devam) 

T 

Freundlich 

n KF (mg/g) R2 

293 6,6288 35,6242 0,6240 

308 3,2258 38,5948 0,7416 

 

Şekil 3: Bentonitin malahit yeşili üzerinde 

adsorspsiyonuna ait Freundlich grafiği (308 K)  

1,50

1,55

1,60
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1,70

-0,10 0,00 0,10 0,20 0,30
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g 

Q
e

 

logCe 

Şekil 2: Bentonitin malahit yeşili üzerinde 

adsorspsiyonuna ait Langmuir grafiği (308 K)  
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318 1,4985 49,9601 0,5348 

 

Bentonitin malahit yeşili üzerinde 

hesaplanan izoterm verilerine bakıldığı 

zaman, adsorpsiyonun Langmuir 

izotermine daha iyi uyduğu ve en iyi 

sonucun R2 = 0,9923 ile 293 K’da olduğu 

görülmüştür. Ayrıca maksimum 

adsorpsiyon kapasitesi 293 K, 308 K ve 

318 K için sırasıyla 47,8008 mg/g, 58,8971 

mg/g ve 135,2026 mg/g şeklinde 

hesaplanmıştır. Freundlich izoterm modeli 

için hesaplanan n değerinin 1 ile 10 

arasında olması bentonitin iyi bir adsorbent 

olduğunu göstermektedir. Heterojenliği 

gösteren 1/n değerleri 293 K, 308 K, 381 K 

sıcaklık için sırasıyla 0.1508, 0.3100, 

0.6673 olarak bulunmuştur bu durumda 

heterojenliğin  293 K > 308 K > 318 K 

olduğu söylenebilir. 

b) Bentonitin Malahit Yeşili üzerinde 

termodinamik çalışmaları 

Adsorpsiyon prosesi için entalpi, 

entropi ve serbest enerji değişimleri denge 

sabiti yardımıyla belirlenebilir. Bu 

termodinamik parametreler aşağıdaki 

eşitliklerde gösterilmiştir. 

 

ΔG = −RTlnKc  

  (3) 

 

𝑙𝑛𝐾𝑐 =
−𝛥𝐻

𝑅𝑇
+

𝛥𝑆

𝑅
  

  (4) 

 

Burada, ΔG standart Gibbs serbest enerjisi, 

ΔH standart entalpi ve ΔS standart 

entropidir. ΔH ve ΔS sırasıyla, lnKc ’ye 

karşı 1/T’nin grafiğinin eğiminden ve 

kesim noktasından hesaplanır. 

Adsorpsiyon denge sabiti ise,  

 

Kc = Cads / Ce     

 (5) 

 

şeklinde ifade edilir. Burada, Cads denge 

anında adsorplanan boyar maddenin 

konsantrasyonu (mg/L), Ce ise denge 

anında çözelti ortamında kalan boyar 

maddenin konsantrasyonudur (mg/L). 

Yukarıdaki denklemler kullanılarak  

 

hesaplanan termodinamik parametreler 

aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 2. Bentonitin Malahit Yeşili üzerinde 

termodinamik hesaplamaları 

T Kc 
ΔG,  

kJ/mol 

ΔH, 

kJ/mol 

ΔS,  

kJ mol-

1 K-1 

293 75,8059 

-

10543,4461 

0,0037 0,0440 

308 89,8721 

-

11519,0754 

Şekil 4: Bentonitin Malahit Yeşili üzerinde hesaplanan 

termodinamik grafiği 

0,00

0,00

0,00

0,00

4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

1/T 

lnKc 
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318 132,3998 

-

12917,4003 

 

ΔS’nin pozitif değeri entropinin arttığını 

böylece prosesin kendiliğinden olduğunu 

gösterir. ΔG değeri tüm sıcaklık değerleri 

için negatiftir ve sıcaklık arttıkça azalma 

eğilimindedir buda işlemin kendiliğinden 

meydana geldiğini gösteren başka bir 

bulgudur. Adsorpsiyon işleminin 

endotermik olduğunu ΔH’ın pozitif 

değerine bakarak görebiliriz. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada bentonit üzerinde 

malahit yeşilinin adsorsiyon çalışması 

incelenmiştir. İşlem sonucu Langmuir ve 

Freundlich izotermlerine uygulanmış ve 

adsorpsiyonun Lanmuir izotermine uyduğu 

görülmüştür. Ayrıca maksimum 

adsorpsiyon kapasitesi 293 K, 308 K ve 

318 K için sırasıyla 47,8008 mg/g, 58,8971 

mg/g ve 135,2026 mg/g şeklinde 

hesaplanmıştır. Adsorpsiyon sonucnda ΔH 

değerinin sıfırdan büyük olması işlemin 

endotermik olduğunu, ΔS değerinin de 

yine sıfırdan büyük olması adsropsiyonda 

düzensizliğin arttığını göstermektedir. 

Prosesin kendiliğinden olduğu ΔG 

değerinin negatif olmasıyla açıklanabilir. 

Baran, zeolit üzerine malaihit yeşili 

adsorpsiyonu ve Ceyhan ve arkadaşlarının 

(2013) iğde çekirdeği üzerine boyarmadde 

adsorpsiyonu olarak yaptıkları 

çalışmalarda da proses Langmuir 

izotermine uygunluk göstermiş ve 

adsorpsiyon işleminin kendiliğinden, 

endotermik olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bu durum bizim çalışmamız ile paralellik 

arz etmektedir. Tüm bu sonuçlar, bentonit 

üzerine malahit yeşili adsorpsiyon 

işelminin başarılı bir yöntem olduğunu 

göstermiştir. 
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İKİ FARKLI (ESAN, IMERYS) NA-BENTONİTİN DİELEKTRİK 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Investigation of Dielectric Properties of Two Different (Esan,Imerys) Na-Bentonite 

1Ahmet Uğur KAYA 

1Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik Bölümü 

ÖZET: Bentonit, tabakalar arası mesafe 1 nm civarında, uzunlukları ise 100-1000 nm 

arası değişen smektit grubu bir kildir. Tabakalar arasındaki metal katyonlar (Na+ Ca+, K+, 

Mg+) ile alkil amonyum ve fosfonyum tuzları ile yer değiştirilerek tabakalar arası mesafe 

birkaç nanometre boyutunda değiştirilebilir. Organokil olarak modifiye edilen yapılar ile 

polimerler kolayca nanokompozit oluşturur ve birçok özellikleri istenen seviyede değiştirilir.  

Bu çalışmada Eczacıbaşı-Esan ve Imerys (Türkiye)’den temin edilen Na-Bentonitler 

ile yine Eczacıbaşı-Esan’dan temin edilen ham bentonitin yapısal ve dielektrik özellikleri 

karşılaştırmalı incelenmiş, ayrıca ham bentonit sodyum zenginleştirme işlemine tabii tutularak  

organo-kil üretiminde kullanılmıştır. Ham bentonite, farklı oranlarda sodyum zenginleştirme 

işleminin ardından Hekzadesiltrimetilamonyum Bromür (HDTMA) tuzu ile katyon değişimi 

gerçekleştirilmiştir. Aynı işlemler, ticari olarak üretilen Esan ve Imerys Na-bentonitlerine de 

uygulanmıştır. Hazırlanan örneklerin yapısal analizleri (Infrared spektroskopi (Perkin Elmer 

Spectrum 2), XRD (Bruker D8 Discover 2.2kW Cu-X) analizi) ve dielektrik ölçümleri 

gerçekleştirildi. Örneklerin X-ışını floresan (XRF) spektrometresi ile kantitatif analizleri 

yapılmış ve sodyum oranına bağlı olarak organo-kilin ikili (bilayer) ve tekli (monolayer) 

tabaka oluşumları belirlenmiştir. Esan ve Imerys Na-Bentonitlerde sodyum oranı sırasıyla % 

2,14 ve % 3,62 iken, ham bentonite yüklenen sodyum oranları % 6 civarındadır. Bu yükleme 

oranlarında (%6) ikili tabaka oluşumları XRD sonuçları ile desteklenmiştir.  

Dielektrik ölçümler, NovoControl Concept 50 dielektrik spektrometre yardımıyla 

1Hz-10MHz frekans aralığında gerçekleştirilmiştir. Düşük frekans bölgesinde (< 1 kHz) 

bentonitin karakteristik dielektrik davranışı olan yüksek reel permitivite değerleri 

gözlenmiştir. Bu frekans bölgesinde ham bentonitte reel permitivite değerleri oldukça yüksek 

iken Sodyum oranının artmasıyla permitivite değerleri oldukça düşmektedir. Bunun sebebi 

oldukça yoğun hidroksil grublarından kaynaklı dipol oryantasyonlarının sodyum yüklenmesi 

ile azalmasıdır. Benzer sonuçlar, organik tuzların sodyum ile katyon yerdeğiştimesinde de 

gözlenmiştir. Daha yüksek sodyum oranına sahip Imerys bentoniti Düşük sodyum oranlı Esan 

bentonitine göre düşük permitivite değerleri göstermiştir.  

Kayıp faktörü (tan)  incelendiğinde, inorganik bileşenlerin artmasıyla (sodyum) 

kayıp faktöründe artış gözlenmiştir. Relaksasyon frekansları incelendiğinde, Esan bentonit, 

Imerys bentonite göre daha düşük relaksasyon frekansına sahiptir. Organik bileşenin 

artmasıyla (katyon değişimi) relaksasyon frekansı oldukça düşük frekansa kaymaktadır 

(<100Hz). 

Sonuç olarak, kilin sodyum zenginleştirilmesiyle, dielektrik tepkileri arasında ilişki 

belirlenmiştir. İki farklı Na-bentonitin yapısal özellikleri ve dielektrik davranışı belirlenmiştir. 
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Ek olarak, ham bentonitin yüksek oranlı sodyum zenginleştirme işlemi sonucunda tabakalar 

arası yer değiştiren katyon davranışı incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Na-Bentonit (Esan,Imerys), Organo-Bentonit, HDTMA, XRD, 

Dielektrik 

ABSTRACT: Bentonite is a smectite group with a spacing between layers of 1 nm and 

lengths of 100-1000 nm. The distance between the layers can be changed by several 

nanometer dimensions by replacing metal cations (Na + Ca +, K +, Mg +) between the plates 

with alkyl ammonium and phosphonium salts. With organoclay modified structures polymers 

readily form a nanocomposite and many properties are changed at the desired level. 

In this study, structural and dielectrical properties of pristine bentonite obtained from 

Eczacıbaşı-Esan and Na-bentonites obtained from Eczacıbaşı-Esan and Imerys (turkey) were 

also examined comparatively and pristine bentonite was used for organo-clay production by 

subjecting to sodium enrichment process. Pristine bentonite was cation exchanged with 

Hexadecyltrimethylammonium Bromide (HDTMA) salt after sodium enrichment at different 

ratios. The same processes were applied to commercially produced Esan and Imerys Na-

bentonites. Structural analyzes of the prepared samples (Infrared spectroscopy (Perkin Elmer 

Spectrum 2), XRD (Bruker D8 Discover 2.2kW Cu-X) analysis) and dielectric measurements 

were performed. Quantitative analysis of the samples by X-ray fluorescence (XRF) 

spectrometry were performed and bilayer and monolayer formation of organo-clay were 

determined depending on the sodium ratio. The sodium ratios of Esan and Imerys Na-

Bentonites are 2.14% and 3.62% respectively, while the sodium ratios of pristine bentonite 

are around 6%. At these loading rates (6%), bilayer formations were supported by XRD 

results. 

Dielectric measurements were performed with a NovoControl Concept 50 dielectric 

spectrometer at a frequency range of 1Hz-10MHz. High real permittivity values, which are 

characteristic dielectric behavior of bentonite in the low frequency region (<1 kHz), have 

been observed. While the real permittivity values of raw bentonite are high in this frequency 

region, the permittivity values are decreased by increasing the sodium ratio. This is because 

dipol orientations originating from highly dense hydroxide groups are reduced by sodium 

loading. Similar results have also been observed in cation exchange with sodium in organic 

salts. Imerys bentonite with a higher sodium content showed lower permittivity values than 

Esen bentonite with a lower sodium content. 

When the loss factor (tanδ) was examined, an increase in the loss factor was observed 

by increase of sodium content. When the frequencies of relaxation are examined, Esen 

bentonite has lower relaxation frequency than Imerys bentonite. With increasing organic 

content (cation exchange), the relaxation frequency is shifting to a very low frequency (<100 

Hz). 

As a result, the relation between the dielectric response  and the sodium enrichment of 

the clay has been determined. Structural properties and dielectric behavior of two different 
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Na-bentonites were determined. In addition, the behavior of intercalated cation exchanged 

with high-grade sodium enrichment of pristine bentonite was investigated. 

Keywords: Na-Bentonite (Esan, Imerys), Organo-Bentonite, HDTMA, XRD, Dielctric 
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POLYETİLEN KATKILI HAM BENTONİTİN YAPISAL VE DİELEKTRİK 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Investigation of Structural and Dielectric Properties of Polyethylene Doped Pristine 

Bentonite  

1Selahaddin GÜNER, 2Ahmet Uğur KAYA, 3 Kadir ESMER 

1Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü 
2Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik Bölümü 

3Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik Bölümü 

ÖZET: Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini 

monomerik etilenden alır. Genelde ismi kısaca PE olarak kullanılır ve dünyadaki en popüler 

plastiktir. Polietilen, uzun zincirli bir karbon atomu zincirinden başka bir şey değildir ve her 

bir karbon atomuna bağlı iki hidrojen atomu vardır. Bazen karbonların bir kısmına hidrojenler 

bağlanmak yerine uzun zincirler veya polietilen dalları bağlanır. Buna dallanmış ya da düşük 

yoğunluklu polietilen ya da LDPE denir. Dallanma olmadığında buna doğrusal polietilen veya 

HDPE denir. Endüstriyel uygulamalarda HDPE, kimyasal dayanım ve mekanik özellikler 

bakımından olumlu özelliklere sahip olduğu için tercih edilen polietilendir. 

 Bentonit, smektit grubuna dahil bir kildir ve mineral montmorillonit ile alumina 

hidrosilicat içerir. Bentonitin kristal yapısı iki tetrahedral SiO4 tabakası arasına  bir oktohedral 

Al(O,OH)6 tabakasının sandeviçlenmesi şeklindedir ve boşluk mesafesi d(001), su ya da 

organik moleküllerin tabakalar arasına  absorblanmasıyla genişler. Tabakalar arasına 

bentonitin şişme kapasitesinden sorumlu olan yer değiştirebilir katyonlar (Na+ Ca+2, K+, 

Mg+2), değerlik durumlarına göre tabakalar arasına yerleşmiştir. Katmanlar arasında, kalsiyum 

ya da magnezyum iyonlarının bulunması, düşük şişme özelliğine neden olurken, sodyum 

bentonit, su içinde kuru ağırlığının birkaç yüz katına kadar şişebilir. Genelde polimer 

matrislere kil ya da organokil yüklenmesi çalışılmıştır. Bununla birlikte kil matrislere küçük 

kütlelerde polimer yüklenmesi çalışmaları da vardır. Kil esaslı polimer-kil kompozitlerin, 

termal mekanik ve elektrik özellikler oldukça değişmektedir. 

Bu çalışmada farklı kütlelerde polietilenin (PE) (Aldrich, Mw = 4000) doğal bentonite 

(Eczacıbaşı-Esan, CEC: 85 meq / 100g) katkılanmasından   kompozitler elde edilmiştir ve 

dielektrik özellikleri incelenmiştir. Belirli miktarda  PE (15, 50, 60, 75, 100 ve 150 mg), 30 

ml tetrahidrofuran (THF) (Merck) çözeltileri üzerine  1 g ham bentonit 20 ml THF içindeki 

süspansiyonu eklendi. Solüsyon karıştırma tekniği ile bu süspansiyon, mekanik karıştırıcıda 2 

saat (100 rpm) karıştırıldı ve ham bentonit-PE kompozitleri elde edildi. Kurutulmuş toz 

örneklerden 200 mg alınarak  6 tonluk basınçla 13 mm çaplı pelletler hazırlandı. 

