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6. SONDAJ (KAROT ALMA) İŞLEMİ 

 

Maden etütlerinde, en pahalı ancak kesin veri sağlayan işlem karotlu sondajdır. Kömür arama 

amaçlı karotlu sondajlar genellikle düşey, metalik maden arama amaçlı sondajları ise 

genellikle açılıdır (Şekil 6.1). Karotlu sondajlarda derinlik arttıkça sondaj koşulları 

zorlaşmakta, sondaj süresi ve maliyeti de artmaktadır. Sağlıklı ve ekonomik bir karotlu sondaj 

yapabilmek için en uygun koşulların belirlenmesi gereklidir. Karotlu sondajlarda, mümkün 

olan en iyi delme hızını ve en yüksek karot yüzdesini elde etmek temel hedef olmalıdır. Delme 

hızı ve karot yüzdesinin yüksek olması; kalifiye personele, mevcut donanım ve delinecek 

formasyon özelliklerine bağlıdır.  

  

 (a) 

 (b) 
 

Şekil 6.1. Karotlu düşey (a) ve açılı (b) arama sondajı 
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Daha önce de bahsedildiği gibi, karotlu sondajın amacı en yüksek oranda ve iyi kalitede karot 

elde etmektir. Bu sebeple, sondaj mühendisi ve sondör bütün bilgi ve tecrübelerini bu sonuca 

ulaşmak için kullanmalıdırlar. İyi bir sondaj mühendisi, kuyu açılması sırasında problem 

yaşanabilecek seviyeleri önceden tespit ederek bu seviyelerde sondaj problemlerinin 

yaşanmaması için gerekli tedbirleri alan ve çalışılacak formasyonlara uygun yöntem ve 

ekipmanı seçen teknik eleman olarak tanımlanabilir.  İyi bir sondör ise, şartların el verdiği 

ölçüde en iyi delme hızını ve en yüksek karot yüzdesi ile en iyi kalitede karot alan ve ekipmanı 

en düşük seviyede yıpratan teknik personeldir.  

 

Karotlu sondaj çalışmalarında, karot alınabilmesi için kuyu içi ve dışarısında kullanılmak 

üzere değişik özellikte ekipmanlara gereksinim duyulmaktadır. Basit olarak takımın en alt 

ucunda bulunan matkap, sondaj makinasının morseti tarafından ve takım aracılığı ile 

döndürülmektedir. İlerleme için gerekli olan baskı, sondaj makinasının morseti tarafından 

takım üzerine uygulanmaktadır. Böylece, matkabın formasyon içerisine girmesi ile delme 

işlemine başlanır. Matkabın iç tarafı boş olduğu için delinen formasyonun bir bölümü, silindir 

şeklinde kesilerek önce matkabın daha sonrada matkabın üst kısmında bulunan karotiyer 

içerisine girer. Bu silindir şeklindeki formasyon örneğine, karot adı verilmektedir. Bu 

yöntemde, belli bir ilerleme mesafesi sonrasında karotiyerin iç tüpü kuyu dışarısına alınarak 

karot karotiyerden çıkartılarak karot sandıklarına dizilmektedir (Şekil 6.2). Matkap veya 

karotiyerin iç kısmında bulunan segman, karotu sıkı bir şekilde kavrayarak tutar ve manevralar 

sırasında karotun karotiyer içerisinden çıkmasını engeller. Matkabın formasyonu kesmesi 

sırasında, takım içerisinden pompa aracılığıyla su veya sondaj çamuru basılmaktadır. Sondaj 

sıvısı, matkabın soğumasını ve kuyu tabanında yeralan kırıntıların kuyu dışarısına atılmasını 

sağlar.  

 

Karotiyeri takıma bağlamadan önce, bütün parçalarının temiz olduğundan, eskime ve zarar 

görme durumları kontrol edilmelidir. Matkap su kanallarının açık ve segmanın sağlam 

olmasına dikkat edilmelidir. Segmanın sağlam olup olmadığını kontrol etmek için segman 

içerisine standart bir ölçü aleti veya tam ölçüdeki bir karot sokulur. Segman, bu karotu tutacak 

