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1. MADEN ARAMA ve SONDAJ UYGULAMALARI 

 

Madenler, jeolojik olaylarla oluşmuştur ve yüksek miktarda element içerirler (Şekil 1.1). Ana 

maden grupları şu şekildedir; 

 

1. Metalik Madenler (altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko, demir, manganez, nikel, kalay, 

krom, tungsten vb.) 

 

2. Endüstriyel Hammaddeler (bentonit, barit, bor, grafit, kuvars, kaolin, diatomit, pomza, 

manyezit, alçıtaşı, kireç, talk, feldispat, florit, perlit vb.) 

 

3. Doğaltaşlar (mermer, oniks, traverten, granit vb.) 

 

4. Enerji Hammaddeleri (taşkömürü, linyit, turba, bitüm, uranyum, toryum vb.) 

 

 

Şekil 1.1. Doğada bulunan bazı maden tipleri 

 

Maden arama süreci; jeolojik etüt, jeokimyasal etüt, jeofizik etüt, sondaj, numune analizleri, 

görsel incelemeler ve yerel deneyimlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda maden 
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yataklarının oluşum koşullarının, yanal ve düşey devamlılıklarının ve rezervlerinin 

belirlenmesini kapsar. 

 

Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, buluş sonrası aramalarla devam eden ve 

işletilebilir bir maden yatağının fizibilite çalışmaları ile sona eren kapsamlı bir süreçtir. 

Aranan madenin cinsi, doğadaki konumu, bölgesel dağılımı, bulunuş sıklığı gibi etkenler bu 

sürecin kapsam, maliyet, süre ve zorluğunu belirler.  

 

Yapılacak maden arama planının çerçevesi, aranan madenin özellikleri dikkate alınarak 

belirlenir. Arama yapılacak alandaki jeolojik birimler homojen ise, yapılacak arama kısa 

süreli ve düşük maliyetli olacaktır. Jeolojik birimlerin özellikleri hem yatay hem de düşey 

yönlerde değişiklikler sergiliyor ise, arama dönemi uzun süreli ve yüksek maliyetli olacaktır. 

Maden arama süreci, sorumlu mühendisin gerek duyduğu ölçekte yüzeysel veya yeraltı 

incelemeleri şeklinde olabilir. Yapılacak arama, üretimi planlanan madeni içerebilecek 

jeolojik birimlerin tamamının yayılım, derinlik vb. özelliklerinin belirlenmesini kapsar. 

Çünkü, herhangi bir madenin aranması o bölgede gerçekleşmiş jeolojik olayların etkili 

oldukları alanların, kayaç türlerinin ve geometrisinin çözümlenmesini gerektirir. Arama 

süreci, öncel verilerin yorumlanması ile başlar, üretim aşaması dahil madenin tükenmesine 

kadar devam eder. 

 

1.1. BÜRO ÇALIŞMALARI 

 

Büro çalışmaları, maden arama işleminin ön hazırlığıdır. Veri eldesi, elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi ve maden arama planının hazırlanması aşamalarından oluşmaktadır (Şekil 

1.2).  

 

Büro çalışmaları kapsamında, arama alanı içerisinde yeralan formasyonların jeolojik 

özellikleri, uzaktan algılama, jeokimya, jeofizik (havadan manyetik ve rejyonal gravite 

vb.), metalojeni haritaları ve maden bilgileri gibi temel bölgesel veriler büro çalışması ile 

değerlendirilir.  

 

Maden arama işlemine başlanılmadan önce, aynı bölgede yapılmış olan jeolojik, jeokimyasal 

ve jeofizik çalışmalardan ve edinilmiş deneyimlerden faydalanılır. Bunun için öncel rapor ve 

yayınlar ayrıntılı olarak incelenerek gerekli notlar alınır ve yapılacak çalışma için ön fikir 
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edinilir. Öncel çalışmaların elde edilmesi, her zaman kolay olmamakla birlikte mutlaka 

yapılması gereken bir işlemdir. Öncel çalışmaların incelenmesi sayesinde, yapılacak aramanın 

planlanmasına daha bilinçli yaklaşımlar sağlamak mümkündür. Literatür araştırması, sadece 

teknik rapor veya yayınların incelenmesi şeklinde düşünülmemelidir. Bunlara ek olarak 

gazete, dergi vb. gibi yayın organlarından ve çalışma alanı civarında yaşayan insanların 

kişisel bilgi ve değerlendirmelerinden de yararlanılmalıdır. 