Dielektrik ölçümler, NovoControl Concept 50 dielektrik spektrometre yardımıyla 0.1 

Hz-10MHz frekans aralığında gerçekleştirilmiştir. Düşük frekans bölgesinde (< 1 kHz)  

bentonitin karakteristik dielektrik davranışı olan yüksek reel permitivite değerleri 

gözlenmiştir. Bu frekans bölgesinde, polietilen-ham bentonit etkileşmesi sonucu yüksek 

permitivite değerleri oldukça düşmüştür. Bunun nedeni polimer zincirlerinin kildeki dipol 

yönelimlerini engellemesidir. Yüklenen PE kütlesi arttıkça permitivitedeki düşüş 
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azalmaktadır. Katkılama oranı kütlece yaklaşık %10 lara ulaştığında yükleme doygunluğa 

ulaşmaktadır.  

PE katkılanması, kilin kayıp faktörünü (tan) düşürmüştür.   Katkılama oranın 

artmasıyla  relaksasyon frekansı ham bentonit ile karşılaştırıldığında düşük frekanslara 

kaymaktadır.  Kayıp faktörü malzemeye uygulanan elektromanyetik dalganın malzeme 

içerisinde ısıya harcanan kısmını gösterdiği için organik polimerler yüklenmiş killerde düşük 

kayıp faktörü olağandır.   

Sonuç olarak, PE-Ham Bentonit etkileşmesinin dielektrik tepkisi belirlenmiştir. 

Kütlece %10 ve daha altında PE yüklemenin düşük dielektriğe sahip kompozit elde edilmesi 

için uygun oranlar olduğu gözlenmiştir. Yarı iletken bileşenlerde istenen düşük dielektrikli 

polimerler yerine termal kararlılığı yüksek bu tarz polimer kil kompozitler kullanılabilinir. 

Anahtar Kelimeler: Polietilen, Ham Bentonit XRD, Dielektrik, Infrared 

ABSTRACT: Polyethylene is a thermoplastic used in a wide variety of products. It 

gets the name monomeric ethylen. In general, the name is used briefly as PE and is the most 

popular plastic in the world. Polyethylene is nothing more than a chain of long chain carbon 

atoms, and there are two hydrogen atoms attached to each carbon atom. Sometimes long 

chains or polyethylene branches are connected instead of hydrogen to some of the carbons. 

This is called branched or low density polyethylene or LDPE. This is referred to as linear 

polyethylene or HDPE, if not branched. HDPE in industrial applications is preferred because 

it has positive properties in terms of chemical resistance and mechanical properties. 

Bentonite is a clay mineral that belongs to the smectite group and consists 

predomininantly of the mineral montmorillonite, an aluminum hydro silicate. The crystal 

structure of montmorillonite is layered with two tetrahedral sheets of SiO4 and one octahedral 

sheet of Al(O,OH)6 sandwiched between them. The inter-layer spacing d(001) expands when 

water or organic molecules are absorbed between the (001) layers(1). Absorbed water may 

appear at different states, depending on the saturation level and the kind of intercalated ions. 

Between the individual layers, exchangeable cations (Na+ Ca+2, K+, Mg+2) are inserted, 

which are responsible for the swelling capacity of the bentonite clay, depending on their 

valence state. Sodium bentonite can absorb several hundred percent of its dry weight in 

water, while, the presence of bivalent calcium or magnesium ions between the layers leads to 

a low swelling capacity. However, polymer clay or organoclay is loaded on polymer matrices, 

clay construction also has small amount of polymer loading. Thermal, mechanical and 

electrical properties of such clay-based polymer-clay composites vary considerably. In 

general, polymer clay or organoclay is loaded on polymer matrices, but clay construction 

also has low bulk polymer loading. Thermal, mechanical and electrical properties of such 

clay based polymer-clay composites vary considerably. In general, clay or organoclay 

loading has been studied on polymer matrices. However, clay matrices also have polymer 

loading studies in small masses. The clay-based polymer-clay composites have changes in 

their   thermal and mechanical properties. 



17. Ulusal Kil Sempozyumu 04-07 Ekim/October 2017 17
th

 National Clay Symposium 

230 
 

In this study, composites were obtained by adding polyethylene (PE) (Aldrich, Mw = 

4000) natural bentonite (Eczacıbaşı-Esan, CEC: 85 meq / 100g) in different masses and their 

dielectric properties were investigated. A suspension of 1 g of pristine bentonite in 20 ml of 

THF was added to a certain amount of PE (15, 50, 60, 75, 100 and 150 mg), 30 ml of 

tetrahydrofuran (THF) (Merck) solutions. With the solution mixing technique, this suspension 

was stirred in the mechanical stirrer for 2 hours (100 rpm) and pristine bentonite-PE 

composites were obtained. 200 mg of dried powder samples were taken and 13-mm diameter 

pellets were prepared at a pressure of 6 tons. 

Dielectric measurements were performed with a NovoControl Concept 50 dielectric 

spectrometer at a frequency range of 0.1 Hz to 10 MHz. High real permittivity values, which 

are characteristic dielectric behavior of bentonite in the low frequency region (<1 kHz), have 

been observed. In this frequency domain, the high permittivity values resulting from the 

polyethylene-pristine bentonite interaction are considerably reduced. The reason is that the 

polymer chains prevent the dipole orientations of the chains. As the loaded PE mass 

increases, the decrease in permitivid decreases. When the deposition rate reaches about 10% 

by mass, the loading reaches saturation. 

PE incorporation reduced the clay loss factor (tanδ). As the contribution rate 

increases, the frequency of relaxation shifts to lower frequencies when compared to pristine 

bentonite. Organic polymers cause a low loss factor in the loaded clay, as the loss factor 

indicates the amount of heat dissipated in the material of the electromagnetic wave applied to 

the material.  

As a result, the dielectric response of PE-Pristine Bentonite interaction was 

determined. It has been observed that PE loading of 10% or less of the mass is suitable for 

achieving low dielectric strength composite. Instead of the desired low dielectric polymers in 

the semiconductor components, such polymeric clay composites having high thermal stability 

can be used. 

Keywords: Bentonite, polyethylene , XRD, Dielectric, infrared
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ADAPAZARI VE DÜZCE OVALARINDAN KUVATERNER VEJETASYON VE 

İKLİM BULGULARI 

Quaternary Vegetation and Climate Data from Adapazarı and Düzce Basins 

1Nurdan Yavuz, 1Ayla Bulut Üstün, 1Adem Özata, 2Alper Gürbüz, 1Orhan Cem Özerk, 
1Refahat Osmançelebioğlu, 1Sonay Boyraz Aslan  

1Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Üniversiteler Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA 

2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 

Niğde 

 
ÖZET: 1999 yılında Kocaeli ve Düzce depremlerinde sıvılaşma nedeniyle Kuvaterner 

yaşlı birimlerde, hasar dağılımını kontrol eden deformasyonların meydana geldiği 

görülmüştür. Bu nedenle, ülkede yer alan Kuvaterner yaşlı çökel alanlarında, jeolojik-
jeomorfolojik ölçütlere dayalı bölgesel ölçekte sıvılaşma yatkınlık haritalarının üretilmesi, bu 

haritaların deprem zararlarını azaltmaya yönelik olarak kullanıma sunulması amacıyla, MTA 
Genel Müdürlüğü tarafından ‘Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritaları Projesi’ 
başlatılmıştır. Bu proje kapsamında arazide gözlem çukurları açılarak, ölçülü kesitler boyunca 

örnekler alınmaktadır. Çalışmalarda litostratigrafik tanımlamalar yanında paleo-ortam 
belirlenmesine yönelik palinolojik ve mineralojik incelemeler de yapılmaktadır. Bu çalışmada 

Adapazarı ve Düzce gözlem çukurlarından alınan örneklerin palinolojik ve mineralojik 
inceleme sonuçları sunulmaktadır.   
 

Adapazarı Gökçeören Gölü’nde göl düzlüğü çökellerinde 2,8 m derinliğinde açılan 
gözlem çukurunda yukarıdan aşağıya doğru genel olarak kahverenkli kil, marn, yeşil renkli kil 

ve mavi renkli kil gözlenmektedir. Bir metre derinliğinde kahverenkli kil seviyesinden alınan 
örnekte baskın olarak Pinus (çam) poleni bulunmaktadır. Pinus haricindeki diğer 
ağaçlardan Fagus (kayın), Quercus (meşe)  ve Pterocarya göreceli yüksek yüzdeler ile temsil 

edilirken  Juglans (ceviz), Carpinus orientalis (doğu gürgeni) , Tilia (ıhlamur) 
ve Castaneae/Castanopsis (kestane) ise çok düşük yüzdeler ile temsil edilmektedir. Örnekde 

otsul bitkiler az sayıdaki Chenopodiaceae/Amaranthaceae (Kazayağıgiller/Ispanakgiller) ve 
Asteraceae (Papatyagiller) polenleri ile temsil edilmektedir. Örnekde otsul bitkilerin 
sporları Laevigatosporites haardti  ile temsil edilirken tatlı su algleri Ovoidites (<%1) 

ve Pediastrum (% 2) ile temsil edilmektedir.  Düzce’de taşkın ovası çökellerinde 3,25 m 
derinliğinde açılan gözlem çukurunda siltli kil, kil ve kumlu kil egemendir.  Düzce’de 

bataklık çökellerinde 4,75 m derinliğinde açılan başka bir gözlem çukurunda ise gri renkli kil, 
siyah kil, siltli kil ve kahverenkli kil gözlenmektedir. Her iki gözlem çukurundan alınan 
örnekler baskın olarak tatlı su algi Pseudoschizaea içermektedir. 

 
Adapazarı örneğinde tatlısu alglerinin (Pediastrum, Ovoidites) mevcudiyeti çökelme 

ortamında sığ ve durgun bir gölcük varlığına işaret ederken, göl kıyısında sporlar ile temsil 
edilen otsul bitkiler, göl etrafında baskın olarak Pinus ve eşlik eden yaprak döken ağaçların 
(Fagus, Quercus, Carpinus, Castanea) birlikteliğinden oluşan bir karışık orman mevcuttur. 

Düzce palinoflorası ise çökelim ortamında tatlısuyun varlığına işaret etmektedir.  Örneklerde 
tanımlanan palinoflora çökelim sırasında nemli ılıman iklim şartlarının mevcudiyetini 

yansıtmaktadır.  
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XRD analizleri Adapazarı örneklerinde başta simektit grubu ve illit mineralleri ile 

daha az miktarda klorit grubu, kaolinit grubu, klorit-simektit karışık tabakalı killerin 
mevcudiyetini gösterirken Düzce örneklerinin bileşiminde illit, simektit grubu mineraller 

egemendir ve çok daha az oranda klorit ile kaolinit mineralleri bulunmaktadır. Örneklerin 
mineralojik içerikleri palinomorfların yansıttığı paleoiklim şartları ile uyum içerisindedir.   

 

Anahtar Kelimeler: paleo-ortam, paleoiklim, polen, XRD analizleri, Kuvaterner, Düzce, 
Adapazarı 

 
ABSTRACT: During 1999 Kocaeli and Düzce earthquakes, deformations are 

observed due to liquefaction, which were controlling damage distribution within Quaternary 

units. Thereof the project entitled “Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritaları 

Projesi” has started by General Directorate of Mineral Research and Exploration in order to 

produce liquefaction susceptibility maps of Quaternary deposits based on geological-

geomorphological criteria and ultimately to use these maps to reduce earthquake damages. 

Samples were being collected, along measured sections, from trenchs within the context of 

this project. In addition to lithostratigraphic identifications, palynological and mineralogical 

studies also being carried within the palaeoenvironmental analysis. The results of 

palynological and mineralogical studies of samples that were collected from Adapazarı and 

Düzce trenchs are presented in this study.  

Brown clay, marl, green and blue clays are observed from top to bottom within the 

trench opened in the Gökçeören Lake deposits of Adapazarı with a depth of 2,8m. Pinus is 

dominant in the sample collected from one meter thick brown clay. The trees other that Pinus 

are represented by Fagus, Quercus and Pterocarya with relatively high percentages while 

Juglans, Carpinus orientalis, Tilia and Castanea/Castanopsis have very low percentages. 

Herbs are represented by low percentages of Chenopodiaceae/Amaranthaceae and 

Asteraceae. The spores are represented by Laevigatosporites haardti and fresh water alga 

are represented by Ovoidites (<%1) and Pediastrum (%2). Silty clay, clay and sandy clay are 

dominat within the trench opened in the floodplain deposits of Düzce with a depth of 3,25m. 

Grey, brown and black clays and silty clay are observed in another trench opened in swamp 

deposits of Düzce with a depth of 4,75m. The samples collected from both trenchs are 

predominated by fresh water algae Pseudoschizceae. 

The freshwater alga (Pediastrum, Ovoidites) in the Adapazarı sample indicate 

presence of a shallow, stagnant fresh water body that was surrounded, in close vicinity, by 

spore-producing plants and somewhat faraway by a mixed-forest of conifers and broad 

leaved trees (Fagus, Quercus, Carpinus, Castanea) which is dominated by Pinus. The 

palynoflora of Düzce samples indicate presence of fresh water in the environment of 

deposition. The palynofloras identified from both Adapazarı and Düzce samples point to 

warm and humid climatic conditions.    

XRD analysis shows that mainly smectite group and illite minerals with lesser 

amounts of chlorite group, kaolinite group, mixed-layer chlorite-smectite are present in 

Adapazarı samples. Düzce samples are dominated by illite, smectite group minerals with 

minor amounts of chlorite and kaolinite minerals. The clay mineralogy of the studied samples 

basically supports the palaeoclimatological interpretations of palynofloras. 
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KALSİT KARIŞMIŞ UKRAYNA KİLİNİN KAZANIMI VE YER KAROSU ENGOP 

REÇETESİNDE KULLANIMI 

The Benefication of Calcite Bearing Ukraine Clay and Utilization in the Floor Tile Engobe 

Recipe 

1Emrah DURGUT, 2Yıldız YILDIRIM 

1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu, Madencilik ve Maden 

Çıkarma Bölümü, Çanakkale-Türkiye 

2 Kaleseramik Ar-Ge Merkezi, Çanakkale-Türkiye 

ÖZET: Seramik bünye, engop ve sır reçetelerinde çeşitli amaçlarla farklı türde killer 

kullanılmaktadır. Duvar ve yer karosu bünyeleri için genellikle İstanbul Bölgesi killeri, 

porselen karo bünyeler için ise pişme rengi daha iyi Ukrayna killeri satın alınmaktadır. 

Bunların yanında engop ve sırlarda daha kaliteli ve pahalı killer tercih edilmektedir. 

Kaleseramik fabrikalarında porselen karo bünye kompozisyonlarının oluşturulmasında 

Al2O3 kaynağı olarak, yüksek kuru mukavemet sağlaması ve iyi pişme rengi gibi 

özelliklerinden dolayı Ukrayna kili kullanılmaktadır. Kullanılan kil tedariki sırasında 

Ukrayna’dan gemiyle Bandırma Limanı’na gelmekte, daha sonra kamyonlara yüklenerek 

Çan’a sevk edilmektedir. Bu aşamada hammaddeye agrega karıştığı anlaşılmış ve sevkiyat 

durdurulmuştur. Kil ile birlikte bünye değirmenine beslenen agregadan gelen iri kalsit 

parçaları yeterli tane boyutuna öğütülmediğinde pişme sonrasında sır yüzeyinde delik, rutubet 

genleşmesi gibi hatalara yol açabilmektedir. 

Yapılan kil stoku incelemesinde kalsit miktarının ve tane boyutlarının homojen 

olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışmanın amacını kalsitli Ukrayna kil stokunun kil 

açıcıyla açılıp elenmesi vasıtasıyla saflaştırılarak daha pahalı kil yerine yer karosu engop 

reçetesinde kullanılması oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Seramik, Ukrayna Kili, Kalsit, Saflaştırmak, Engop. 

 

ABSTRACT: Different kinds of clays are used for various purposes in ceramic body, 

engobe and glaze recipes. Generally for wall and floor tile bodies Istanbul Region clays and 

for porcelain sotneware bodies Ukraine clays with high sintering color are bought. In 

addition to these more quality and expensive clays are preferred for engobe and glazes. 

Ukraine clays are used as Al2O3 source, high dry bending strength and better 

sintering color for porcelain stoneware body composition in Kaleseramik factories. The used 

clay is turned up from Ukraine to Bandırma harbor by ship and then is sent to Çan by loading 

to the trucks in the supply process. In this stage calcite contamination in the raw material was 

realized and the delivery was stopped. Big calcite particles that is fed to the grinding mill 

with clay may cause glaze hole, moisture expansion problems when it is not milled to the 

required particle size. 