şekilde olmalıdır. Eğer segman karotu tutmaz ve karot düşerse, bu segman takımda 

kullanılmamalıdır. Ayrıca, takım elemanları uygun aletler kullanılarak birleştirilmeli ve 

elmaslı kısımlara anahtar vurulmamalıdır.  
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Şekil 6.2. Jeolojik birimlerden karotiyer aracılığı ile karot örnek alımı (Atlas Copco) 

 

Karotiyer dikkatli bir şekilde kuyuya indirilir ve gerektiği kadar tij eklenir. Karotiyer, kuyu 

tabanından 10-15 cm yukarıda iken, sondaj sıvısı kuyuya basılır. Sonra tijler, morset içerisinde 
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sıkıştırılır ve karotiyer kuyu tabanına ulaşıncaya kadar yavaş yavaş döndürülerek ilerletilir. 

Döndürme hızı, delinen kaya tipine, karotiyer çapına ve uygulanan baskıya uyumlu olacak 

şekilde artırılır. Delme hızı, en iyi iş yapılacak şekilde ayarlanmalıdır. Bir sondaj makinası 

normal koşullarda çalışırken, bu durumu motor sesinden hissetmek mümkündür. Ancak, 

işlerin ters gittiği bir durum, açık olarak beliren gürültü ve titreşimlerden farklı olarak 

kelimelerle ifade edilemez ve sadece sondör tarafından fark edilebilir. Böyle bir durumda, 

uygulamada bir yanlışlık vardır ve bu yanlışlığın nedeni mutlaka araştırılıp bulunmalıdır.  

 

Karot alma işlemi tamamlandıktan sonra, takımda sıkışma vb. olmamış ise tam bir karotiyer 

uzunluğu kadar formasyona girilmiş demektir ve kırıntıların kuyu dışarısına atılması için 

karotiyerin dönmesine izin verilerek kısa bir süre sondaj sıvısının kuyuda dolaşımını devam 

ettirmek iyi bir uygulamadır. Yumuşak formasyonlarda, herhangi bir döndürme hareketi 

verilmeksizin delme işlemi durdurulur. Sert formasyonlarda ise, karotu koparmak için yavaş 

bir dönme hareketi yararlı olacaktır.       

 

İkinci işlem, karotiyerin kuyudan çıkartılmasıdır. Karotiyer kuyu dışarısına çekilirken 

segmanın kayayı koparmadan önce, kavradığını hissetmek mümkün olabilir. Karot 

koparıldıktan sonra, karotiyer kuyu tabanından ayrılacak kadar kaldırılır ve sondaj sıvısı 

dolaşımı kesilir. Karotiyer iç tüpü kuyudan çıkartıldığında, önceden hazırlanmış bir zemine 

konulmalıdır. Önce matkap, portkron ve segman karotiyerden sökülür. Sonra, karot 

çıkartılarak karot oluğu içerisine konur veya doğrudan karot sandığına dikkatli bir şekilde 

yerleştirilir (Şekil 6.3). Çıkartılan karotun uzunluğu ölçülür. Ölçülen uzunluk, karotiyer 

uzunluğundan kısa ise kuyu veya karotiyer içerisinde karot parçası kalıp kalmadığı kontrol 

edilmelidir. 

 

 
 

Şekil 6.3. Karotu karotiyer iç tüpünden çıkarma ve karot sandığına dizme işlemi 
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Karot alımı sırasında dikkat edilecek hususlar şu şekildedir;  

 

1. Suyun, renk değişimleri takip edilmelidir (renk değişimi, formasyon değişikliğini gösterir. 

Suyun beyaz renginden sonra kahve renkli gelmesi blok geçildiğini, devamlı olarak beyaz 

olması ise, kayada ilerlendiğini gösterir)  

 

2. Çok düşük miktardaki su, matkap ile elmaslı portkronun yanmasına ve karotiyerin 

şişmesine neden olur. 

 

3. Yüksek basınçlı su delme hızını arttırır, fakat karotu eritir. 

 

4. Düşük basınçlı su karot yüzdesini arttırır, fakat ilerleme hızını azaltır. 

 

5. Çamur pompası emniyet vanasından su fışkırması, karot bloklaması olduğunu gösterir. 

 

6. Gevşek, yumuşak ve ufalanan formasyonlarda sondaj kuru olarak yapılmalıdır. Ancak, bu 

durumda takım her 15-20 cm.’lik ilerlemelerde takım yukarıya çekilmez ise, karot yüzdesi 

çok düşük değerde (% 10 gibi) olabilir. 