 

 
 

Şekil 1.2. Maden aramacılığı kapsamında büroda yapılması gereken işlemler  

 

Ülkemizde, jeolojik bilgilerin arşivlendiği köklü kamu kurumları (MTA, TKİ, Üniversiteler 

vb.) vardır. Bu kurum/kuruluşlar, ülkemizin değişik bölgelerinde jeolojik-jeofizik etütler ve 

maden arama çalışmaları yapmakta ve bu çalışmalar sonucunda hazırladıkları raporları 

arşivlerinde bulundurmaktadırlar. Maden arama sürecinde yapılan büro çalışmalarının önemli 

bir kısmını oluşturan literatür incelemeleri sırasında, belirtilen kurumların arşivlerinden 

faydalanılması maden arama planlarının hazırlanmasında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. 
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Aranan maden türünden bağımsız olarak her arama çalışmasında, uygun ölçekte ve amaca 

hizmet edecek jeolojik harita ve kesitlerine ihtiyaç vardır. 1/25000 ve 1/100000 ölçekli 

haritalar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden (MTA) temin edilebilir. Çalışılan 

alan için daha büyük ölçekli (özellikle 1/1000, 1/2000, 1/5000 vb. gibi) jeoloji ve maden 

jeolojisi haritalarına ihtiyaç duyulması durumunda, bu haritalar arama aşamasında ilgili 

mühendis tarafından hazırlanır. 1/25000 ölçekli topografik haritalar, Harita Genel 

Komutanlığı’ndan temin edilmektedir. Daha büyük ölçekli (1/1000, 1/5000, 1/10000 vb.) 

topografik haritalara ihtiyaç duyulması durumunda bu haritalar özel olarak hazırlatılır. 

 

Araziye çıkılmadan önce, jeolojik etüdü yapılacak sahada varsa maden mostraları tespit edilir. 

Tespit edilen maden mostraları haritaya işlenir (çarpı işareti, özel bir harf veya sembol 

olarak). Ayrıca, maden yatağı hakkında daha detaylı bilgi edinmek üzere mineralojik ve 

petrografik analiz numuneleri alınır. Mevcut maden mostralarının arazideki devamlılığı 

araştırılır. Bu amaçla, maden yatağı ve mostranın jeolojik özellikleri tespit edilmeye çalışılır. 

Haritaya işaretlenemeyen bilgiler saha defterine şema, kroki ve kesitlerle kaydedilir. Maden 

sahası sınırları içerisinde ve civarında yapılmış olan jeofizik etütler var ise, bu etütlerin 

sonuçları da incelenir.  

 

Hem yerüstü hem de yeraltısuları hem madenin aranma hem de işletilme sürecini etkilediği 

için çalışılan bölgenin iklimi de önemlidir. Bu nedenle, iklim şartları ile ilgili verilerde 

incelenir (yıllık, aylık vb.) Yağış durumu, sellenme, don, yeraltısuyu seviyesi değişimleri vb. 

hakkında bilgiler derlenir. Bu konuda gerekli olan bilgiler, meteoroloji istasyonları ve 

belediyelerden temin edilebilir. 

 

Çalışılacak olan sahanın ulaşım imkanları da incelenir. Çünkü, ulaşım imkanlarının ihmal 

edilmesi bazı çalışmalarda önemli maddi kayıplara sebep olabilir. Zorlu ulaşım koşullarının 

bulunduğu alanlarda, özellikle sondaj makina ve ekipmanlarının çalışılacak alana nakliyesi ve 

gerekli ikmalin sağlanması, hem zaman hem de maddi kayıplara neden olmaktadır.  