Calcite amount and size distribution was found inhomogeneous in the clay stock 

research. The aim of this study was to purify calcitic Ukraine clay stock by mixing in the 

blunger and sieving and use in the floor tile engobe recipe instead of more expensive clay.                        
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Keywords: Ceramic, Ukraine Clay, Calcite, Purify, Engobe. 

 

GİRİŞ 

Kil; ince mineraller içeren 

malzemelerin taşınmasıyla doğal olarak 

oluşmuş, yapısına su aldıkça plastikleşen, 

kurudukça ve sinterlendikçe mukavemet 

kazanan hammaddeler olarak 

tanımlanmaktadır (Guggenheim & Martin, 

1995). Killer tane boyutu olarak ise 2 µm 

altındaki ince malzemeleri ifade etmektedir 

(Sazcı 2001).  

Killer çeşitli özelliklerinden dolayı 

farklı endüstri dallarında kullanılmaktadır. 

Bu yüzden fiziksel, kimyasal ve 

mineralojik karakteristikleri konusunda 

birçok araştırma yapılmıştır (Teixeira vd. 

2011, Lee & Yeh, 2008). Fakat kil 

hammaddesinin ana kullanıcısı seramik 

endüstrisidir. 

Türkiye’de seramik karo 

üretiminde İstanbul Bölgesi’nden 

yurtdışında ise öncelikle Ukrayna olmak 

üzere farklı ülkelerden kil satın 

alınmaktadır. Ukrayna bağlama killeri 

yüksek plastisite ve pişme sonrası 

beyazlatıcı özellikler sergilemektedirler 

(Dondi vd. 2014). Seramik üretiminde 

killer özelliklerine göre bünye, engop ve 

sır kompozisyonlarında kullanılmaktadır.   

Engop seramik karolarda bünye ve 

sır yüzeyi arasına uygulanan bir çeşit astar 

tabakasıdır. Engop tabakası kısmi camsı, 

kimyasal ve mekanik olarak dayanıklı ürün 

olarak ifade edilmektedir (Kornmann 

2007). Temel görevi bünye renginin sırın 

vereceği rengi etkilemesini engellemektir. 

Engop içerisindeki camsı fazın artmasıyla 

geçirimsizliğin arttığı gösterilmiştir (Aksan 

ve Ediz, 2011). Ayrıca engop olası 

deformasyon problemlerinden dolayı 

termal genleşme açısından bünye ve sırla 

uyumlu olmalıdır. Engop 

kopozisyonlarında kil, feldspat ve frit vb. 

malzemeler kullanılmaktadır.  

Bu çalışmanın amacını granit 

bünyede kullanılan yapısına kalsit karışmış 

Ukrayna kilinin cevher hazırlama tesisine 

nakliyesi olmadan seramik masse üretim 

tesisindeki imkânlar dâhilinde 

safsızlaştırılarak yer karosu engobunda 

bulunan daha pahalı kil yerine kullanımı 

oluşturmaktadır.  

 

MATERYAL VE METOD 

Bandırma girişindeki stok 

sahasında bulunan, çalışmaya konu olan 

kalsit karışmış stokun çevresi ve alt-üst 

taranarak 100 kg. numune alınmış, 

Kaleseramik Ar-Ge Merkezi’ne 

getirilmiştir. Numune 105oC’de etüvde 

kurutulmuş ve boğaz açıklığı 2 mm. olan 

laboratuvar tipi çeneli kırıcıyla kırılmıştır. 

Kırılan numune homojenize etmek 

amacıyla geniş bir poşet üzerine serilerek 

konileme-dörtleme yöntemiyle 

karıştırılmış ve yaklaşık 25 kg.’lık numune 

deneylerde kullanılmak üzere alınmıştır. 

Deneylerde ve analizlerde bu numuneler 

kullanılmıştır. 

1. Kimyasal ve Mineralojik Analizler 

Deneylerde öncelikle CaO oranının 

artışını görmek amacıyla kalsit karışmamış 

tüvenan, kalsit karışmış stok, kalsit 

karışmış stokun ±150 µm ve ±100 µm 

boyutundaki Ukrayna killeri kimyasal 

analize verilmiştir (Tablo 1). 
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Numune 

Bilgisi 
Birim 

Kalsit 

Karışmamış 

Tüvenan 

Numune 

Kalsit 

Karışmış 

Stok 

Kalsitli 

+150 µm 

Kalsitli  

-150 µm 

Kalsitli 

+100 µm 

Kalsitli  

-100 µm 

K. K. 

% 

7,74 7,40 14,97 6,57 7,87 7,56 

SiO2 58,88 60,79 62,94 62,08 76,82 57,99 

Al2O3 27,01 24,84 3,13 24,34 3,78 26,92 

TiO2  1,44 1,46 0,2 1,39 0,4 1,46 

Fe2O3 1,55 1,48 1,64 1,41 1,41 1,61 

CaO 0,30 0,87 15,94 0,6 8,63 0,48 

MgO 0,51 0,52 0,45 0,5 0,41 0,54 

Na2O 0,43 0,40 0,25 0,68 0,19 0,74 

K2O 1,98 2,08 0,32 2,05 0,31 2,29 

Toplam 99,84 99,84 99,84 99,62 99,82 99,59 

Tablo 1. Kalsit Karışmamış ve Karışmış Ukrayna Kili Kimyasal Analiz Karşılaştırma 

 

Tablo 1’den Kalsit Karışmamış Tüvenan 

Ukrayna kili %0,30 ve Kalsit Karışmış 

Ukrayna kilinin %0,87 CaO içeriğine sahip 

olduğu görülmektedir. Yani Kalsitli stok 

Tüvenan’a göre %0,57 daha fazla CaO 

içeriğine sahiptir. Daha sonra Kalsitli Stok 

laboratuvar tipi kil açıcıda açılarak 

belirtilen elek açıklıklarındaki eleklerden 

elenmiş ve % CaO miktarlarının değişimi 

gözlemlenmiştir.  Kalsitli Stok kil açıcıda 

açılıp 150 µm.’luk elekten elendiğinde 

CaO %0,60’a, 100 µm.’luk elekten 

elendiğinde ise %0,48’e düştüğü 

gözlemlenmiştir. Ayrıca kil açıcıda 

açılarak 150 µm. ve 100 µm.’luk 

eleklerden elenmiş malzemeler 105oC’deki 

etüvde kurutulup,  hassas terazide tartılarak 

% elek üstleri ve % elek altları oransal 

olarak belirlenmiştir. 150 µm. için elek 

üstü %3,23, elek altı %96,77 oranında 

olduğu görülürken 100 µm. için elek üstü 

%4,44, elek altı %95,56 oranında olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Kalsitli Stok’un -100 ve -150 µm 

boyutundaki içerdiği mineralleri incelemek 

için mineralojik analiz yapılmış ve her iki 

numunede kalsit mineralinin varlığı 

görülmüştür. XRD analizinin sonuçları 

Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Kalsitli Stok -100 ve -150 µm Boyutundaki XRD Analizi 

 

2. Sinterleme Özellikleri 

Kalsit Karışmamış Tüvenan ve 

Kalsitli Stok yer karosu hammadde 

hazırlama şartları kullanılarak -150 + 63 

µm. için elek bakiyesi yaklaşık %2’ye 

getirilerek laboratuvar tipi değirmende 

öğütülmüş ve 105oC’de etüvde 

kurutulmuştur.  Kalsitli Stok’un kil açıcıda 

açılarak -150 µm. ve -100 µm. tane 

boyutuna getirilmiş numunelerine tane 

boyut kontrolü amacıyla mastersizer 

analizi yapılmış, -150 µm.’a elenmiş 

numunenin %100’ünün 65,51 µm. altında 

ve -100 µm.’a elenmiş numunenin 

%100’ünün 56,23 µm. altında olduğu 

görülmüştür. Değirmende hazırlanıp 

kurutulan Kalsit Karışmamış Tüvenan ve 

Kalsitli Stok numuneleri ve kil açıcıda 

açılarak -150 µm. ve -100 µm. tane 

boyutuna getirilmiş kalsitli stok 

numuneleri %6 rutubet verilerek 360 

kg/cm2 spesifik basınçta 5x5 cm. ebadında 

preslenmiş ve 1185oC / 40 dk. yer karosu 

şartlarında sinterlenmiştir. Değirmende 

hazırlanan tabletlerin L renk 

değerlerinin(72), kil açıcıda hazırlanan 

tabletlerin L renk değerlerinden(70) daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Değirmende 

hazırlanan Kalsit Karışmamış Tüvenan 

numunesinin küçülme değerinin %9,17 

iken Kalsitli Stok tabletinin küçülme 

değeri %7,94 olduğu görülmüştür. Bu 

büyümenin kalsitten kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Kalsit Karışmış Stok’un 

-150 µm. numunesinin pişme küçülmesinin 

%8,97 ve -100 µm. numunesinin pişme 

küçülmesinin %9,25 olduğu görülmüştür. 

% CaO içeriği azaldıkça ve kil mineralleri 

arttıkça küçülmenin arttığı 

gözlemlenmiştir. Tablo 2’de numunelerin 

sinterleme özellikleri görülmektedir. 
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Numune 

Bilgisi 
Birim 

Kalsit Karışmamış 

Tüvenan 

Kalsitli 

Stok 

Kalsitli Stok  

-150 µm 

Kalsitli Stok  

-100 µm 

Na2SiO3 % 0,45 0,45 1 1 

STPP % 0,16 0,16 0,45 0,45 

Yoğunluk gr/lt 1406 1406 1300 1300 

Viskozite sn Yok Yok 12 12 

Elek Bakiye 

(-150+63 µm) 
% 1,7 2 - - 

Mastersizer 

Analizi 

(µm) 

D100 - - 65,51 56,23 

D90 - - 11,55 13,84 

D50 - - 2,51 2,36 

D10 - - 0,37 0,31 

Granül Rutubeti %6 

Pres Basıncı 360 kg/cm2 

Maksimum Fırın Sıcaklığı 1185⁰C 

Pişme Süresi 40 dakika 

Küçülme % 9,17 7,94 8,97 9,25 

Su Emme % 1,25 1,15 0,65 0,83 

Renk 

L 72,99 72,7 70,88 70,99 

a 3,8 3,31 3 3,02 

b 17,66 17,7 17,32 17,48 

Tablo 2. Ukrayna Kil Numuneleri Sinterleme Davranışları 

 

3. Engop Çalışmaları 

3.1. Hammadde Özellikleri 

Kalsit içeriği işletmedeki kil açıcı 

vasıtasıyla açılıp ve 140 µm’luk elenerek 

azaltılan Saflaştırılmış Ukrayna Kili, Yer 

Karosu Engop reçetesinde alternatif olarak 

denenmiştir. Engop denemeleri için 

öncelikle yerine kullanılacak Kil A ile 

kimyasal ve sinterleme özellikleri 

yönünden karşılaştırılmıştır.  

Killerin kimyasal analizleri ve yer karosu 

pişirim şartlarındaki sinterleme 

davranışları Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3. Saflaştırılmış Ukrayna Kili ve Kil A Analiz Kıyasları 

Tablo 3’te görüldüğü üzere 

zenginleştirilmiş Ukrayna kilinin CaO 

içeriğinin %0,43 olduğu görülmektedir. Kil 

A ile kıyaslandığında CaO içeriğinin 

%0,20 fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca 

hazırlanan tabletlerin yer karosu fırınlama 

şartlarında sinterlenerek pişme özellikleri 

incelenmiştir. Kil A’nın pişme 

küçülmesi(%7,5) daha düşükken su emme 

değeri(%3,46) daha yüksektir. Renk 

özelliklerine bakıldığında Kil A’nın 

zenginleştirilmiş Ukrayna kiline göre L 

değerinin 11 puan daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

 

 

3.2. Reçete Çalışmaları 

Reçete çalışmaları kapsamında yer 

karosunda kullanılan mevcut engop 

reçetesindeki Kil A yerine saflaştırılmış 

Ukrayna kilinin kullanımı araştırılmıştır.  

Tablo 4’te belirtilen oranlara göre 

hammaddeler girilerek laboratuvar tipi 

değirmende elek bakiyesi %0,5, yoğunluğu 

1700 gr/lt olacak şekilde çamur 

hazırlanmış ve ham yer karosu üzerine 

kızak çekme yöntemiyle uygulanmıştır. 

Ayrıca hazırlanan çamur etüvde 

kurutulmuş, daha sonra %6 rutubet 

verilerek granül haline getirilmiş ve 5x5 

cm. tableti basılarak yer karosu fırınlama 

şartlarında sinterlenmiştir. 

Numune Bilgisi Birim Kil A Saflaştırılmış Ukrayna Kili 
K

İİ
M

Y
A

S
A

L
 A

N
A

L
İZ

 

Kızdırma Zaiyatı 

% 

7,39 7,10 

SiO2 62,13 59,05 

Al2O3 24,29 26,37 

TiO2  1,5 1,43 

Fe2O3 1,03 1,78 

CaO 0,23 0,42 

MgO 0,31 0,56 

Na2O 0,86 0,67 

K2O 1,96 2,22 

Ç
A

M
U

R
 

Ö
Z

E
L

L
İK

L
E

R
İ 

 

Na2SiO3 % 1 0,5 

STPP % 0,45 0,5 

Yoğunluk gr/lt 1587 1308 

Viskozite sn 20 12 

Elek Bakiye (-150+63 µm) % 2,19 0,92 

S
İN

T
E

R
L

E
M

E
 

Ö
Z

E
L

L
İK

L
E

R
İ 

Granül Rutubeti %6 

Pres Basıncı 360 kg/cm2 

Maksimum Fırın Sıcaklığı 1170⁰C 

Pişme Süresi 40 dakika 

Küçülme % 7,5 9,37 

Su Emme % 3,46 0,63 

Renk 

L 83,32 72,08 

a 0,27 3,34 

b 15,15 17,01 
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Reçete Bilgisi Birim Mevcut Deneme 
H

A
M

M
A

D
D

E
L

E
R

 Frit A 

% 

25 25 

Frit B 2 2 

Kuvars 7 7 

Zirkon 10 10 

Kaolen 12 12 

Feldspat 22 22 

Kil A 22 15 

Saflaştırılmış Ukrayna Kili - 7 

K
IZ

A
K

 D
E

Ğ
E

R
L

E
R

İ 

Elektrolit Oranları 

K11: %0,20 MM3HD: %0,12 

Elek Bakiye (+45 µm): %0,50 

Yoğunluk: 1700 gr/lt 

Renk 

L 89,05 88,31 

a -0,58 -0,21 

b 7,17 7,26 

T
A

B
L

E
T

 D
E

Ğ
E

R
L

E
R

İ 

Granül Rutubeti: %6 

Spesifik Pres Basıncı: 325 kg/cm2 

Maksimum Fırın Sıcaklığı: 1170⁰C 

Fırın Süresi: 40 dakika 

Küçülme % 4,35 4,47 

Su emme % 2,07 1,05 

Renk 

L 89,03 87,8 

a -0,27 0,02 

b 8,55 8,42 

Sinterleme Sonrası Termal 

Genleşme Katsayıları 

(10-7.K-1) 

α300 59,11 59,19 

α400 61,26 61,49 

α500 63,42 63,78 

α600 67,98 68,36 

Tablo 4. Mevcut ve Deneme Engop Reçete Kıyaslaması 
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Karo üretiminde engobun yüksek su 

emmeye sahip olması bünyeden 

gelebilecek suyu sır tabakasına iletip renk 

ton farklılıkları yol açmasına neden 

olabilmektedir. Engobun termal genleşme 

açısından bünye ve sırla uyumsuz olması 

ise deformasyon problemine yol 

açmaktadır. Yapılan tablet çalışmalarında 

deneme reçetesini su emme değerinin 

mevcut reçeteye göre daha düşük olduğu 

ve termal genleşme katsayılarının birbirine 

çok yakın olduğu ölçülmüştür. 

Tablet pişmelerinin renk 

değerlerine bakıldığında mevcut reçete için 

L: 89,03; a: -0,27; b: 8,55 iken deneme 

reçete için L: 87,80; a: 0,02; b: 8,42 

değerleri elde edilmiştir. Fakat tablet 

pişmelerindeki renk farklılığının ham yer 

karosu üzerine kızak çekme yönteminde 

azaldığı görülmüştür.     