 

7. Sondaj sıvısındaki kaçaklar, kuyu derinliğine göre tespit edilerek sondaj loguna 

işlenmelidir. 

 

8. Ani su kesilmesi durumunda (pompanın arızalanması vb. sonucunda), takım hemen 1 - 2 m 

yukarıya alınmalıdır. Alınmaz ise, bütün kuyu boyunca hareket halinde olan kırıntılar kuyu 

dibine birikerek takımı sıkıştırır. 

 

9. Matkap ağzının bloke olması halinde, sondaj suyu kuyu tabanına geçemez. Bu işlem 

sonucunda, basma hortumu patlayabilir. 

 

10. Karot alırken, su basıncında ani düşüş olursa takımda delik veya kuyuda çatlak vardır. 

 

11. Tij kamçılanmasına izin verilmemelidir (normal baskı ile ilerlenmeli, morset çenelerinin 

değişmesi gerekiyorsa mutlaka hepsi aynı zamanda değiştirilmeli ve tij çapına uygun boyutta 
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morset flanşı / merkezleyici kullanılmalıdır). Tij kamçılanması, karotiyer ve matkap 

aşınmasını arttırır ve karot yüzdesini düşürür. 

 

12. Kuyuda kamalanma şeklinde sıkışma olması durumunda, elmaslı potkron kullanılmalıdır. 

 

13. Sağlam kayada ilerleme bir karotiyer boyu olmalı, yıkıntılı kayada ise gerekli hallerde 

ilerleme boyu 1 metreye kadar düşürülmelidir. Manevra boyunun kısa olması halinde karot 

yüzdesinin artacağı unutulmamalıdır. 

 

14. Formasyon hakkında kesin ve tam bilgi edinmenin tek yolu, karot yüzdesinin % 100 olarak 

sağlanmasıdır. Bu yüzde sağlanamıyor ise en azından karot yüzdesi % 70 - 80’nin altına 

düşürülmemelidir. 

 

15. Karot yüzdesinin arttırılması için şartlar zorlanmalı, gerektiğinde karotiyer değişikliği, 

manevra boyunun kısaltılması veya küçük çaplı sondaj kuyusu açmak gibi önlemler 

alınmalıdır. Karot yüzdesinin % 702in altına düşmemesi için çaba harcanmalıdır. 

 

16. Çap değişiklikleri (takım çapı düşürme işlemi) zorunlu durumlarda yapılmalıdır. 

 

17. Karot yüzdesini düşüren formasyonun üst kısımlarında kısa karot alınmalı, derinlik 

arttıkça karot uzunluğu arttırılmalıdır. 

 

18. Karotun alınması sırasında karotun sıkıştığı anlaşılırsa, ilerleme durdurulmalı ve karotiyer 

kuyudan çıkarılarak, sıkışma nedeni giderildikten sonra karot alımına devam edilmelidir. 

Bütün önlemlere rağmen karot yüzdesi düşük ise, bu durum sondaj logunda belirtilmelidir. 

 

19. Sürtünmenin fazla olduğu formasyonlarda, portkron ile birlikte kısa boylu karotiyerler 

aşınmayı önlemek için tercih edilmelidir. 

 

20. Çok çatlaklı formasyonlarda, karot yüzdesini artırmak için 45 cm’lik manevralar 

yapılması uygun olacaktır.  

 

21. Pompa basıncının aşırı derecede yükselmesi durumunda, delgi işlemi hemen durdurulmalı 

ve bu durumun sebebi araştırılmalıdır. 
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22. Karotiyer ile normal ilerleme yapıldıktan sonra takım hemen yukarıya çekilmemelidir. 

Kırıntıların tamamen kuyu ağzına çıkması için sondaj suyunun berraklaşması beklenmelidir.       

 

23. Kuyudan gelen sondaj suyu berraklaştıktan sonra takım bir miktar yukarıya alınıp tekrar 

eski haline getirilmelidir. Karotiyerin hareketi, 15-50 cm kadar olmalıdır. Böylece, karotiyerin 

karotu tutup tutmadığı anlaşılabilir. 

 

24. Karotiyer iç tüpünün kuyudan çıkarılması sırasında, karotun düşmemesi için büyük özen 

gösterilmeli ve iç tüp sarsılmamalıdır.  