 

Son yıllarda, uydular aracılığıyla çekilen bu görüntüler önem kazanmıştır. Özellikle jeolojik 

çalışmalarda çok büyük kolaylıklar sağlayan bu görüntüler, hedef arama alanlarının 

seçiminde faydalı bilgiler sağlamaktadır. Bu görüntülerden formasyon sınırları, faylar, 

alterasyon bölgeleri, bitki örtüsü vb. pek çok bilgi elde edilerek bu bilgiler arama 

çalışmalarında kullanılmaktadır. Jeolojik birimlerin yapısal farklılıkları bu görüntüler 
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üzerinde çok açık bir biçimde gözlenebilmektedir. Bu görüntülerden tabaka doğrultu ve 

eğimlerinin, kıvrım ve kırıkların tespit edilmesi maden arama sürecinin planlanmasında 

önemli kolaylıklar sağlamaktadır. 

 

Gerekli veriler elde edildikten sonra, jeoloji mühendisi (arama jeoloğu) tarafından bir maden 

arama planı hazırlanır. Bu planda; incelenecek hedef alanlar, maden jeolojisi haritası 

yapılacak ise ölçeği, jeofizik etüt yapılıp yapılmayacağı yapılacak ise yöntem ve sayısı, 

sondaj yapılacak ise sayısı, derinliği ve kullanılacak sondaj yöntemi ve yapılacak örnekleme 

türü ve sayısı belirtilir.  

 

Maden sondaj işlemine başlanılmadan önce, aynı alan içerisinde açılmış olan sondaj kuyuları 

var ise, bu kuyulara ait bilgiler incelenir. Bu sondajlarda, madenle karşılaşılmış olan 

derinlikler not edilir. Ayrıca, sondaj kuyuların açılması sırasında teknik zorluklar ile 

karşılaşılmış ise, bu zorlukların sebepleri öğrenilir Sorun yaratabilecek formasyonlar (yıkıntı 

yapan, şişen vb. formasyonlar) var ise derinlik ve kalınlıkları belirlenir. Çıkabilecek sorunlara 

karşı stratejiler belirlenerek çalışmalar bu stratejilere uygun olarak yönlendirilir. 

 

Maden aramanın planlanmasında, yan kayacın özellikleri dikkate alınır. Magmatizma; 

yüzeysel alterasyon, metamorfizma ve cevherleşmeye sebep olabilir. Oluşumun yan kayaçla 

eşzamanlı olup olmaması, oluşan yatağın tipi ve şekli, ilgili elementler ve alterasyonlar, 

oluşum yaşı gibi parametreler aranacak madene göre arama programını dolayısı ile 

maliyetleri etkiler. 

 

1.2. ARAZİ ÇALIŞMALARI 

 

Büro çalışmaları tamamlandıktan ve bir maden arama planı hazırlandıktan sonra elde edilen 

bilgiler arazide (yerinde) incelenir ve gerekli kayaç, toprak ve sondaj numuneleri alınır (Şekil 

1.3). 

 

Uygun ölçekteki topografik haritaya, formasyon sınırları dikkatli bir şekilde çizildikten sonra 

bu unsurlar sembollerle harita üzerinde gösterilir. Ayrıca, bu sembolleri açıklamak haritanın 

kolay bir biçimde anlaşılmasını sağlar. Jeolojik birimlerin fiziksel özellikleri ve süreksizlikler 

(fay, çatlak, tabakalanma ve şistozite düzlemleri vb.) harita veya plan üzerine işaretlenir. 

Gözlenebilen çatlak sistemleri ve faylar, doğrultu ve eğimler, jeolog pusulası yardımıyla 
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ölçülerek haritaya işlenir. Arazide inceleme yapılan gözlem noktaları haritaya işlenerek 

açıklamalı notlar yazılır ve tip kesitlerin fotoğrafları çekilir. Çalışılan arazide bulunan kayaç 

ve maden mostralarından jeolog çekici yardımıyla numuneler alınır. Bu numuneler, 

araştırmacının yanında taşıdığı plastik, cam, metal, ahşap kutu veya bez torbalara konularak 

gerekli analizler yapılmak üzere hazırlanır. Ayrıca, bitki örtüsü, akarsu, göl ve yüzey suları ile 

sondaj kuyuları veya diğer yöntemlerle inşa edilmiş kuyularda incelenir.  