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bünyedeki kalsitin yeterince 

öğütülmediğinde seramik karo üretiminde 

kalite problemlerine yol açtığı 

görülmüştür. 

Yapılan laboratuvar çalışmalarında 

tablet bazında yapılan pişme sonucu renk 

farklılığının ham karo yüzeyinde kızak 

çekme yönteminde azaldığı ve ürün 

denemelerinde farklılık yaratmadığı 

gözlemlenmiştir. 

Kil açıcıda çamur haline getirilen 

Kalsit karışmış Ukrayna kili 150 µm’luk 

titreşimli elekten elendikten sonra granül 

haline getirilmiş ve mevcut reçetedeki Kil 

A azaltılarak yerine %7 oranında yer 

karosu engop reçetesine girilmiştir. Engop 

reçetesiyle çeşitli ürünlerde yapılan üretim 

denemelerinde teknik açıdan uygunsuzluk, 

renk açısından farklılık gözlemlenmemiş 

ve yer karosu engop reçetesinde 

kullanılmıştır. 

Kalsit karışmış Ukrayna kili 

mevcut bünye hazırlama tesislerinde karo 

üretiminde kullanıma uygun hale 

getirilebilmiştir. 
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ÇANAKKALE YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN BENTONİTİN HDTMA İLE 

ORGANOMODİFİKASYONU 

Organomodification of Bentonite from Çanakkale by Hexadecyltrimethylammonium Bromide 

1Elif VARGÜN, 2Ceren KÜÇÜKUYSAL, 2Merve GÜLCAN, 2Öykü ATAYTÜR,           
2Cansu GÜNGÖR, 1Damla KARADAYI 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla  

2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 48000, 

Muğla  

ÖZET: Polimer-kil veya polimer tabakalı-silika nanokompozitleri üstün termal, 

mekanik, boyutsal, elektriksel ve bariyer özellikleri nedeniyle geniş kullanım alanlarına 

sahiptir. Farklı türlerdeki killerin polimer matriks içinde dağılımını artırmak için iki temel 

modifikasyon yöntemine dayanan çeşitli yöntemler geliştirilmiştir: (1) Fiziksel adsorpsiyon ve 

(2) kimyasal modifikasyon (fonksiyonel polimerler veya fonksiyonel grupları kilyzeyine 

aşılamak ya da organik katyon/anyonlarla iyon değişimi gibi). İlk yöntem termodinamik 

kritelerle kontrol edilmekle birlikte, kompozitin fiziksel ve kimyasal özelliklerini geliştirir ve 

killerin yapısını değiştirmez. İkinci yöntem ise killerin modifiye edicilerle arasındaki 

etkileşim kuvvetini artırır, kompozitin özelliklerini kontrol eder ve ayarlar.  Nanokompozit 

üretiminden önce hidrofilik kil tabakalarının yüzeyleri çeşitli alkil amonyun/fosfonyum 

iyonları ile modifiye edilmektedir. Kilin modifikasyonu ile kil kümelerinin tek tek tabakalara 

dağılımı sağlanarak hidrofilik kil ve hidrofobik polimerlerin uyumsuzluğu giderilir. Uzun 

alkil zincirlere sahip yüzey aktif maddeleriyle kilin tabakalar arası boşluğu katyon değişim 

reaksiyonları ile artırılarak, polimer matriks içinde interkalasyonu sonucu gelişmiş özelliklere 

sahip nanokompozitler elde edilir.  

Bu çalışmada, Çanakkale yöresinde elde edilen bentonit örnekler hekzadesil 

trimetilamonyum bromür/cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) ile modifiye edilmiştir. 

Modifikasyondan önce kil boyutu sedimentasyon ile <2µm’ye düşürülmüştür. Katyon 

değişim kapasitesi (CEC) metilen mavisi testi ile belirlenmiş ve 46.2 meq/100 bulunmuştur. 

Modifiye bentonitin karakterizasyonu Fourier Transform Infrared Spektroskopisi, X-ışını 

Kırınımı (XRD) ve termogravimetrik analiz (TGA) ile yapılmıştır. FTIR sonuçlarına göre Si-

O gerilimi 1000cm-1 civarında görülürken Si-O kırınımı ise 600 cm-1 civarında gelmiştir. 

Karakteristik –OH gerilimi 3620-3660 cm-1 aralığında gözlenirken, -OH kırınımı ise 916 cm-

1’de görülmüştür. Araziden alınan ham bentonitin TGA sonuçlarında bir adet pik gözlenmiş, x 

doğrultusu değeri 514.08 °C olarak bulunmuştur. Bentonit örneğinin tüm kaya X-ışını 

kırınımı difraktometresi  6º 2θ’da 14.47Å yansıması ile montmorillonitin varlığını 

göstermiştir. 3.35 Å ve 4.26 Å yansımaları ise kuvarsın varlığını belirtmektedir. 3.19 Å 

yansıması feldispat mineralinin varlığını işaret ederken, 3.03 Å yansıması ise kalsitin eser 

miktarda yer aldığını göstermektedir. Bentonit örneği, montmorillonit içeriği bakımından 

zengin aynı zamanda kuvarz, feldispat ve kalsit minerallerini de içermektedir. 

*Bu çalışma BAP 17/011 projesi kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 

desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: bentonit, polimer-kil nanokompozit, organomodifikasyon, CTAB 
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ABSTRACT: Polymer-clay or polymer-layer-silica nanocomposites have a wide 

range of applications due to their superior thermal, mechanical, dimensional, electrical and 

barrier properties. Various methods have been developed to increase the dispersion of the 

different types of killer in the polymer matrix: (1) Physical adsorption and (2) chemical 

modification (such as grafting functional polymers or functional groups on clay surface or the 

ion exchange with organic cations/anions). While the first method is controlled by 

thermodynamic principles, it improves the physical and chemical properties of the composite 

and does not change the structure of the clays. The second method increases the strength of 

the interaction between the clays and the modifiers, it controls and adjusts the properties of 

the composites. Prior to nanocomposite production, the surfaces of hydrophilic clay layers 

are modified with various alkylammonium/phosphonium ions. The individual layer dispersion 

of the clay clusters is provided and the disaggregation of the hydrophilic clay and the 

hydrophobic polymers is eliminate by the modification of the clay. The basal spacing of the 

clay layers is increased by cation exchange reactions of long alkyl chains surfactants and 

nanocomposites with intercalated in the polymer matrix structure results in enhanced 

properties.  

In this study, bentonite samples obtained from Çanakkale region were modified with 

hexadecyl trimethylammonium bromide/cetyltrimethylammonium bromide (CTAB). Prior to 

modification, the clay size was reduced to <2μm by sedimentation. The cation exchange 

capacity (CEC) was determined by methylene blue test and the CEC value was found to be 

46.2 meq/100 . Modified bentonite characterization was performed by Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy, X-ray diffraction (XRD) and thermogravimetric analysis (TGA). 

According to FTIR results, the Si-O stretching was observed around 1000 cm-1 while the Si-O 

bending was about 600 cm-1. The characteristic -OH stretching was observed in the range of 

3620-3660 cm-1, while -OH bending was observed at 916 cm-1. One peak was observed in the 

TGA results of raw bentonite and the decomposition temperature was found to be 514.08 °C. 

The X-ray diffraction diffractometer of the raw bentonite sample showed the presence of 

montmorillonite with a 14.47 Å reflection at 6º 2θ. Reflections of 3.35 Å and 4.26 Å indicate 

the presence of the quartz. The 3.19 Å reflects the presence of the feldspar mineral, while the 

3.03 Å reflects the presence of calcite in trace amounts. The bentonite sample is rich in 

montmorillonite content and also contains quartz, feldspar and calcite minerals. 

*This study is supported by Muğla Sıtkı Koçman University with the project of BAP 17/011. 

Keywords: bentonite, polymer-clay nanocomposite, organomodification, CTAB 
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POLİVİNİLALKOL KATKILI NA-BENTONİTİN YAPISAL VE TERMAL 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Investigation of structural and thermal properties of poly-vinylalcohol-added Na-Bentonite 

1Yeşim AKAR, 1Eylem TATOĞLU, 2Fatma GÖZÜAK, 1Ahmet Uğur KAYA  

1Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik Bölümü 

2Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,Fizik Mühendisliği Bölümü 

ÖZET: Polivinilalkol (PVA), polivinil asetat hidrolizinden türetilen, renksiz, suda 

çözünür, termoplastik bir reçinedir. Biyoçözünür polimer olan PVA, tekstil, kağıt ve plastik 

imalatında yapıştırıcı ve boyutlandırma ajanı olarak kullanılır. poli (vinil alkol) -kil 

nanokompozitlerin termal, mekanik özellikleri ve polimer kil etkileşmeleri incelenmiştir. Bu 

tür nanokompozitleri üretmek için hem ham hem de organo-killer kullanılmıştır (1-5).  

Bentonit, tabakalar arası mesafe 1 nm civarında, uzunlukları ise 100-1000 nm arası 

değişen smektit grubu bir kildir. Tabakalar arasındaki metal katyonlar (Na+ Ca+, K+, Mg+) ile 

alkil amonyum ve fosfonyum tuzları ile yer değiştirilerek tabakalar arası mesafe birkaç 

nanometre boyutunda değiştirilebilir. Organokil olarak modifiye edilen yapılar ile polimerler 

kolayca nanokompozit oluşturur ve istenen özellikte yeni malzemeler üretilir.  

Bu çalışmada, Na- Bentonite (Imerys-Türkiye) düşük katkı oranları ile (maks. kütlece 

%13) PVA yüklemeleri yapılarak kompozitler elde edilmiştir. Farklı kütlelerdeki PVA (25, 

50, 75, 100 ve 150 mg), 30 ml saf suda çözüldü ve üzerine 20 ml saf su içerisindeki 

hazırlanmış 1 g bentonit süspansiyonu eklendi. Solüsyon karıştırma tekniği ile her bir 

süspansiyon, mekanik karıştırıcıda 30 dakika (100 rpm) karıştırıldı. Elde edilen PVA-Kil 

karışımları pertri kaplarında vakumda kurutuldu.  

Hazırlanan örneklerin yapısal analizleri (Infrared spektroskopi (Perkin Elmer 

Spectrum 2), XRD (Bruker D8 Discover 2.2kW Cu-X) analizi) ve termal özellikleri  

termogravimetrik analiz cihazı (Perkin Elmer STA 6000 TGA) ile incelenedi. 

Infrared ve  XRD analizleri ile PVA katkılama oranın artmasıyla etkileşmenin arttığı 

gözlenmiştir. Kızılötesi spektrumları incelendiğinde, PVA yükleme oranının artmasıyla 3400 

cm-1’de gözlenen OH titreşimlerinin etkilendiği gözlenmektedir. Benzer bir şekilde PVA’nın 

CH titreşimlerinin de (2850 cm-1) belirginleştiği gözlenmektedir. 1640 cm-1’de gözlenen OH 

deformasyon piklerinin hafifçe düşük dalga sayısına kaydığı gözlenmiştir.1033 cm-1’de 

gözlenen Si-OH pikleri, PVA katkılama oranıyla düşük dalga sayısına doğru oldukça yer 

değiştirmiştir. XRD sonuçlarından, PVA’nın yüksek katkılama oranlarında (w/w%13) düşük 

interkalasyonları gözlenmiştir. Basal düzlemde (001) 0,7nm’lik genişlemeler mevcuttur.Yine 

katkılama oranına bağlı olarak termal davranışların değiştiği gözlenmiştir. Sonuç olarak, 

PVA-Na-bentonit etkileşmesi, düşük katkı oranlarında  yapısal olarak aydınlatılmış, 

kompozitin termal özellikleri değiştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: PVA, Na-Bentonit (Imerys), infrared,  XRD, TGA 
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ABSTRACT: Polyvinylalcohol (PVA) is a colorless, water-soluble, thermoplastic 

resin derived from polyvinyl acetate hydrolysis. It is used as a manufacturer of PVA, textiles, 

paper and plastics and as a sizing agent. The thermal, mechanical properties and polymer-

clay interactions of poly (vinyl alcohol) - clay nanocomposites have been investigated. Both 

pristine and organo-clay have been used to produce such nanocomposites (1-5). 

Bentonite is a member of smectite group with a spacing between layers of 1 nm and 

lengths of 100-1000 nm. The distance between the layers can be changed by several 

nanometer dimensions by replacing metal cations (Na + Ca +, K +, Mg +) between the plates 

with alkyl ammonium and phosphonium salts. With organoclay modified structures, polymers 

easily form nanocomposites and new materials are produced with desired properties. 

In this study, Na-Bentonite (Imerys-Turkey) were made composites by low PVA 

loadings (13% max. Mass).Different masses of  PVA (25, 50, 75, 100, and 150 mg) were 

dissolved in 30 ml of distilled water and 1 g of bentonite suspension prepared in 20 ml 

distilled water was added. With the solution mixing technique, each suspension was stirred 

for 30 minutes (100 rpm) in a mechanical stirrer. The resulting PVA-clay mixtures were 

vacuum dried in pertrio containers. 

Structural analyzes of the prepared samples (Infrared spectroscopy (Perkin Elmer 

Spectrum 2), XRD (Bruker D8 Discover 2.2kW Cu-X) analysis) and thermal properties were 

examined with a thermogravimetric analyzer (Perkin Elmer STA 6000 TGA). 

Infrared and XRD analysis showed that the interaction was  inceased rwith increasing 

PVA content. When the infrared spectra are examined, it is observed that OH vibrations 

observed at 3400 cm-1 are affected by increasing PVA loading rate. Similarly, it is observed 

that the CH vibrations of the PVA (2850 cm -1) are also observed. The OH deformation peaks 

observed at 1640 cm-1 slightly shifted to the lower wavenumber. The Si-OH peaks observed 

at 1033 cm-1 were shifted towards the lower wavenumber with the PVA doping ratio.  From 

XRD results, low intercalations of PVA were observed at high loading ratios (w / w 13%). In 

the basal plane (001) there is extension of 0.7 nm. Thermal behaviors have been observed to 

vary depending on the addition rate. As a result, the PVA-Na-bentonite interaction is 

structurally illuminated at low additive ratios, and the thermal properties of the composite 

have been changed. 

Keywords: Na-Bentonite ( Imerys), PVA, İnfrared, XRD, TGA 
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ÇANKIRI HAVZASI’NIN NEOJEN-KUVATERNER VEJETASYONU VE İKLİMİ 

Neogene-Quaternary Vegetation and Climate of the Çankırı Basin 

1Nurdan YAVUZ, 1Şükrü Sinan DEMİRER 

1Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Üniversiteler Mahallesi, 

Dumlupınar Bulvarı No.139, 06800 Çankaya-Ankara, Türkiye 

ÖZET: Çankırı Havzası içerdiği potansiyel hidrokarbon ve endüstriyel evaporitik 

mineral rezervleri yanında sedimantasyondaki kısa kesiklikler haricinde neredeyse devamlı 

sayılabilecek ve kalınlığı 4 km olan çökel istifi ile benzersiz bir havzadır. Bu çalışmada 

havzadaki organik madde içeren kiltaşı/silttaşı ve evaporit ardalanmalarından oluşan karasal 

Neojen ve Kuvaterner istifleri üzerinde yapılmış olan palinolojik incelemelerin sonuçları 

sunulmaktadır. 

Palinolojik analizler havzada geç Miyosen’de bir çam ormanının mevcudiyetini ortaya 

koymuştur. Bu ormanda baskın tür Pinus ve daha düşük yüzdeler ile ona eşlik eden diğer 

kozalaklı ağaçlar Cedrus, Cathaya ve Abies’dir. Bu palinoflora nemli, ılıman iklim şartlarının 

varlığını yansıtmaktadır.  