 

25. Karotiyer iç tüpü kuyu dışarısına çıkarıldıktan sonra matkap, segman yuvası ve segman 

sökülerek karot karotiyer içerisinden dikkatli bir şekilde alınmalıdır. 

 

26. Karot alma işlemi bittikten sonra her parça temizlenerek kontrol edilmeli ve daha sonra iç 

tüpe bağlanarak tekrar kuyuya indirilmelidir. 

 

6.1. WIRE-LINE KAROTLU SONDAJ TEKNİĞİ 

 

Wire-line takımlar, ilk olarak 1957 yılında kullanılmaya başlanılmıştır. Bugün, hem dünyada 

hem de ülkemizde karotlu sondaj çalışmalarında en çok kullanılan wire-line takımlar, Q serisi 

wire-line takımlardır. Dolayısıyla, bu bölümde bahsedilen konular, Q-serisi wire-line 

takımları baz almaktadır.  

 

Q-serisi wire-line takımlar, ilk yıllarda AQ, BQ ve NQ olmak üzere üç ayrı çapta imal edilmiş 

ve kullanılmıştır. Daha sonraki yıllarda, HQ ve PQ çaplı takımlar imal edilmeye başlanmıştır.  

Wire-line sistemin esasını, delme işlemi sonucunda elde edilen karotun kuyu dışarısına 

alınması için, komple takımın kuyu dışarısına çıkartılmasına gerek olmaması oluşturmaktadır 

(Şekil 6.4). 

 

Wire-line sistem tijleri, diğer tijlere oranla daha geniş çaplı olup, dış tüp ile aynı ölçülere 

sahiptir. Bu nedenle, iç tüp tijlerin içerisinde kolayca hareket edebilmektedir. İç tüp karot ile 

dolduktan sonra, ince bir çelik halata bağlı olan ve overshot adı verilen ekipman kuyuya 

indirilir. Overshot, iç tüp başlığının üst kısmında bulunan ve çam ağacı adı verilen parçayı 

kavramaktadır. Halat kuyu dışarısına çekildiğinde, iç tüpün dış tüp içerisinde sabit bir şekilde 
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durmasını ve geriye kaçmamasını sağlayan sustalar (mandallar) kapanır ve iç tüp serbest kalır. 

Daha sonra halat çekilmeye devam edilerek karotla dolu ve overshot ile tutulmuş olan iç tüp, 

tijlerin içerisinden kuyu dışarısına alınır (Şekil 6.5). 

 

İç tüp boşaltılarak bakım ve kontrolü yapıldıktan sonra, tijler içerisinden halatla kuyu tabanına 

gönderilir. Kuyuda su varsa, iç tüp doğrudan doğruya tijlerin içerisinden atılır. Su kaçağı var 

veya kuyu kuru ise, overshot çelik halat ile indirilir. İç tüp dış tüp içerisine oturduğunda, iç 

tüp başlığında bulunan sustalar kendiliğinden açılarak iç tüpün sabitlenmesini ve geriye doğru 

gitmesini önler. Bu işlem sonrasında, karotlu sondaj (karot alma) işlemine devam edilir.   

 

 
 

Şekil 6.4. Wire-line sondaj tekniği (Özdemir ve Özdemir, 2006) 
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Şekil 6.5. Wire-line karotiyer ile formasyondan karot alma işlemi aşamaları 

 

Karotlu sondaj çalışmalarında, wire-line takımların kullanılması pek çok avantajlar 

sağlamaktadır. Diğer takımlar, kullanılarak çeşitli nedenlerle başarıya ulaşılamayan 

kuyularda, wire-line takımlar kullanılarak tam bir başarı elde edilmesi mümkün 

olabilmektedir. Wire-line takımların sağladığı avantajlar şunlardır; 

 

1. Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlamak 

 

İlerleme sonunda (karotiyer uzunluğu kadar), karotiyerden karotun alınması için tijlerin kuyu 

dışarısına çıkartılmasına gerek yoktur. Böylece, hem zamandan ve hem de işçilikten büyük 

ölçüde tasarruf sağlanmaktadır. Takım, sadece elmaslı matkabın değiştirilmesi gerektiği 

zaman kuyu dışarısına alınmaktadır. Bu sistemin avantajı, özellikle kuyular derinleştikçe 

artmaktadır (Şekil 6.6). 