 

Bu çalışmalar sırasında elde edilen bilgiler, büroda hazırlanacak olan raporun yazılmasında 

önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Jeolojik birimlerin ve maden mostralarının yerin 

derinliklerindeki durumunun ve özellik değişimlerinin ayrıntılı bir biçimde ortaya 

konabilmesi için yapılan jeolojik etütlerin, jeofizik ölçümler ve arama sondajları ile 

desteklenmesi gereklidir. Maden aramalarında, jeofizik yöntemlerden önemli ölçüde 

yararlanılmaktadır. En çok rezistivite (DES, çok-elektrotlu rezistivite), IP, manyetik ve 

gravite yöntemleri kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 1.3. Maden aramalarında arazide yapılması gereken işlemler 
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Maden arama sürecinin en kritik ve belirleyici aşaması sondaj çalışmasıdır. Daha önceki 

aşamalarda, değişik yöntemler kullanılarak uygulanan arama süreci sonucunda belirlenen 

hedef alandaki cevher varlığı (veya yokluğu) bu aşamada somutlaştırılmaktadır. Genel 

etütlerden ayrıntılı (detay) etütlere ve sondaj aşamasına kadar geçen süre sonucunda hedef 

sahada beklenen cevherleşmenin tipi, boyutları, doğrultu ve eğimi, dalımı, tenör ve rezervi 

hakkında öngörüler yapılır ve olası yatak modelleri kurgulanır. Sahaya ilişkin bu öngörüler, 

arama sondajları ile test edilir. Arama sondajlarından elde edilen numuneler üzerinde yapılan 

analizler ile madenlerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri belirlenir. 

 

Bir maden yatağı bulunduktan sonra, madencilik yönünden işletmeye alınabilmesi için o 

maden yatağı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi gereklidir. Bu bilgiler maden 

işletmeciliği ile ilgili olan her türlü kararda hareket noktasını oluşturur. Her şeyden önce, 

maden yatağının tenörü ve rezervi bilinmelidir. Bun bilgilerden sonra; işletmenin 

ekonomiklik durumu, büyüklüğü (yıllık üretim kapasitesi) vb. gibi niteliklerin tespit 

edilmesine geçilebilir. Bu nitelikleri tespit edebilmek için bir takım ön çalışmalar, 

karşılaştırmalar ve hesaplar yapılır. Bunlarla ilgili olan kararlar, bir mühendisin 

yüklenebileceği en büyük sorumluluktur. 

 

Yukarıda anılan bilgileri edinebilmek için maden yatağına ulaşmak ve numuneler almak 

gereklidir. Maden yatağına ulaşabilmek ve numune alabilmek için de sondajların yapılması 

gereklidir. Yerkabuğundaki hammaddeleri çıkarabilmek için bulundukları yerler ve sahip 

oldukları özellikler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek gereklidir. Bunun için jeofizik ölçümler 

yapıldıktan sonra, arama sondajları kaçınılmaz bir zorunluluk olur. Arama sondajları 

genellikle, maden yatağının tenörünün öğrenilmesi, tenör dağılımının belirlenmesi, maden 

yatağı sınırının tespit edilmesi, yan kayaç özelliklerinin belirlenmesi ve yeraltısuyu 

durumunun öğrenilmesini sağlar. Cevher oluşum özellikleri hakkında güvenilir bilgiler elde 

edilmesinin yanı sıra, elde edilen bu verilerin jeolojik ve mühendislik açısından 

değerlendirilerek gerekli işletme projelerinin hazırlanabilmesine imkan sağlar. Önemli yatırım 

gerektiren bu tip projelerin hazırlanmasında dayanılan verilerin son derece güvenilir ve 

sağlıklı olması gerektiği ortadadır. Bu ise ancak, elde edilen örneklerin mutlak doğruluğuna 

ve hatasız bir şekilde değerlendirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, değerlendirmelere baz 

oluşturan ve maden yataklarından veya geçilen kayaçlardan elde edilen örneklerin tam ve 

kesin olarak temsili örnek özelliğine sahip olması gerekir. 
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1.3. SONDAJ PROGRAMI  