Pliyosen başlangıcında palinoflorada görülen değişiklikler iklimsel şartların 

değişimine bağlı olarak gelişmiştir. Erken Pliyosende vejetasyon, mezo-mikrotermik 

ağaçların (Cedrus ve Cathaya) baskın olduğu, yaygın otsul orman altı bitki örtüsünün 

(Poaceae) yer yer Asteraceae ile kaplanmış açık alanları barındırdığı ve yaprak döken 

ağaçların (Quercus, Carya, Juglans, Ulmus, Carpinus, Acer) çok düşük yüzdelerle temsil 

edildiği bir karışık orman şekline dönüşmüştür. Bu palinoflora, küresel ılıman Erken Pliyosen 

iklimi ile uyumlu olarak nemli-ılıman, ancak Miyosen’e kıyasla göreceli kurak, iklim 

şartlarını yansıtmaktadır. Birarada Olma Yaklaşımı (Coexistence Approach Method) ile 

yapılan iklim analizleri Pliyosen içerisinde döngüsel yağışların mevcudiyetini ortaya 

koymuştur. 

Kuvaterner döneminde havzadaki bitki örtüsü ve iklim şartları günümüzdeki şartlar ile 

büyük benzerlik sunmakta ve step vejetasyonunu yansıtmaktadır. Kuvaterner 

palinoflorasında, kuraklık dayanımı ve tuzluluk toleransı çok yüksek olan 

Chenopodiaceae/Amaranthaceae yüksek yüzdelerle temsil edilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Neojen-Kuvaterner, vejetasyon, iklim, Çankırı Havzası, Orta Anadolu 

ABSTRACT: Çankırı Basin is a unique basin owing to an almost 4 km thick basin-fill 

deposits, with only minor breaks in sedimentation from Late Cretaceous to recent, with 

potential hydrocarbon resources and industrial evaporitic mineral reserves. This study 

presents results of palynological analysis of Neogene and Quaternary terrestrial deposits 

comprising alternations of organic-rich claystones/siltstones and evaporites.  

Palynological analysis exhibits presence of a coniferous forest in the basin during late 

Miocene. This forest was dominated by Pinus with lesser amounts of other conifeous trees like 

Cedrus, Cathaya and Abies. This palynoflora reflects warm and humid climatic conditions. 

The pollen changes observed at the onset of the Pliocene are related to climatic 

changes. In the early Pliocene the vegetation changed to a mixed coniferous forest dominated 

by meso-microthermic trees (Cedrus and Cathaya) with a widespread herbaceous understory 
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(Poaceae) sparsely interspersed with open areas occupied by Asteraceae whereas Abies and 

deciduous trees (Quercus, Carya, Juglans, Ulmus, Carpinus, Acer, etc.) are represented by 

lower percentages. This flora reflects a warm-temperate, relatively arid climate, reflecting the 

global warm climate of the Early Pliocene. Climate analysis based on Coexistence Approach 

(CA) shows the presence of precipitation oscillations within the Pliocene.  

Quaternary vegetation and climate of the basin resemble much to that of today and 

reflects steppe vegetation. Chenopodiaceae/Amaranthaceae dominates Quaternary 

palynoflora with its high salt tolerance and drought resistance. 

Keywords: Neogene-Quaternary, vegetation, climate, Çankırı Basin, Central Anatolia 
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AĞARTMA TOPRAĞI OLARAK BENTONİT-KARBON NANOTÜP KARIŞIMININ 

KULLANILMASININ KANOLA YAĞINDAN RENK PİGMENTLERİNİN 

UZAKLAŞTIRILMASINA ETKİSİ 

The Effect of Using Bentonite-Carbon Nanotube Mixture as Bleaching Earth on Removing of 

Color Pigments from Canola Oil 

1Fulya KESTEL,  1Ruhan BENLİKAYA, 2Serkan Şenol 

1Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir 

Üniversitesi, 10100 Balıkesir, Türkiye 

2 Cargill, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 16-18, 10050 

ÖZET: Ülkemizde özellikle Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştirilen kanola 

bitkisi hem yaz hem de kış mevsiminde yetiştirilebilmesi nedeniyle, yemeklik yağ 

endüstrisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kanola yağının endüstriyel olarak üretimine 

bakıldığında, genel olarak soğuk pres yönteminin kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntemin 

kullanılmasının nedeni yağın çıkarılması esnasında, yağın kalitesinin azalmasını 

engellemesidir. Soğuk press yöntemiyle elde edilen ham yağın işlenmesi gerekir. Endüstride 

yağın işlenmesi için genellikle kimyasal rafinasyon kullanılmaktadır. Kimyasal rafinasyon, 

ham yağa fosforik asit çözeltisi ilavesi, kostik eklenmesi ve su ile yıkama, ağartma ve 

deodorizasyon basamaklarını içermektedir. 

Kanola yağının içerisinde uzaklaştırılmadan kalan klorofil, zamanla yağın renginin ve 

tadının değişmesine ve kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Endüstride bu sorunun önüne 

geçmek için ağartma basamağında genel olarak bentonit ve bentonit- aktif karbon karışımı 

kullanılmaktadır. Ancak bu yöntem rafineride çıkan arızalarda, elektrik kesintileri gibi 

durumlarda işe yaramamakta ve tonlarca yağın zayiatına neden olmaktadır. Ayrıca zaman 

zaman yağda kalan eser miktarda kalan pigmentler nedeniyle de yağın kalitesi düşmektedir.  

Bu sorunu çözmek amacıyla çalışmada, ağartma toprağı olarak Bentonit-Karbon Nanotüp 

(KNT) karışımı kullanılarak hem renk pigmentlerinin uzaklaştırılması hem de yağ zayiatının 

düşürülmesi amaçlanmıştır. 

Ham kanola 60-65°C’ta karıştırıldıktan sonra fosforik asit ve su ilavesi yapıldı. 

Ayırma hunisi ile ayrılan üst faz Bentonit, Bentonit-Aktif Karbon (AK) ve Bentonit-KNT 

karışımlarının yer aldığı kolonlardan geçirildi. Ham kanola ve kolonlardan geçirilen yağ 

örneklerinin (KGYÖ) FTIR spektrumları, UV-Vis spektrumları ve tintometre ölçümleri 

incelendi. Ayrıca kolonda 1 hafta bekletilen yağ örnekleri (BKGYÖ) için de ölçümler 

tekrarlandı.   

FTIR spektrofotometre, UV-Vis spektrofotometre ve tintometre ölçümlerinden, 

KGYÖ'deki klorofil ve karotenoid moleküllerinin Bentonit ve Bentonit-AK karışımında 

adsorbe edilirken, BKGYÖ'de bu pigmentlerin zamanla desorbe olduğu görüldü. Bentonit-

KNT karışımı için ise KGYÖ ve BKGYÖ’nün her ikisinde de desorpsiyonun meydana 

gelmediği ve bu pigmentlerin karışım yüzeyinde adsorpsiyonunun 1 hafta sonra bile devam 

ettiği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Kanola yağı, bentonit, karbon nanotüp, klorofil, karotenoit 
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ABSTRACT: The canola plant grown in the Mediterranean and Marmara regions in 

our country has a very important in edible oil industry because it can be grown both in 

summer and winter season. When considering the industrial production of canola oil, it is 

generally seen that the cold press method is used. The use of this method is to prevent the 

decline in the quality of the oil during the separation the oil from canola seeds. The crude oil 

obtained by the cold press method has to be processed. Chemical refining is generally used 

for industrial oil processing. The refining involves the steps of adding phosphoric acid 

solution to crude oil, adding caustic and washing with water, bleaching and deodorizing. 

Chlorophyll remaining without being removed in canola oil causes a change in its color and 

taste and a decrease in its quality over time. In order to avoid this problem, a mixture of 

bentonite and bentonite-activated carbon is generally used in the bleaching step. However, 

this method does not work in case of faults in the refinery, such as electricity interruptions, 

and causes a loss of tons of oil. In addition, the quality of the oil decrease due to trace 

amount of the pigments remaining in the oil from time to time. In order to solve this problem, 

it was aimed to remove both color pigments and reduce oil loss by using Bentonite-Carbon 

Nanotube (CNT) mixture as bleaching earth. 

After the crude canola was mixed at 60-65°C, phosphoric acid and water were added. 

The supernatant separated by a separating funnel was passed through the columns containing 

Bentonite, Bentonite-Activated Carbon (AC) and Bentonite-CNT mixtures. FTIR spectra and 

UV-Vis spectra and tintometer measurements of the crude canola and the resulting oil 

samples (CPOS) passed through the columns were examined. These measurements were also 

repeated for the oil samples (LCPOS) that were left in the column for a week. 

FTIR spectrophotometer, UV-Vis spectrophotometer and tintometer measurements 

showed that the chlorophyll and carotenoid molecules in CPOS were adsorbed on Bentonite 

and Bentonite-AC mixtures, while these pigments were desorbed from these adsorbents for 

LCPOS. For the Bentonite-CNT mixture, this desorption did not occur in both of CPOS and 

LCPOS, and the adsorption of these pigments on the mixture continued even after 1 week. 

Keywords: Canola oil, bentonite, carbon nanotube, chlorophyll, carotenoid 
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AFYON-SANDIKLI (AS) PORFİRİ BAKIR CEVHERLEŞMESİ’NİN FARKLI 

HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARINDAKİ KİL MİNERALLERİNİN 

DAĞILIMI 

Distrubution of the Clay Minerals in Different Hydrothermal Alteration Zones of Afyon-

Sandıklı (AS) Porphyry Copper Mineralization 

1Şafak Utku Sönmez, 1İlkayKuşcu 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 48000, Kötekli/Muğla 

ÖZET: Hidrotermal alterasyon sonucunda oluşan kil mineralleri maden yatakları 

açısından değerlendirildiğinde hem cevherleşmenin yerinin ortaya çıkarılmasında hem de 

cevherleşmenin karakterinin belirlenmesinde kullanılan önemli araçlardan biridir. Farklı 

karakterdeki hidrotermal akışkanlar sonucunda kayaçlarda meydana gelen kimyasal 

değişmeler farklı alterasyon zonları oluştururlar. Bu zonların birbirleri ile olan farklılıklarının 

belirlenmesinde de kil minerallerinin dağılımları önemli bir rol oynamaktadır.  

Afyon-Sandıklı (AS) Batı Anadolu’da bulunan Miyosen Dönemi’nde oluşmuş bir 

alkali porfiri bakır cevherleşmesidir. Porfiri tipi cevherleşmelerde gözlemlenen bir alterasyon 

dağılımı sunan bu cevherleşmede arjilik/ileri arjilik, propilitik, fillik ve potasik olmak üzere 

dört farklı alterasyon tipi tespit edilmiştir. Bu alterasyon tiplerinin her biri kendi içerisinde 

farklı kil mineral parajenizi sergilerler. Bu kil minerallerinin saptanması için bölgeden 299 

adet el numunesi toplanmış ve TerraSpec 4 Hi-Res Mineral Spektrometre cihazı ile analiz 

edilmiştir. Ayrıca farklı bölgelerden alınan numunelerden hazırlanmış ince kesitler de 

mikroskop altında incelenerek alterasyonlar hakkında veriler elde edilmiştir. 

Terrapec analizleri sonucunda elde edilen veriler ışığında arjilik/ileri arjilik 

alterasyonunda kaolen ve simektit grubu killer gözlemlenmiştir. Arjilik alterasyona uğrayan 

bölgede kaolinit ve montmorillonit killeri, ileri arjilik alterasyona uğrayan bölgede ise bu 

killer ile birlikte dikit ve pirofillit kil mineralleri tespit edilmiştir. Alünit minerali de bu killer 

ile birlikte ileri arjilik alterasyon bölgelerinde kristal yapıda gözlemlenmektedir. Fillik 

alterasyonun bulunduğu alanlarda illitik muskovit, muskovit, paragonit ve fengit beyaz mika 

mineralleri tepsit edilmiştir. Paragonit ve fengit mineralleri potasik zona yakın alanlarda 

dağılım gösterirken illitik muskovit arjilik alterasyona yakın alanlarda sıklıkla 

gözlemlenmektedir. İnce kesit çalışmaları sonucunda propilitik alterasyonun klorit, epidot ve 

aktinolit? minerallerinden oluştuğu belirlenmiştir. Potasik alterasyonda gözlemlenen en 

önemli mineral grubu ise ikincil biyotit kristalleridir. 

AS porfiri cevherleşmesinde bu minerallerin hepsi sadece belirli bir alterasyon 

grubunda bulunmamaktadır. Özellikle fillik alterasyonun daha sonra meydana gelen olaylar 

sonucunda potasik alterasyonun üzerine geliştiğinin bir göstergesi de beyaz mika grubu 

minerallerin potasik alterasyona uğrayan bölgelerde de gözlemlenmesid ir. 

Kil minerallerinin dağılımı göz önünde bulundurulduğunda Afyon-Sandıklı (AS) 

cevherleşmesinin profiri tipi yataklarda gözlemlenen bir alterasyon dağılımı gösterdiği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrotermal Alterasyon, Kil, Arjilik, Fillik, Propilitik, Potasik, Kaolen, 

Serizit, Klorit, Afyon, Sandıklı 
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ABSTRACT: In order to determine the both place and characterization of deposits or 

mineralizations, clay minerals which are in consequence of hydrothermal alteration are one 

of the most significant tool in mineral deposit. Different type of hydrothermal solutions affect 

the rocks and cause the different type of alterations. Distrubution of the clay minerals in these 

alteration zones are having important role for clarifying differenciation of these zonations. 

The AS (Afyon-Sandıklı) porphyry Cu-Au deposits is one of the alkalic porphyry 

systems formed by Late Miocene magmatism in Western Anatolia. AS deposit presents a 

porphyry type alteration zonation which represented by argillic/advanced argillic, propyllitic, 

phyllic and potassic alteration. Each alteration zones have different type of clay mineral 

paragenesis. For determining the these alteration zones 299 rock chip samples were collected 

and measured by TerraSpec 4 Hi-Res Mineral Spectrometer instrument. Besides, thin sections 

that collected from different alteration areas were examined using by microscope. 

As a result of terraspec measurements, argillic/advanced argillic alteration consists of 

kaolin and simectite group clay minerals. Argillic alteration is dominantly represented by 

kaolinite, montmorillonite. Dickite and pyrophyllite are measured where the advanced 

argillic alteration located. Additionally, alunite minerals can be observed with these clay 

minerals as a crystal form in advanced argillic alteration zone. Phyllic alteration consists of 

white mica minerals that measured illitic muscovite, muscovite, paragonite and phengite. As 

the paragonite and phengite minerals are generally distrubuted above of the potassic zone, 

illitic muscovite and muscovite observed at the below location of argillic alteration. Thin 

section studies enable to reveal the mineral group chlorite, epidote and actinolite? in 

propyllitic alteration. Secondary biotite phenocrystals are the most significant hydrothermal 

mica group in potassic alteration zone. 

These mineral groups are not located in spesific alteration zones in AS porphyry 

deposit. Especially, white mica group mineral can be also measured in potassic alteration. 

This event is a one of the admissible evidence that the phyllic alteration overprints the 

potassic alteration. 

Having regard to distrubution of the clay mineralization, Afyon Sandıklı (AS) deposit 

characterized by porhyry type alteration zonations. 