 

2. Metrajın artması 

 

Karotun kuyu dışarısına alınışında, takım çıkış ve iniş işlemlerinin yapılmaması nedeniyle bu 

işlemler için geçecek zaman ilerlemede kullanılmaktadır. Dolayısıyla, yapılan ilerleme 

miktarı büyük ölçüde artmaktadır (Şekil 6.6). 
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Şekil 6.6. Wire-line ve konvensiyonel sistemlerin zaman ve ilerleme yönünden karşılaştırılması  

(Özdemir ve Özdemir, 2006) 

 

3. Kuyu yıkıntılarının azalması 

 

Diğer takımlarla çalışılırken her ilerleme sonunda (karotiyer uzunluğu kadar), tijlerin kuyu 

dışarısına alınarak karotiyer içerisindeki karotun çıkartılması gerekmektedir. Tijlerin kuyu 

dışarısına çıkartılması sırasında, tijlerin kuyu duvarına çarpması nedeniyle kuyularda bazı 

yıkıntılar meydana gelebilmektedir. Fakat, wire-line takımlarla çalışılırken tijlerin kuyu 

içerisinde sabit olması sebebiyle bu tip kuyu yıkıntıları oldukça azalmaktadır. 

 

4. Elmaslı matkap ömrünün artması 

 

Wire-line takımlarla yapılan sondajlarda, kuyu yıkıntıları sınırlıdır. Dolayısıyla, elmaslı 

matkabın hasara uğramasının en büyük sebebi olan matkabın yıkıntı malzeme üzerinde 

çalışması da söz konusu olmamaktadır. Böylece, elmaslı matkabın çalışma ömrü ve yaptığı 

metraj önemli ölçüde artmaktadır. 

 

5. Karotlu ilerleme miktarının artması 

 

Wire-line takımlarla çalışılması, kuyu yıkıntılarını büyük ölçüde azaltmaktadır. Dolayısıyla, 

özellikle yıkılan malzeme üzerinde çalışılması nedeniyle meydana gelen karot bloklaması vb. 

gibi arızalar olmadığı için karotlu ilerleme miktarı çok daha fazla olmaktadır. 
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6. Karot bloklamasının tespiti 

 

Wire-line takımlarla çalışılırken karot bloklaması meydana geldiğinde, iç tüp karot tarafından 

geriye doğru itildiği için iç tüp başlığındaki lastik yastıklar genişlemektedir. Genişleyen bu 

lastikler, sondaj sıvısının geçişini engelleyerek çamur pompası manometresinin çok yüksek 

basınç değeri göstermesine sebep olmaktadır. Bu durumda, söndör uyarılarak hem karot kaybı 

hem de kuyu ve takımın hasara uğraması önlenmiş olacaktır. 

 

7. Karot yüzdesinin artması 

 

Tecrübeli sondörler, diğer takımlarla çalışırlarken de karot bloklaması durumunu tespit 

edebilmektedirler. Özellikle derin kuyularda, takım çıkışı yaparak karotiyeri kuyu dışarısına 

almak istememekte ve bir miktar daha ilerleme yapmayı tercih etmektedirler. Bu durum, 

karotun öğütülerek kaybına neden olmaktadır. Buna karşın, wire-line takımlarla çalışılırken 

karot bloklaması durumunda iç tüpün kuyu dışarısına alınarak bloklamanın giderilmesi kolay 

olduğu için sondörler bu işlemden çekinmemektedirler. Böylece, bloklama nedeniyle 

oluşabilecek karot kaybı da önlenmektedir. Ayrıca, karotiyer karot ile dolduğunda lastik 

yastıklar şişerek basınç yükselmesine sebep olmaktadır. Bu durumda, sondörün dalgınlıkla 

daha fazla ilerleme yapma arzusu ve karotu öğütmesi engellenmektedir. 

 

Diğer takımlarla çalışılırken karot kaybının fazla olduğu çatlaklı ve parçalı formasyonlarda, 

wire-line takımlar kullanıldığında karot yüzdesi büyük ölçüde artmaktadır. Ayrıca, karot 

yüzdesinin düşük olduğu çok yumuşak formasyonlarda da wire-line takımlar önemli bir 

avantaj sağlamaktadır. Şöyle ki, wire-line karotiyerin iç tüp uzatmasının ucu ile elmaslı 

matkabın matrisi arasındaki mesafe 1.6 mm’ye kadar azaltılabildiği için karotun su ile teması 

minimize edilebilmektedir. Böylece, karotun su ile temas etmesi sonucunda oluşan karot 

kaybı önlenmektedir. 