 

Arama sondaj programlarında, alınacak örnekler ve kullanılacak yöntemler verilerin nasıl 

değerlendirileceğine bağlıdır. Ön aramalarda, sondajlar birbirinden bağımsız olabilir. Çoğu 

kez bir stratigrafik istifi, bir uyumsuzluk veya bindirme fayının altını yoklamak için sondaj 

işlemine başvurulur. Topoğrafık rölyef ve ulaşılabilirlik, sondaj yeri, açısı, makine ve ekipman 

seçimini etkiler. Eğer, hafif eğimli formasyonlardaki belli jeolojik dokanaklarla ilgili bilgi 

edinilmek isteniyorsa, sondaj yerinin topoğrafik olarak en düşük kotta seçilmesi gerekir. 

 

Her ne kadar ön arama sondajları, hedef alanının araştırılmasından ziyade jeolojik bilgi amaçlı 

yerleştirilirse de bu kuyularda sondaj evresinin bir safhasını oluşturur. Sonuç da, bu sondajların 

yapıldığı lokasyonların da cevherleşme için bir hedef alana dönüşmesi muhtemeldir. 

 

Cevher yerleşim şekli veya jeofizik ve jeokimya anomalilerin gidişine bağlı olarak 

cevherleşmeyi ön arama safhasından hedef alan sondajlarına kadar takip etmek için genel 

uygulama, cevher zonunun gidişine dik yönde ve damar gibi düzlemsel zonları dik açı ile kesecek 

şekilde ilk açılı sondajların oluşturduğu bir sondaj profili yerleştirme ile başlar (Şekil 1.4). 

Dik sondajlar, dik eğimli düzlemsel bir cevher kütlesini kesmeden geçip gidebilir. Dik bir kuyu 

ayrıca çok ince bir damar veya dayk içine rastlarsa bu yapılar sanki metrelerce kalınmış gibi insanı 

yanıltabilir. Cevherleşmenin izi yakalandıktan sonra, birinci profil (hat) boyunca ek sondajlar 

yapılarak cevherleşmenin genişliği saptanabilir. Bu ek sondajların yerleri, karelajdan hafif 

sapmış da olabilir. Karelajın ikinci profili görünür jeolojik kontrol veya anomali boyuna bağlı 

olarak birinciden 100 m veya 1 km’ye kadar uzakta yer alabilir. Kuyular arasındaki mesafe ve 

kuyu açıları, birinci profilde rastlanan cevherleşmenin duruşuna ve genişliğine bağlı olarak 

düzenlenir. Ümitli zon boyutu sınırlandırılıncaya kadar uzun aralıklarla daha fazla profil 

boyunca sondajlara devam edilebilir. Cevherli zonun sınırları saptandıktan sonra, yapılan 

sondajların araları uygun bir karelaj oluşturularak doldurulur ve hedef alanı bütün yönleriyle 

belirlenir veya birçok zorluklarla karşılaşıldıktan sonra zayıf bir cevherleşme ile çalışmalar son 

bulabilir.  
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Şekil 1.4. Maden arama sondajlarını amacı ve uygulama şekilleri 

 

Hedef Alanı Sondajları: Bu sondajlar, ya ön arama sondajlarını takip eden safhada ya da onun 

devamı olarak veya çok ümitli jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal yorumların doğru olup 

olmadığını saptamak için açılır. İkinci durum gerçekleşirse, ilk birkaç sondajın etrafında ek 

sondajlar yer alır. 