Keywords: Hydrothermal Alteration, Clay, Argillic, Phyllic, Prophyllitic, Potassic, Kaolin, 

Sericite, Chlorite, Afyon, Sandıklı 
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SARIBEYLİ KAOLENİ (ÇANAKKALE, KB TÜRKİYE): MİNERALOJİK VE 

MİKROMORPHOLOJİK KARAKTERİZASYONU  

Saribeyli Kaolinite (Çanakkale, NW Turkey): Mineralogical and Micromorphological 

Characterization  

1Merve GÜLCAN, 1Ceren KÜÇÜKUYSAL, 1Yağmur ÖZCAN 

1Muğla Sıtkı Koçman University, Department of Engineering Faculty, Geological 

Engineering Department, Kötekli, 48000, Muğla/Turkey 

ÖZET: Bu çalışmada, Sarıbeyli kaoleninin farklı yöntemler ile mineralojik 

karakterizasyonu amaçlanmıştır. Türkiye’nin kuzeybatısında, Çanakkale’de yer alan Sarıbeyli 

kaoleni yıllar boyunca araştırılmış [1-3] ve halen farklı birçok endüstriye hammadde 

olmaktadır. Bu deneysel çalışma, metilen mavisi deneyi (MB), x-ışını kırınımı (XRD), 

taramalı elektron mikroskobisi-enerji saçılım spektrometresi (SEM-EDS) ve diferansiyel 

termal analiz- termogravimetre (DTA-TG) analizleri ile Sarıbeyli kaoleninin kil ve kil dışı 

mineral içeriğini tanımlamaktadır. MB testinin sonuçlarına göre baskın kil mineralinin, düşük 

katyon değişim kapasitesine sahip olan kaolinit olduğu düşünülmüştür. Bu sonuç, XRD ile 

elde edilen 14 Å and 3.57 Å yansımaları ile teyit edilmiştir. Kil dışı minerallerden olan alunit 

ve kuvars ise sırasıyla 5.69 Å and 3.34 Å yansımalarını vermiştir. SEM-EDS analizlerinde 

kaolinitin iyi kristallenmiş ve otojenik olduğu, aynı zamanda Al ve Si’ca zengin, tabaka 

yığınları morfolojisinde olduğu gözlenmiştir. Sarıbeyli kaoleninin termal davranışları DTA-

TG ile test edilmiştir. İlk endotermik reaksiyon 537.24°C derecede gözlenmiş olup ve 

kaolinitin yapısının dehidroksilayonunu belirtmektedir. İkinci endotermik reaksiyon ise α-

kuvarsın β-kuvarsa dönüşümünün 666.12°C derecede olduğunu göstermiştir. Bu deneysel 

çalışmadan elde edilen tüm bulgular, Sarıbeyli kaoleninin hidrotermal alterasyon ürünü olan 

kaolinit, kuvars ve alunit içerdiğini net bir şekilde göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler : Mineraloji,Mikromorfoloji,Hidrotermal Alterasyon,Metilen Mavisi Testi,X-

Işını Kırınımı,Sarıbeyli kaoleni 

ABSTRACT: Here, we focus on the mineralogical characterization of Sarıbeyli kaolin 

deposit by different instruments. Sarıbeyli kaolin deposit situated in Çanakkale, NW Turkey 

has been explored [1-3]  and used as raw materials in various industries for many years. This 

experimental work defines the clay and non-clay minerals of the deposit, by Methylene Blue 

Test (MB), X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive 

Spectrometry (SEM-EDS) and Differential Thermal Analysis-Thermogravimetry (DTA-TG). 

MB test results reveal the presence of a clay mineral having low specific surface area and low 

cation exchange capacity. This is confirmed by XRD with basal eflections of kaolinite at 7.14 

Å and 3.57 Å. The non-clay minerals of alunite and quartz were determined by their 

prominent peaks at 5.69 Å and 3.34 Å, respectively. SEM-EDS analysis reveals that the 

kaolinite is well-crystallized and authigenically formed showing stacks of platelets with 

abundant Al and Si. The thermal behaviours of the Sarıbeyli kaolin deposit was tested by 

DTA-TG. The first endothermic reaction at 537.24°C shows the dehydroxilation of kaolinite 

and the second one presents the α to β quartz transformation at 666.12°C. All the findings of 

http://dergipark.gov.tr/search?q=Mineraloji
http://dergipark.gov.tr/search?q=Mikromorfoloji
http://dergipark.gov.tr/search?q=Hidrotermal+Alterasyon
http://dergipark.gov.tr/search?q=Metilen+Mavisi+Testi
http://dergipark.gov.tr/search?q=X-I%C5%9F%C4%B1n%C4%B1+K%C4%B1r%C4%B1n%C4%B1m%C4%B1
http://dergipark.gov.tr/search?q=X-I%C5%9F%C4%B1n%C4%B1+K%C4%B1r%C4%B1n%C4%B1m%C4%B1
http://dergipark.gov.tr/search?q=Sar%C4%B1beyli+kaoleni
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this experimental work clearly suggest that the presence of kaolinite, quartz and alunite 

as  hydrothermal alteration products. 

Keywords: Mineralogy,hydrothermal alateration,Methylene Blue test,X-Ray Diffraction, Sarıbeyli 

kaolin. 
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VERMİKÜLER / PVB NANOKOMPOZİTLERİ: 2. POLİMERİZASYON YÖNTEMİ 

İLE HAZIRLANMIŞ 

Vermiculite / PVB nanocomposites: Polymerization method 

1Yavuz İŞÇİ, 1Sevim İŞÇİ  

1İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü, Maslak, İstanbul  

ÖZET: Polimer nanokompozitler günümüzde yaygınlaşmış, araştırılmakta olan 

oldukça verimli malzemelerdir. Polimer içerisine ilave edilen çok az miktarlardaki kil 

mineralleri polimerin görüntüsünü değiştirmemekte ancak, polimerin mekanik termal 

dayanımlarını oldukça arttırmaktadır. Polimer nanokompozitlerde genellikle tabakalı killer 

kullanılmaktadır. Tabakalı killer polimer içerisinde dağıtıldığında tabakaların polimer 

içerisinde yaprak yaprak dağılması sonucu nanokompozitler elde edilir. Kil minerallerinin 

tabaka kalınlığı 1nm olması kil minerallerini doğal olarak nano katkı olmasına sebep 

olmaktadır. Kil-polimer nanokompozitlerde en sık ve yaygın olarak kullanılan kil minerali 

montmorillonite yada ticari ismi ile bilinen bentonit killeridir. Tabakalı killerden vermiküler 

montmorillonit kili kadar  yaygın kullanılmasa da kili tabakalı yapısı, geniş yüzey alanı, 

özellikle yüksek sıcaklıklarda  yüksek dayanım gösterme özelliği ile nano kil katkısı olarak 

oldukça elverişli bir kildir. Polivinil butiral (PVB) polimeri endüstride cam filmlerinin 

hazırlanmasında, boyalarda ve yapıştırıcı malzemesi olarak sıklıkla kullanılan renksiz ve 

esnek bir polimerdir. Çalışmamızda PVB ’nin mekanik ve termal dayanımlarını arttırmak 

amacı ile vermiküler/PVB nanokompozitleri polimerizasyon yöntemi ile hazırlanmıştır. 

Hidrofobik yapıda olan PVB polimerinin içerisinde hidrofilik yüzeylere sahip vermiküler 

kilinin dağılımını arttırmak için vermiküler kilinden organokiller sentezlenmiştir. Vermiküler, 

katyonik yüzeyaktif ile hazırlanmış organokili ve  anyonik yüzeyaktif ile hazırlanmış 

organokili kullanılarak PVB nanokompozitler sentezlenmiş ve killerin PVB ’nin mekanik ve 

termal özellikleri üzerine etkileri belirlenmiştir. Literatüre bakıldığında tabakalı killerin 

tabakalar arası mesafelerini genişletmek ve hidrofobik polimerler ile etkileşimlerini arttırmak 

için sadece katyonik yüzeyaktifler ile organokiller hazırlanırlar. Çünkü montmorillonit, 

vermikülit gibi tabakalı killerin yüzeyleri ve tabakalar arası negatif yüklüdür ve katyonik 

yüzeyaktifler ile elektrostatik olarak etkileşerek tabakalar arası mesafeleri arttırarak polimer 

içerisinde tabaka-tabaka dağılmalarını sağlar ve yapraklanmış (exfolie) nanokompozit yapılar 

oluşturmasına olanak sağlar. Ancak vermikülerin yüzeyaktifler ile etkileşimleri diğer tabakalı 

killerden farklıdır ve anyonik yüzeyaktiflerin vermikülerin kenarları ile etkileşimleri sonucu 

vermikülere özel süper yapılar (superstructure) [1] oluşturmaktadır. Bu durum katyonik 

yüzeyaktiflerden daha daha fazla tabakalar arası mesafenin açılmasına neden olmaktadır.[2] 

tabakalar arası mesafenin daha açık olması killerin polimer içerisinde daha iyi dağılmasına ve 

sonuç malzemenin özelliklerinin daha iyi olmasına neden olmaktadır. 

Nanokompozitler hazırlarken polimerizasyon yöntemi kullanılmıştır. PVB eldesi için 

PVA 80C de su içerisinde çözülmüş ardından sıcaklığı 10C ye düşürülerek nitrik asit ile pH 

sı 2-3 civarına ayarlanmıştır. Elde edilen çözeltinin içerisine butiral de dağıtılmış kil 

dispersiyonu uygun miktarlarda eklenmiştir. Ardından karışım tekrar 80C ye ısıtılmış ve 

yoğunlaşan PVB ler karışım içerisinden toplanmıştır. Kurutup öğütme işleminin ardından 

DMSO ile çözülerek nanokompozitler elde edilmiştir. . Elde edilen nanokompozitler geçirimli 

elektron mikroskopu (TEM), ve X ışınları difraksiyonu (XRD) ile karakterize edilmiştir. 
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Vermiküler ve katyonik organokili ile hazırlanmış nanokompozitlerde kil piklerine 

rastlanırken, anyonik organokilde hiç kil pikine rastlanmamıştır. Bu vermiküler ve katyonik 

organokili ile hazırlanmış nanokompozitlerin bazı konsantrasyonlarının tabakalanmış 

(intercalated), anyonik organokil ile hazırlanmış tüm nanokompozitlerin yapraklanmış 

(exfoliated) yapılar oluşturduğunu göstermektedir. TEM resimleri bu sonuçları 

desteklemektedir. Nanokompozitlerin mekanik dayanımlarına dinamik mekanik analiz 

(DMA) yöntemi ile bakılmış ve tabiki yapraklanmış yapıların tabakalanmış yapılara göre 

mekanik dayanımlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Diferansiyel taramalı kalorimetre 

(DSC) yöntemi ile termal özelliklerine bakılmış ancak polimerin sadece erime sıcaklığı 

gözlenmiştir. Kil katkılarının erime sıcaklığını düşürdüğü ancak tabakalanmış yapılı 

nanokompozitlerin bu sıcaklığı diğer katkılara göre daha fazla düşürdüğü bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Vermiküler, organokil, yüzeyaktifler, PVB nanokompozitler 

ABSTRACT: Recently, clay-polymer nanocomposites are very commonly known and 

used materials.the appeareance of the polymer does not change with a very little addition of 

clay but the thermal and mechanical properties of the polymer drastically change after the 

addition. Layered clay minerals are mostly preferred clay types for the nanocomposite 

applications due to the 1nm thickness and adsorption capability. Montmorillonite is the 

widely used clay mineral for clay-polymer nanocomposites. Vermiculite minerals have very 

adequte properties for being nano-clay additives such as layered structure and wide surface 

areas. However vermiculite does not be used and known as much as montmorillonite for the 

nanocomposites applications. PVB is a widely used polymer especially at the applications 

which requires strong binding and adhesion, flexibility, optical clarity. Addition of 

vermiculite does not change the appearance of the polymer but increases the mechanical 

strength and thermal stability. The modification of vermiculite increases the exfoliation 

capability of the clay mineral in PVB, like all the other clay-polymer composites.Organoclays 

of vermiculite were prepared with anionic and cationic surfactants to increase the 

compability of vermiculite and PVB. Normally in literature, all the organoclays of layered 

structure clays were prepared with cationic surfactants due to the negatively charged 

surfaces and interfaces of the clay minerals. This treatment increases the interlayer distance 

of clay minerals so do the interactions of the clay mineral and the polymer. However, 

intercalation of vermiculite in presence of surfactant shows different behavior than the other 

layered structure clay minerals. Anionic surfactants causes the superstructure [1] of 

vermiculite more than cationic ones[2]. PVB nanocomposites were prepared by 

polimerization method and the structural, morphological characterizations were examined by 

using XRD (X-ray diffraction), and TEM (Transmission electron microscopy), techniques and 

mechanical, thermal properties of the nanocomposites were determined by DMA (Dynamical 

mechanical analysis), and DSC (Differential scanning calorimetry) methods. Results showed 

that the exfoliation occurred only for the organoclay which was prepared with anionic 

surfactant. Besides, when the mechanical and thermal properties of PVB nanocomposites 

compared according to the modification, organoclay prepared with cationic surfactant 

showed the worst properties compared to the modified with anionic surfactant and 

unmodified vermiculite. In contrast to the literature, the layered structure vermiculite gave 

the better results with anionic surfactant modification than cationic one in PVB.   

Keywords: Vermiculite, organoclay, surfactants, PVB nanocomposites 
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PLIO-PLEISTOCENE CASPIAN BASIN ENVIRONMENT BASED ON 

MULTIPROXY EVIDENCE: MICROPALEONTOLOGY, NON-CLAY MINERALS 

AND GEOCHEMISTRY 

1,3Elshan Abdullayev, 1Ceren Küçükuysal, 2Shahnaz Mammadova, 1Murat Gül, 3Yelena 

Taghiyeva, 4Asuman Türkmenoğlu 
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2Institute of Geology and Geophysics, ANAS, Azerbaijan 
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4Middle East Technical University, Department of Geological Engineering, Muğla, Turkey 

ABSTRACT: The Plio-Pleistocene time is characterized by long term development of 

the North Hemisphere Glaciation which was between 3.6 and 2.4 Ma [1]. The event influence 
to climate of Asia region which be resulted reconnection of the Caspian Basin with global 

ocean [2]. The goal of the research is to investigate palaeoclimate in the past adjacent land 
and water level of the Caspian Sea based on non-clay minerals, major oxides, ostracods and 
foraminifera assemblages. The total clay amount and chemical index alternation showed that 

the Early Akchagyl is mainly characterised by humid climate conditions. Decreasing trend of 
the total clay minerals and chemical index alternation suggested that climate in the Russian 

Platform was relatively low humidity in the Middle Akchagyl sub-Stage. The Late Akchagyl 
sub-Stage was characterised by arid climate. The relatively increasing of the total clay and 
chemical index alternation suggested relatively humid climate in the Russian platform at the 

beginning of the Early Absheron sub-Stage. The arid climate was increased in the end of 
Early Absheron and Middle Absheron sub-Stage. The salinity indicator and ostracods, 

foraminifer composition showed that several transgressions took place in the Caspian Basin 
during Akchagyl and Absheron Stage. The first largest transgression was at the beginning 
and at the end of the Early Akchagyl sub-Stages. The third largest transgression was at the 

beginning of the Middle Akchagyl sub-Stages. During the transgression the Caspian basin 
and Black Sea basins were reconnected. During arid climate in the Russian Platform due to 

the glaciation in the Northen Hemisphere the water level of the Caspian Basin was low. 
 

We suggest that the variation of the climate in the Northern Hemisphere is mainly 

associated with water level in the Caspian basin during Akchagyl and Absheron Stages. 
Humid climate in the Russian Platform coincided with high level and arid climate in the 

Russian Platform was associated with low water level in the Caspian Basin. However other 
rivers from Caucasus and Turkmenistan played role in changing water level in some times as 
well. 

 
*This study is supported by Muğla Sıtkı Koçman University with BAP 17/002 project.  
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VERMİKÜLER / PVB NANOKOMPOZİTLERİ: 1. ÇÖZELTİLERİN 

BİRLEŞTİRİLMESİ YÖNTEMİ İLE HAZIRLANMIŞ 

Vermiculite / PVB nanocomposites: 1. Solution casting method 

1Yavuz İŞÇİ, 1Sevim İŞÇİ  

1İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü, Maslak, İstanbul  

ÖZET: Vermiküler kili tabakalı yapısı, geniş yüzey alanı ile nano kil katkısı olarak 

oldukça elverişli bir kildir. Ancak polimer nanokompozitlerinde kullanılan montmorillonit kili 

kadar  yaygın kullanılmamakta ve bilinmemektedir. Oysa vermiküler kili özellikle yüksek 

sıcaklıklarda  yüksek dayanım gösterebilmektedir. Bununla birlikte polivinil butiral polimeri 

endüstride yapıştırıcı olarak sıklıkla kullanılan renksiz ve esnek bir polimerdir. PVB ye 

vermiküler ilavesi polimerin görünüşünü değiştirmemekte, ancak mekanik ve termal 

dayanımlarını büyük oranda arttırmaktadır. Polimer ve vermikülerin etkileşimlerini arttırmak 

ve PVB içerisinde vermiküler tabakalarının daha iyi dağılmasını sağlamak için vermiküler 

kilinden katyonik ve anyonik yüzeyaktifler ile organokiller hazırlanmıştır. Literatürde tabakalı 

killerin tabakalar arası mesafelerini genişletmek ve hidrofobik polimerler ile etkileşimlerini 

arttırmak için organokiller sadece katyonik yüzeyaktifler ile hazırlanırlar. Çünkü 

montmorillonit, vermikülit gibi tabakalı killerin yüzeyleri ve tabakalar arası negatif yüklüdür 

ve katyonik yüzeyaktifler ile elektrostatik olarak etkileşerek tabakalar arası mesafeleri 

arttırırlar. Böylece polimerler tabakalar arasına ilerleyebilir ve killeri tabaka tabaka dağıtarak 

yapraklanmış (exfolie) nanokompozit yapılar elde edilir. Ancak vermikülerin yüzeyaktifler ile 

etkileşimlerine bakıldığında diğer tabakalı killerden farklı olarak anyonik yüzeyaktiflerin 

vermikülerin kenarları ile etkileşimleri sonucu vermikülere özel süper yapılar (superstructure) 

[1] oluşturduğu ve katyonik yüzeyaktiflerden daha başarılı olduğu görülmektedir. [2] buradan 

yola çıkarak vermiküler, anyaonik yüzeyaktif ile hazırlanmış oragokili ve katyonik yüzeyaktif 

ile hazırlanmış organokilleri kullanılarak PVB nanokompozitleri hazırlanmıştır. 

Nanokompozitler PVB nin aseton içerisindeki çözeltisi ile killerin aseton içerisindeki 

dispersiyonları birleştirilmiş, karıştırılmış ve kurutulmuştur. Elde edilen nanokompozitler 

geçirimli elektron mikroskopu (TEM), ve X ışınları difraksiyonu (XRD) ile karakterize 

edilmiştir. Vermiküler ve katyonik organokili ile hazırlanmış nanokompozitlerde kil piklerine 

rastlanırken, anyonik organokilde hiç kil pikine rastlanmamıştır. Bu vermiküler ve katyonik 

organokili ile hazırlanmış nanokompozitlerin bazı konsantrasyonlarının tabakalanmış 

(intercalated), anyonik organokil ile hazırlanmış tüm nanokompozitlerin yapraklanmış 

(exfoliated) yapılar oluşturduğunu göstermektedir. TEM resimleri bu sonuçları 

desteklemektedir. Nanokompozitlerin mekanik dayanımlarına dinamik mekanik analiz 

(DMA) yöntemi ile bakılmış ve tabiki yapraklanmış yapıların tabakalanmış yapılara göre 

mekanik dayanımlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Diferansiyel taramalı kalorimetre 

(DSC) yöntemi ile termal özelliklerine bakılmış ancak polimerin sadece erime sıcaklığı 

gözlenmiştir. Kil katkılarının erime sıcaklığını düşürdüğü ancak tabakalanmış yapılı 

nanokompozitlerin bu sıcaklığı diğer katkılara göre daha fazla düşürdüğü bulunmuştur. 

Kısaca, vermiküler / PVB nanokompozitler saf vermiküler, katyonik organokili ve 

anyonik organokili kullanılarak çözeltileri birleştirme yöntemi ile hazırlanmış ve karakterize 

edilmiştir. Vermiküler katkılarının PVB nin özellikleri üzerine etkileri belirlenmiş ve saf PVB 

ye göre üstünlükleri ortaya konulmuştur. Genel bilinenlerin aksine anyonik yüzeyaktif ile 

hazırlanmış olan PVB nanokompozitlerin vermiküler ve katyonik organokiline kıyasla daha 
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başarılı olduğu ve vermiküler katkıları için anyonik organokillerin daha uygun olduğu 

gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vermiküler, organokil, yüzeyaktifler, PVB nanokompozitler 

ABSTRACT: Vermiculite minerals have very adequte properties for being nano-clay 

additives such as layered structure and wide surface areas. However vermiculite does not be 

used and known as much as montmorillonite for the nanocomposites applications. Vermiculte 

has especially very stabile structure when subjected to heat treatments. PVB is a widely used 

polymer especially at the applications which requires strong binding and adhesion, flexibity, 

optical clarity. Addition of vermiculite does not change the appearance of the polymer but 

increases the mechanical strength and thermal stability. The modification of vermiculite 

increases the exfoliation capability of the clay mineral in PVB, like all the other clay-polymer 

composites. However, modification of vermiculite with anionic surfactant resulted better than 

cationic surfactant, which is never studied and determined in an article at literature. 

Organoclays of vermiculite were prepared with anionic and cationic surfactants to increase 

the compability of vermiculite and PVB. Normally in literature, all the organoclays of layered 

structure clays were prepared with cationic surfactants due to the negatively charged 

surfaces and interfaces of the clay minerals. This treatment increases the interlayer distance 

of clay minerals so do the interactions of the clay mineral and the polymer. However, 

intercalation of vermiculite in presence of surfactant shows different behavior than the other 

layered structure clay minerals. Anionic surfactants causes the superstructure [1] of 

vermiculite more than cationic ones[2]. PVB nanocomposites were prepared by solution 

casting method and the structural, morphological characterizations were examined by using 

XRD (X-ray diffraction), and TEM (Transmission electron microscopy), techniques and 

mechanical, thermal properties of the nanocomposites were determined by DMA (Dynamical 

mechanical analysis), and DSC (Differential scanning calorimetry) methods. Results showed 

that the exfoliation occurred only for the organoclay which was prepared with anionic 

surfactant. Besides, when the mechanical and thermal properties of PVB nanocomposites 

compared according to the modification, organoclay prepared with cationic surfactant 

showed the worst properties compared to the modified with anionic surfactant and 

unmodified vermiculite. In contrast to the literature, the layered structure vermiculite gave 

the better results with anionic surfactant modification than cationic one in PVB.   

Keywords: Vermiculite, organoclay, surfactants, PVB nanocomposites 
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POLİ (BİSFENOL A) KARBONAT KATKILI HAM VE NA-BENTONİTİN YAPISAL 

VE DİELEKTRIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Investigation of Structural and Dielectric Properties of Poly (bisphenol A) Carbonate Doped  

Pristine and Na-Bentonite 

1Fatma GÖZÜAK, 2Yeşim AKAR, 2Eylem TATOĞLU, 2Ahmet Uğur KAYA, 
3Selehaddin GÜNER, 1Emine CAN,  
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2Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik Bölümü 

3Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü 

ÖZET: Poli (bisfenol A) karbonat (PC) geniş endüstriyel uygulamalar nedeniyle 

genellikle polikarbonat olarak adlandırılır. Hafif, Şeffaf, darbeye karşı dirençli ve yüksek 

sıcaklığa dayanma kabiliyetli düşük dielektrik sabite sahip bir termoplastiktir. Özellikle optik 

uygulamalar başta olmak üzere bir çok alanda, -20° C' ile, 140° C aralığında çalışma 

sıcaklığına sahiptir. Kolay şekil verilebilen, mekanik ve boyutsal kararlılığı yüksek 

polimerdir.  Çizilme ve UV ışınlarına maruz bırakıldıktan sonra renk değişimi gösterme gibi 

dezavantajları uygun katkılar ile makul seviyelere çekilir.  

Bentonit, smektit grubu kildir. Tabakalar arası mesafe 1 nm civarında, uzunlukları ise 

100-1000 nm arası değişebilir. Tabakalar arasındaki metal katyonlar (Na+ Ca+, K+, Mg+) ile 

alkil amonyum ve fosfonyum tuzları ile yer değiştirilerek tabakalar arası mesafe birkaç 

nanometre boyutunda değiştirilebilir. Organokil olarak modifiye edilen yapılar ile polimerler 

kolayca nanokompozit oluşturur ve birçok özellikleri istenen seviyede değiştirilir.  

PC-Kil kompozitlerin fiziksel ve tribolojik özellikleri (Carrion vd. 2008), mekanik-

termal özellikleri (Chow & Neoh, 2009), bozunma davranışları (de la Orden vd. 2013), 

viskoelastik özellikleri (Feyz vd. 2011), alev geciktirme (Wawrzyn vd. 2012) gibi özellikleri 

incelenmiştir. Bu çalışmalarda genellikle polimere düşük oranlı (kütlece % 3-5) kil ya da 

organo kil katılmasıyla kompozitler elde edilmiştir.  

Bu çalışmada ise ham bentonit (Eczacıbaşı-Esan) ve Na- Bentonite (Imerys-Türkiye) 

düşük katkı oranları ile (maks. kütlece %13) PC yüklemeleri yapılarak kompozitler elde 

edilmiştir. Burada amaç yüksek dielektrik sabitlere sahip bentonite ile düşük dielektrik sabitli 

polimer ile istenen seviyelerde dielektrik malzeme üretmektir. Böylece polimere göre termal 

kararlılığı daha yüksek, kile göre de dielektrik sabiti düşük malzeme üretilmiş olacaktır. 

Farklı kütlelerde hazırlanan PC (25, 50, 75, ,100 ve 150 mg), 30 ml Kloroformda (Merck) 

çözülerek, üzerine 20 ml kloroform içerisindeki 1 g bentonit süspansiyonu eklendi. Solüsyon 

karıştırma tekniği ile her bir süspansiyon, mekanik karıştırıcıda 30 dakika (100 rpm) 

karıştırıldı. Elde edilen PC-Kil karışımları filtreden süzülüp, katı kısım oda sıcaklığında 

kurutularak vakum da bekletildi. Oluşan toz örneklerden 200 mg alınarak preste 6 ton 

basınçla 13 mm çaplı pelletler hazırlandı.  

Hazırlanan örneklerin yapısal analizleri (Infrared spektroskopi (Perkin Elmer 

Spectrum 2), XRD (Bruker D8 Discover 2.2kW Cu-X) analizi) ve dielektrik ölçümleri 

gerçekleştirildi.  
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Dielektrik ölçümler, NovoControl Concept 50 dielektrik spektrometre yardımıyla 

1Hz-10 MHz frekans aralığında gerçekleştirilmiştir. Düşük frekans bölgesinde (< 1 kHz) 

bentonitin karakteristik dielektrik davranışı olan yüksek reel permitivite değerleri 

gözlenmiştir. Polimer yüklenmesi ile dielektrik sabitlerde ham bentonit değerlerine göre 

oldukça yüksek düşüşler gözlenmiştir. Bu frekans bölgesinde kil yüksek dielektrik sabiti 

ortaya çıkaran hidroksil gruplarının yönelimi PC ile engellenmiştir  (elektrot polarizasyon 

etkisinin azaltılması). Kayıp faktörü (tan)  incelendiğinde, polimer katkılama ile kayıp 

faktöründe düşüşler gözlenmiştir. Relaksasyon frekansları incelendiğinde, ham bentonitte 

frekans kaymaları Na bentonite göre daha yüksek oranda gözlenmiştir. Infrared ve  XRD 

analizleri ile PC katkılama oranın artmasıyla etkileşmenin arttığı gözlenmiştir.  

Sonuç olarak, hem ham bentonit hem de Na-bentonitte Pc etkileşmelerini mümkün 

olduğu gözlenmiş, düşük dielektrikli kompozitlerin ham bentonitle gerçekleştirlebileceği 

gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ham Bentonit (Esan), Na-Bentonit (Imerys), XRD, Dielektrik 

ABSTRACT: Poly (bisphenol A) carbonate (PC) is often called polycarbonate 

because of its wide industrial applications. It is lightweight, transparent, resistant to high 

temperatures, impact resistant and low dielectric constant thermoplastic. Especially in most 

applications, especially in optical applications, the PC has a working temperature of -20 ° C 

to 140 ° C. It is easy to shape, high mechanical and dimensional stability. Disadvantages such 

as scratching and showing color change after being exposed to UV rays are attracted to 

appropriate levels with appropriate additives. 

Bentonite is smectite clay. The distance between the layers can be about 1 nm and the 

lengths can vary between 100-1000 nm. The distance between the layers can be changed by 

several nanometer dimensions by replacing metal cations (Na + Ca +, K +, Mg +) between 

the plates with alkyl ammonium and phosphonium salts. With organoclay modified structures 

polymers readily form a nanocomposite and many properties are changed at the desired level. 

Properties of PC-clay composites such as physical and tribological properties 

(Carrion et al. 2008), mechanical-thermal properties (Chow&Neoh, 2009), degredation 

behaviors (de la Orden et al. 2013), viscoelastic properties (Feyz et al. 2011), flame 

retardancy (Wawrzyn et al. 2012) were investigated. In these studies, composites were 

generally obtained by adding a low proportion of polymer (3-5% by mass) clay or organo 

clay. 

In this study, composites were obtained by low loading rates (13% max. Mass) of PC 

bentonite (Eczacibasi-Esan) and Na-bentonite (Imerys-Turkey). The aim here is to produce 

dielectric materials in desired levels with bentonite with high dielectric constants and low 

dielectric constant polymer. Thus, thermal stability will be higher according to the polymer 

and low dielectric constant material will be produced according to the clay. Different masses 

PC (25, 50, 75, 100 and 150 mg) were dissolved in 30 ml Chloroform (Merck) and added to 

the 1 g bentonite suspension. With the solution mixing technique, each suspension was stirred 

for 30 minutes (100 rpm) in a mechanical stirrer. The obtained PC-clay mixtures were 

filtered and the solid part was dried at room temperature and then vacuum was maintained. 

200 mg of the resulting powder samples were taken and 13 mm diameter pellets were 

prepared with pressure of 6 tons. 
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Structural analyzes of the prepared samples (Infrared spectroscopy (Perkin Elmer 

Spectrum 2), XRD (Bruker D8 Discover 2.2kW Cu-X) analysis) and dielectric measurements 

were performed. 

Dielectric measurements were performed with a NovoControl Concept 50 dielectric 

spectrometer at a frequency range of 1 Hz to 10 MHz. High real permittivity values, which 

are characteristic dielectric behavior of bentonite in the low frequency region (<1 kHz), have 

been observed. Polymer loading showed considerable decreases in dielectric constants 

compared to pristine bentonite values. In this frequency region, the orientation of the hydroxyl 

groups, which reveal a high dielectric constant of the clay, is inhibited by PC (reduction of 

electrode polarization effect). When the loss factor (tanδ) was examined, there was a decrease 

in the loss factor by polymer doping. When the frequencies of relaxation were examined, the 

frequency shifts of the pristine bentonite were observed higher than those of Na bentonite. 

Infrared and XRD analyzes show that the interaction with PC increases with the increase of 

the doping ratio.  

As a result, it was observed that both the pristine bentonite and Na-bentonite 

interactions with PC were possible, and the lower dielectric composites could be realized 

with pristine bentonite. 

Keywords: Pristine bentonite (Esan), Na-Bentonite (Imerys, Turkey), XRD, Dielctric 
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MUĞLA POLYESİ KIRMIZI AKDENİZ TOPRAĞININ TEMEL MÜHENDİSLİK 

ÖZELLİKLERİ 

Fundamental Engineering Properties of Red Mediterranean Soils in Muğla Polje 

1Ceren KÜÇÜKUYSAL, 1Murat GÜL, 1Tural AGHAYEV, 1Merve GÜLCAN, 1Ergun 

KARACAN 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji mühendisliği bölümü 

ÖZET: Akdeniz bölgesinde gelişen toprakların belirleyici özelliği, kırmızı renkleridir. 

Kil minerallerince, özellikle kaolence zengin içerikleri ile tanımlanan bu topraklar, “Kırmızı 

Akdeniz Toprağı” ya da “Terra Rossa” olarak adlandırılırlar. Genellikle karbonat kayalar 

üzerinde yer yer de bazalt ya da kumtaşı üzerinde gelişebilirler. Mineralojik ve jeokimyasal 

içerikleri nedeni ile, seramik endüstrisinde ve tarımda tercih edilirler. Bu çalışmanın amacı 

kırmızı akdeniz toprağının likit limit (LL), plastiklik limiti (PL), tane boyu dağılımı, kation 

değişim kapasitesi (KDK) gibi temel mühendislik özelliklerini belirlemeği amaçlamıştır. Bu 

amaçla, Muğlada en kalın kırmızı renkli toprak gelişiminin görüldüğü bir alandan farklı 

profillerden 3 örnek alınmıştır. Kil boyutu (<2µm) malzeme 13-1.D numaralı örnekte %41.2, 

13-2.D nolu örnekte %28 ve 13-4.D örneğinde ise %23.5 oranında hesaplanmıştır. Atterberg 

test sonucu 13-1.D örneğinin diğer 2 örneklere nispette daha plastic olduğu tespit edilmiştir. 