 

Sondaj yeri belirlemek başlangıçta basittir. Belli bir yönelim, jeolojik kontrol veya anomalinin 

gidişiyle ve belli büyüklükteki bir cevher kütlesi arama modeli ile uyumludur. Normal 

uygulamada, birbirini takip eden iki sondaj en fazla cevherleşmenin en ince iki ucunu kesecek 

açıklıkta seçilir. Bu safhada, yerleştirmede esneklik mevcuttur. Sondaj yerleri, eşit aralıklarla en 

kolay ve çabuk ulaşılan yerlerde seçilir. İlk 10 sondajdan sonra uygun bir karelaja 

dönüştürülür. İyi planlanmış ve mali desteği sağlanmış sondajlı aramalarda, bu aşamadan 

sonra daha sistematik bir sondaj ağı üzerinde kuyular açılır. Cevherleşmenin merkezi kısımlarında 

daha sık, kenar ve dış kısımlarında daha seyrek aralıklarla hazırlanacak bir sondaj programı 

amaca uygun düşer, zaman ve paradan tasarruf sağlar.  

 

Jeoistatistiksel Örnekler: Arama sondajlarında jeoistatistiğe dayalı sondaj yeri seçimi, son 

yıllarda mühendisler arasında büyük bir rağbet görmektedir. Zira bu yöntemler sayesinde, son 

yirmi yıldan bugüne rastgele sondaj yeri verme yöntemi terkedilmiştir. Uygulamada, esas itibari 



Adil ÖZDEMİR, Maden Aramada Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği 

 10 

ile beklenen cevher kütlesinin niteliği göz önüne alınır. Göz önüne alınan diğer konular 

arasında, yapılacak harcama, cevher kütlesinin varlığı ve eldeki yöntemlerle saptanabilmesi 

vardır. 

  

Sondaj yeri planlanmasında en çok başvurulan yaklaşım, bir seri bilgisayar testleriyle ortaya bir 

benzetme modeli çıkarmaktır. Bu benzetme modelinde, değişkenler olarak cevher kütlesi 

adedi, büyüklüğü, şekli, yönelimi, yeri ve tenörü dikkate alınır. Kontrol edilebilecek değişkenler 

olarak da sondaj yerleri, yönleri, açıları, uzunlukları ve maliyetleri önem kazanmaktadır. 

 

Arama sürecinin en zor karar verilen tekniği sondaj iken, son yıllarda arama sürecini 

kısaltmak ve dolayısıyla maliyeti düşürmek amacıyla sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 

Maden arama sürecinin başlangıcından maden yatağında üretim sona erinceye kadar her 

aşamada değişik amaçlı sondajlar yapılabilir. Bu sondajlar arama döneminde, genel arama, 

ayrıntılı arama, ön-fizibilite ve fizibilite amaçlı; üretim başlangıcından işletme sonuna kadar 

işletme ve rezerv geliştirme amaçlı olarak yapılmaktadır.  

 

Genel Arama Sondajları: Ümitli bir sahanın jeolojik yapısını veya jeolojik, jeofizik, 

jeokimyasal verileri kontrol etmek amacıyla yapılır. Birkaç sondajdan sonra sahanın terkine 

veya ayrıntılı etütlerin yapılmasına karar verilir. 

 

Ayrıntılı Arama Sondajları: İlk sondajlardan elde edilen verilerin olumlu olması durumunda 

cevherli zonun boyutlarının (geometrisinin) ve tenörünün belirlenmesi amacıyla yapılır. 

 

Rezerv (Fizibilite) Sondajları: Ayrıntılı aramalarla kabaca belirlenen cevherli zon 

geometrisinin daha belirgin hale gelmesi, tenör ve rezervin ayrıntılı olarak hesaplanabilmesi 

amacıyla yapılır. İşletilebilir rezervin belirlenmesi durumunda, işletmeye dönük olarak, tenör 

değişimlerini belirgin hale getirmek amacıyla sık aralıklı sondajlar yapılır. Bu aşamada, ocak 

işletmeciliğine veri üretmek amacı ile jeoteknik sondajlarda yapılır. 

 

Rezerv Geliştirme Sondajları: üretim yapılan maden yataklarının işletme ömrü birinden 

diğerine değişir. Bazı yataklarda birkaç yıl, bazı yataklarda birkaç on yıl (seyrek olarak birkaç 

yüzyıl) süren üretim sonucunda bilinen rezervler hızla tükenirken, kurulu tesisi besleyecek 

yeni rezervler bulunma olasılığı her zaman göz önünde tutulmalıdır. Bilinen ve işletilen 

yataklarda işletme sürecinde de rezerv geliştirmeye yönelik arama sondajları yapılır.  
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Sondajların dizilimi, sıklığı, derinliği ve açısı, bir ölçüde jeolojik koşulların karmaşıklığı ile 

ilişkilidir. İlk sondajlardan elde edilen bilgiler ışığında dizilim, sıklık, derinlik ve açısı ile 

ilgili program değiştirilebilir. Sondaj sıklığı, saha jeolojisine bağlıdır. Pratik olarak, çalışılan 

sahada en az bir adet derin sondaj yapılarak, öncelikle jeolojik koşulların derinlikle değişimi 

hakkında ön bilgi edinilmelidir. Etkin ve başarılı bir sondaj programının planlanmasında 

önemli olan ana faktörler şunlardır; 

1. Aranan madenin boyut ve özelliklerine bağlı olarak sondajların dizilimi, sıklığı, açısı ve 

derinliği 

2. Alınacak örneklerin kalitesi (karot yüzdesi) 

3. Saha çalışmalarının denetimi, sondajların ve örneklemenin yüksek standartta yapılması ve 

güvenilir saha kayıtlarının tutulması  

 

Arama çalışmalarının herhangi bir aşamasında sondaj kararı verilmesi halinde; aranan yatağın 

(hedefin) cinsi, konumu, duruşu ve derinliği hakkındaki öngörüler, yapılacak sondajların 

planlanmasında önemli değişkenlerdir. Bu veriler göz önüne alınarak kuyu yeri koordinatları 

(lokasyonlar), kuyu yönü ve açısı, kuyu çapı ve derinliği, sondaj yöntemi, makine ve 

ekipmanlar seçilir. 

 

Aramanın her aşamasında, planlanan sondajlar için uygun sondaj makine ve ekipmanları 

seçilmelidir. Bu seçimde genel jeolojik bilgi edinme, değişik amaçlı örnekleme, kuyu yerinin 

konumu, formasyonun mineralojik ve fiziksel özellikleri, kuyu çapı ve derinliği, proje süresi 

ve maliyeti gibi etmenler göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Arama sondajlarının temel amacı, delinen formasyon ve cevherden örnekler alarak yeraltı 

jeolojisi hakkında bilgi edinmektir. Karot, kırıntı ve toz örneklerden yalnız birini alan sondaj 

makineleri olmakla birlikte, çoğu kez aynı kuyuda aynı veya farklı makineler kullanılarak bu 

örnekler birlikte de alınabilmektedir. Örneğin; yüzeyden 200 m aşağıda başlayan bir cevher 

seviyesine yönelik olarak yapılan sondajlarda ilk 180 m karotsuz  (kırıntı veya toz) ilerleme 

yapıldıktan sonra ya makinenin kendisi ile veya aynı makinenin donanımı değiştirilerek 

karotlu ilerleme yapılabilmektedir. Süre ve maliyet açısından ekonomi sağlayan bu yönteme 

kömür sondajlarında sıkça başvurulmaktadır. 

 

Kullanılan donanımın çeşidi, takım dizisi ve alınan örneklerin cinsine göre sondajlar karotlu 

ve rotari sondajlar olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir.  
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Karotlu sondajlar, elde edilen karot örnekleri sayesinde, yeraltı jeolojisi ve aranan madene 

ilişkin maksimum bilgiyi sağlarken; ilerleme hızının düşüklüğü (saatte 1 m civarı) ve 

maliyetin yüksekliği gibi etkenler bu yöntemin dezavantajıdır. Ancak, kayanın yerindeki 

orijinal yapısı hakkında en detaylı bilgi karotlu sondajlar ile sağlanmaktadır. 