13-1.D örneğinin LL ve PL değeri  %28.5 ve %17.5 belirlenirken, 13-2.D örneğinin bu 

değerleri %25.2 ve %18.5 ve 13-4.D örneğinin ise %23.3 ve %20 olarak belirlenmiştir. Her 3 

örneğin aktivliği %0.3 oranının altında bir değerde belirlenmiştir ki, bu değer toprak 

örneklerinin pasif olduğunu göstermektedir. KDK testi sonucunda kaolinit mineralinin 

örneklerde diğer killerle kiyaslamada daha baskın olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz 

sonuçlarında örneklerin yol inşaatlarında dolgu ve temel malzemesi olarak, ve kanal 

inşaatlarında kullanıla bilir olduğu belirlendi. Bundan başka düşük plastiklik özelliklerine 

göre kırmızı seramik ürünlerinin üretiminde plastıkliği düşürmek amacı ile hammadde olarak 

kullanıla bilir. 

*Bu çalışma ÇAYDAG 116Y027 nolu proje kapsamında TÜBİTAK tarafından 

desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Terra Rossa, Muğla, Atterberg limitleri, kation değişim kapasitesi 

ABSTRACT: Soils in Mediterranean Region regardless of their base rock have a 

distinctive feature which is their red color. They are defined with their clay mineral-rich 

compositions, especially kaolinite and commonly named as Red Mediterranean Soils or Terra 

Rossa. They generally develop over carbonate rock but may also be found over basalt or 

sandstone as well. Because of their mineralogical and geochemical compositions, terra rossa 

are widely preffered in ceramic industry and agriculture. The study was aimed to investigate 

basic engineering properties as liquid limit (LL), plastic limit(PL), particle size distribution, 

specific gravity, cation exchange capacity (CEC) of Red Mediterranean Soils. For this 

purpose, 3 heavy bags sample were taken from the thickest red soil development seen area in 

Muğla Polje. Fine fraction (<2µm) of 13-1.D, 13-2.D and 13-4.D samples are 41.2%, 28%, 

23.5% respectively. Taking into account the particle size distribution, not a surprised, result 

of Atterberg limits test showed 13-1.D is more plastic than other two samples. LL and PL 

ratio are 28.5% and 17.5% for 13-1.D, 25.2% and 18.5% for 13-2.D, 23.3% and 20% for 13-

4.D. Activities of samples were calculated to identify swelling of soils. Three of samples were 
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found under 0.3% which is described as inactive soil.  Kaolinite is found as the most 

dominated clay mineral in all samples after result of CEC test. Basic engineering properties 

showed samples can be used in roadways as fills and foundations and in canal sections as 

erosion resistance. On the other hand, because of low plasticity, samples can be preferably 

used as raw materials of red ceramic products to reduce plasticity but it needs further study 

to make sure. 

*This study is supported by the TÜBITAK with 116Y027 project. 

Keywords: Terra Rossa, Muğla, Atterberg limits, kation değişim kapasitesi 
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BENTONİT ÜZERİNDE MALAHİT YEŞİLİNİN ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN 

İNCELENMESİ 

Kinetic Study of Adsorption of Malachite Green by Bentonite 

1Ali Rıza KUL, 1Veysel BENEK, 1Hasan ELİK 

1Y.Y.U Fen Fakültesi-VAN 

ÖZET: Fabrikalardan çevreye dökülen kirleticiler toprağı, suyu ve havayı kirletmekte 
ayrıca besin zinciri ile canlıların yapısına geçerek onlara da zarar vermektedir. Bu 

kirleticilerden biri de endüstride boyama amacıyla kullanılan boyarmaddelerdir. Malahit 
Yeşili’in IUPAC adı: 4-[(4-dimetilaminofenil)-fenil-metil]-N,Ndimetil-anilin’dir. Bazı 

ülkelerde akvaryumculukta da kullanılmakla beraber, insanların gıdası için kullanılacak 
maddelerde kullanılmasına izin verilmemektedir. Bu boyarmadde memeli hücrelerine 
sitotoksik etkisi yüksek olan ve tümör ilerletici ajan olarak görev yapan bir maddedir ve besin 

zinciri yoluyla insana geçebilir insanlarda kanserojenik, mutajenik ve taratojenic etkilere 
sebep olabilir. 

 
Bentonit, montmorillonit içeren kil grubu minerallerinden biridir. Yapısal olarak, 

montmorillonit iki tane silika tetrahedral (T) tabakaları arasında bir tane alümina oktahedral 

(O) tabakasının yer aldığı 2:1 tabakaya sahiptir. Yapısal olarak, izomorfik yer değiştirmeler 
ve farklı nedenlerle kil minerallerinin sahip olduğu negatif yük fazlalığı tabakalar arasında 

bulunan katyonlar tarafından dengelenmektedir. Bu çalışmada bentonitin malahit yeşilinin 
üzerindeki adsorpsiyonu incelenmiş ve 293 – 318 K sıcaklık aralığında incelemeler 
yapılmıştır. Katı faz ile sıvı faz arasında ki dinamik dengeye; 293 K için 150, 308 K ve 318 K 

için ise 60 dk sonra ulaşıldığı gözlenmiştir. Kesikli sistemde alınan deney verileri kinetik 
birinci dereceden yalancı kinetik ve ikinci dereceden yalancı kinetik modeline uygulanmıştır.  

Bentonitin malahit yeşili için kinetik birici dereceden yalancı ve kinetik ikinci dereceden 
yalancı kinetik modeli ile yapılan hesaplamalara ait veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 
 

Tablo 1. Bentonitin Malahit Yeşili üzerinde yalancı birinci dereceden kinetik hesaplamaları 

T k1 Teorik qe Deneysel qe R2 

293 0,0250 3,8808 39,4792 0,9113 

308 -0,0051 0,3501 39,5598 0,0325 

318 -0,0131 0,1344 39,7001 0,1201 

 

Tablo 2. Bentonitin Malahit Yeşili üzerinde yalancı ikinci dereceden kinetik hesaplamaları 

T k2 Teorik qe Deneysel qe R2 

293 0,0182 39,7159 39,4792 0,9999 
308 0,0092 41,6338 39,5598 0,9951 

318 0,0076 42,5483 39,7001 0,9920 

 

Verilere bakıldığında bentonitin malahit yeşili üzerindeki kinetik çalışmalarında 
yalancı ikinci dereceden kinetik modeline uyduğunu ve kolerasyon katsayısına (R2 =   0,9999) 

293 K de ulaşıldığı görülmektedir.   
 

Anahtar Kelimeler: Kinetik, Bentonit, Malahit Yeşili, Boyarmadde, Adsorpsiyon, İzoterm 
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ABSTRACT: The pollutants that are released from the factories into the environment 
are polluting the land, water and air. Moving through the food chain. They can also cause 

structural damage to living organisms. One of those pollutants is the dye, used in industry as 
the dyestuff. 
 

IUPAC name of Malachite Green: 4-[(4-dimethylaminophenyl)-phenylmethyl]-N,N-
dimethyl-aniline) Beside its usage in aquariums in some countries, it is not allowed for use in 

substances  intended for human consumption. This dye is a substance which is highly 
cytotoxic to mammalian cells and acts as a tumour-enhancing agent. It can be transferred to 
humans through the food chain and may have carcinogenic, mutagenic and teratogenic effects 

on humans. 
 

Bentonite is one of the clay minerals composed of montmorillonite. Structurally, it has 
a 2:1type layered structure with one alumina octahedral (O) sheet sandwiched between two 
silica tetrahedral (T) sheets. The Isomorphic substitutions and the excess negative charge 

developing on clay minerals resulting from different reasons are balanced by the cations 
which are present between the layers. In this study, the adsorption of malachite Green onto 

bentonite is examined and analysis at 293 – 318 K are carried out. It was observed that, the 
equilibrium between liquid and solid phase was attained at 150 minutes for 293 K and 60 
minutes for 318 K.  The experimental data acquired in a discrete system was applied to the 

“pseudo/false first order kinetic model and pseudo/false second order kinetic model”. The 
data pertaining to the calculations of pseudo/false first order kinetic model for  malachite 

green using bentonite are tabulated below: 
 

Table 1. Calculations of Malachite Green Adsorption onto Bentonite using the pseudo/false 

first order kinetics model 

T k1 qe(calc.) qe(exp.) R2 

293 0,0250 3,8808 39,4792 0,9113 

308 -0,0051 0,3501 39,5598 0,0325 

318 -0,0131 0,1344 39,7001 0,1201 

 

Table 2. Calculations of Malachite Green Adsorption onto Bentonite using the pseudo/false 

second order kinetics model 

T k2 qe(calc.) qe(exp.) R2 

293 0,0182 39,7159 39,4792 0,9999 
308 0,0092 41,6338 39,5598 0,9951 

318 0,0076 42,5483 39,7001 0,9920 

 
As its seen from the data, the kinetic studies of malachite green adsorption onto Bentonine 

comply with the pseudo/false second order kinetics model and the coefficient of correlation 
was attained at 293 K (R2 =   0,9999) 

 
Keywords: Kinetics, Bentonite, Malachite Green, Dyestuff, Adsorption, Isotherm 
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POLİMETİLMETAKRİLAT KATKILI HAM VE NA-BENTONİTİN YAPISAL VE 

DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Investigation of Structural and Dielectric Properties of Polymethylmethacrylate Doped 

Pristine and Na-Bentonite 

1Eylem TATOĞLU  1Yeşim AKAR, 2Fatma GÖZÜAK, 1Ahmet Uğur KAYA  

1Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik Bölümü 

2Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,Fizik Mühendisliği Bölümü 

ÖZET: Polimetilmetakrilat (PMMA), boyutsal kararlılığı yüksek, çizilmelere karşı 

dayanıklı, düşük dielektrik sabitli, optik geçirgen bir polimerdir. PMMA-Kil kompozitler, 

düşük gaz geçirgenlikleri, termal mekanik ve elektrik özelliklerinden dolayı yoğun ilgi 

görmektedir. PMMA’nın tabakalı yapılarla hazırlanmış nanokompozitleri, polimerizasyon 

(Chen vd., 2014; Xie vd., 2003) eriyikten çekme (Kumar vd., 2003; Shen vd., 2004) ve 

solüsyon karıştırma (Gao vd., Xu vd., 2009) gibi tekniklerle hazırlanır.  

Bentonit, smektit grubu kildir. Tabakalar arası mesafe 1 nm civarında, uzunlukları ise 

100-1000 nm arası değişebilir. Tabakalar arasındaki metal katyonlar (Na+ Ca+, K+, Mg+) ile 

alkil amonyum ve fosfonyum tuzları ile yer değiştirilerek tabakalar arası mesafe birkaç 

nanometre boyutunda değiştirilebilir. Organokil olarak modifiye edilen yapılar ile polimerler 

kolayca nanokompozit oluşturur ve birçok özellikleri istenen seviyede değiştirilir.  

Bu çalışmada ise ham bentonit (Eczacıbaşı-Esan) ve Na- Bentonite (Imerys-Türkiye) 

düşük katkı oranları ile PMMA yüklemeleri yapılarak kompozitler elde edilmiştir. Burada 

hedeflenen ürün,  kile göre düşük dielektrik sabitli termal dayanımı yüksek malzeme 

olacaktır. Farklı kütlelerde hazırlanan PMMA (25, 50, 75, ,100 ve 150 mg), 30 ml 

Kloroformda (Merck) çözülerek, üzerine 20 ml kloroform içerisindeki 1 g bentonit 

süspansiyonu eklendi. Solüsyon karıştırma tekniği ile her bir süspansiyon, mekanik 

karıştırıcıda 30 dakika (200 rpm) karıştırıldı. Elde edilen PMMA-Kil karışımları filtreden 

süzülüp, katı kısım oda sıcaklığında kurutularak vakum da bekletildi. Elde edilen örneklerden 

200 mg alınarak preste 6 ton basınçla 13 mm çaplı pelletler hazırlandı.  

Hazırlanan örneklerin yapısal analizleri (Infrared spektroskopi (Perkin Elmer 

Spectrum 2), XRD (Bruker D8 Discover 2.2kW Cu-X) analizi) ve dielektrik ölçümleri 

NovoControl Concept 50 dielektrik spektrometre yardımıyla 1Hz-10 MHz frekans aralığında 

gerçekleştirilmiştir.  

Dielektrik ölçümler, Düşük frekans bölgesinde (< 1 kHz) bentonitin karakteristik 

dielektrik davranışı olan yüksek reel permitivite değerleri gözlenmiştir. Polimer yüklenmesi 

ile dielektrik sabitlerde ham bentonit değerlerine göre oldukça yüksek düşüşler gözlenmiştir. 

Bu frekans bölgesinde elektrot polarizasyonunun arttıran hidroksil gruplarının dipol 

yönelimleri  PMMA zincirleri ile sınırlandırılmıştır. Kayıp faktörü (tan)  incelendiğinde, 

polimer katkılama ile kayıp faktöründe düşüşler gözlenmiştir. Relaksasyon frekansları 

incelendiğinde, ham bentonitte frekans kaymaları Na bentonite göre daha yüksek oranda 

gözlenmiştir. Infrared ve  XRD analizleri ile PMMA katkılama oranın artmasıyla 

etkileşmenin arttığı gözlenmiştir.  
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Sonuç olarak, hem ham bentonit hem de Na-bentonit için PMMA etkileşme mekanizmaları 

açıklanmıştır. MOS-FET gibi düşük dielektrik sabitli malzeme ihtiyacı duyan elektronik 

bileşenlere termal dayanımı yüksek kompozit üretilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ham Bentonit (Esan), Na-Bentonit (Imerys), XRD, Dielektrik 

ABSTRACT: Polymethylmethacrylate (PMMA) is an optically transparent polymer 

with high dimensional stability, scratch resistance, low dielectric constant. PMMA-clay 

composites are of great interest due to their low gas permeability, thermal mechanical and 

electrical properties. The nanocomposites of PMMA prepared with layered structures are 

prepared by techniques such as polymerisation (Chen et al., 2014; Xie et al., 2003) Melt 

extrusion (Kumar et al., 2003; Shen et al., 2004) and solution mixing (Gao et al., Xu et 

al.2009) 

Bentonite is a smectite clay. The distance between the layers is about 1 nm and the 

lengths can vary between 100-1000 nm. The distance between the layers can be changed by 

several nanometer dimensions by replacing metal cations (Na + Ca +, K +, Mg +) between 

the plates with alkyl ammonium and phosphonium salts. With organoclay modified structures 

polymers readily form a nanocomposite and many properties are changed at the desired level. 

In this study, composites were obtained by performing PMMA loading with low 

additive rates onto the pristine bentonite (Eczacıbaşı-Esan) and Na-bentonite (Imerys-

Turkey). The target product here will be a material with a low dielectric constant and a high 

thermal resistance compared to the clay. PMMA (25, 50, 75, 100 and 150 mg) prepared in 

different masses were dissolved in 30 ml of chloroform (Merck) and 1 g of bentonite 

suspension in 20 ml of chloroform was added. With the solution mixing technique, each 

suspension was stirred for 30 minutes (200 rpm) in a mechanical stirrer. The obtained 

PMMA-clay mixtures were filtered and filtered, and the solid was dried at room temperature 

and then vacuum was maintained. 200 mg of the obtained samples were taken and 13 mm 

diameter pellets were prepared with prestige pressure of 6 tons. 

Structural analyzes of the prepared samples (Perkin Elmer Spectrum 2, XRD, Bruker 

D8 Discover 2.2kW Cu-X) and dielectric measurements were performed with a NovoControl 

Concept 50 dielectric spectrometer at a frequency range of 1Hz-10MHz. 

Dielectric measurements show high real permittivity values, which are characteristic 

dielectric behavior of bentonite in the low frequency region (<1 kHz). Polymer loading 

showed considerable decreases in dielectric constants as compared to pristine bentonite 

values. The dipole orientations of the hydroxyl groups that increase the electrode polarization 

in this frequency region are limited by Polymer chains. When the loss factor (tanδ) was 

examined, there was a decrease in the loss factor by polymer doping. When the frequencies of 

relaxation were examined, the frequency shifts of the raw bentonite were observed higher 

than those of Na bentonite. Infrared and XRD analyzes showed an increase in the interaction 

with the increase of PMMA doping ratio. 

As a result, PMMA interaction mechanisms for both pristine bentonite and Na-bentonite are 

explained. High-thermal-resistance composite is produced for electronic components 

requiring low dielectric constant material such as MOS-FET. 

Keywords: Pristine bentonite (Esan), Na-Bentonite (Imerys, Turkey), PMMA,XRD, Dielctric 
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