 

Rotari sondajlar, kuyuda geçilen formasyon ve madene ait kırıntı ve toz örnekler elde edilir 

ve bu örneklere dayanarak değerlendirme yapılır. İlerlemenin hızlı (saatte 10 m kadar) ve 

maliyetin düşük olması nedeniyle tercih edilen bu yöntemde olumsuz yanlar; örnek karışması, 

jeolojik verilerin bozulması vb’dir. 

 

Ters dolaşımlı (RC) rotari sondajlar, 1970’lerden beri kullanılmaya başlanmış olup, 

genellikle toz boyutunda örnek alınan bir yöntemdir. Diğer rotari sondajlara göre kirlenme ve 

örnek kaybının en aza indiği bu yöntemde, ilerleme hızlı (saatte 30-40 m kadar) ve maliyet 

düşüktür. Özel donanım ve güçlü kompresör gerektiren bu yöntemin dezavantajı kuyu yerinin 

düzenlenmesi ve toz örnekler üzerinde jeolojik değerlendirme konularındaki zorluklardır. 

 

Ters dolaşımlı sondajın bir alt kolu olan çift duvarlı ters dolaşımlı sondaj ile de yüzey koruma 

borusu (casing) gerekmeden, her tip jeolojik formasyonda sondaj yapılabilmektedir. Bu 

yöntem ile 10 inç çaplı tijler ile 1400 metre derinliğe inilebilmektedir (Özdemir ve Tuğ, 

2010). Çizelge.1’de karotlu ve ters dolaşımlı kuyudibi çekiçli örnek alma yöntemi 

karşılaştırılmaktadır. 

 

Çizelge.1. Karotlu ve ters dolaşımlı (RC) sondaj yöntemlerinin karşılaştırılması (Özdemir ve Tuğ, 2010) 
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Ters Dolaşımlı Sondaj Yönteminin Avantajları; 

 

1. Sürekli olarak formasyonu temsil eden örnekler alınabilir. 

2. Ekonomik ve hızlı şekilde sondaj yapmaya imkan sağlar. 

3. Boru dizisi içinden ve dışından basınç verilmesi nedeniyle formasyonda minimum bozulma 

sağlanır. 

4. Klasik sondajlarda yaşanan dolaşım kaybı (çamur kaçağı) sorunları bu yöntem ile yapılan 

sondajlarda yaşanmaz veya daha sınırlıdır. 

5. Çökme ihtimali bulunan formasyonlarda, sondaj sırasında koruma borusuna ihtiyaç 

duyulmaz. Alüvyonal çökellerde veya kırıklı-çatlaklı formasyonlarda yüksek hızlı ilerleme 

yapılabilir. 

 

Ters Dolaşımlı Sondaj Yönteminin Dezavantajları; 

 

1. Sondaj ekipmanının ilk yatırım maliyeti yüksektir. 

2. Yüksek miktarda suya gereksinim duyulur. 

3. Temsili örnek alımındaki potansiyel karışma ihtimali nedeniyle sorunlar yaşanabilir. 

4. Sondaj şantiyesinin boyutları (makine ve ekipman fazlalığı) sorun yaratabilir. 

5. Sondaj çamuru kullanımına ve miktarına dikkat edilmelidir. 

6. Numune alımı sırasında siklondan çıkan malzeme kayba uğrayabilir. 

7. Kalifiye iş gücüne ihtiyaç duyulur. 

 

Maden aramaya yönelik (maden yatağının varlığının belirlenmesi ve tanımlanması) sondajlar 

mutlaka karotlu olarak açılmalıdır. Arama aşamasından sonra, işletme projesine yönelik 

cevher yatağının tenör dağılımının detaylı bir şekilde saptanması için ters dolaşımlı sondaj 

yöntemleri kullanılması hızlı ve ekonomik bir seçenektir. Çift duvarlı tij ile ters dolaşımlı 

sondaj yönteminin, kirlenme ve ciddi örnek kayıpları olmadan büyük boyutlu örnek 

alınabilen bir sondaj yöntemi olduğu da dikkate değer bir husustur (Özdemir ve Tuğ, 2010). 

 