 

8. Sondaj ssıvısının anülüs çıkış hızının yüksek olması 

 

Wire-line tijlerin dış çaplarının, diğer tijlere oranla daha geniş olması nedeniyle tijler ile kuyu 

duvarı arasındaki alan (anülüs) daha küçüktür. Dolayısıyla, sondaj sıvısı çıkış hızı daha 

yüksektir. Bu durum, kuyu tabanındaki kırıntıların daha hızlı ve kolay bir şekilde taşınmasını 

ve kuyu dışarısına atılmasını sağlayacaktır. Böylece, daha hızlı bir sondaj yapılırken aynı 
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zamanda da takım sıkışması riski azaltılmış olacaktır. Anülüs mesafesi dar olmasına karşın, 

sondaj çamuru kullanımını engellemeyecek genişliktedir. Dolayısıyla, wire-line takımlar 

kullanılırken viskozitesi ≤ 35 sn/lt olan sondaj çamurları ile çalışılmasında bir sakınca 

bulunmamaktadır. 

 

9. Tijler içerisinde basınç düşmesi olmaması 

 

Wire-line tijlerin manşonsuz olması nedeniyle, çamur pompasında basınç kaybına sebep olan 

diğer takım tijlerindeki manşonların iç kesitlerindeki alan daralması söz konusu değildir. 

Böylece, wire-line takımlar ile daha düşük pompa basınçlarında çalışılabilmektedir. 

 

10. Wire-line tijlerin muhafaza borusu olarak kullanılması 

 

Wire-line takımlarda, farklı çap tijleri teleskopik özellik göstermektedir. Dolayısıyla, bir 

büyük çaplı tij bir küçük çaplı tij için muhafaza borusu görevi yapabilir. Bu özellik, takım 

sıkışması vb. gibi durumlarda kuyunun devam ettirilmesine imkan vermektedir. Sıkışan takım 

karotiyerinin iç tüpü alındıktan sonra, takımın uç kısmında bulunan elmaslı matkabın 

matrisinin iç kısmı eski bir matkaba yedirilerek genişletilir. Böylece, sıkışan takımın 

içerisinden bir küçük çaplı takımla sondaja devam edilebilmektedir. Sadece, AQ takım BQ 

tijler içerisinden geçmez. 

 

Wire-line takımla çalışılırken komple ikinci bir iç tüpün kullanılması, zamandan tasarruf 

sağlanması açısından önemlidir. Karotla dolan iç tüp, kuyudan çıkarıldıktan sonra hazır 

bekletilen ikinci tüp kuyuya indirilir (Şekil 6.4). Böylece, karotun çıkartılması, iç tüpün 

bakımı ve yağlanması gibi işlemlerin delme hızını düşürmesi engellenir. 

 

Wire-line sistemle çalışılırken yapılacak işlemler şunlardır; 

 

1. İlerleme sonunda, karotiyer karotla dolduktan sonra takım morsetle askıya alınarak 

durdurulur ve morsetin üstünden en üstteki subaşlığının bağlı bulunduğu tij çözülerek ayrılır. 

Tijin morset üzerinden çözülmesi, açılı sondaj çalışmalarında özellikle tercih edilmektedir. 

Fakat, genellikle takım fren içerisinde emniyete alındıktan sonra en üstteki tij morsetin hemen 

altından çözülür ve kuyu ağzı serbest duruma getirilir.  
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2. Wire-line halatın ucuna bağlı olan overshot, tijlerin içerisinden kuyuya indirilir. Özellikle 

açılı sondajlarda, overshotın tabana daha çabuk inmesini sağlamak için overshotın üst tarafına 

gerekirse 1 adet AW tij halat üstüne geçirilmek suretiyle takılır. Bu arada, önceden overshotın 

10 m üzerinde halatın silinmeyecek bir şekilde 40-50 cm’lik bölümü işaret amacıyla boyanmış 

olmalıdır. Böylece, halat geri çekilirken bu boyalı kısım kuyu ağzından çıkınca overshotın 10 

m sonra geleceğini bilen sondör çok daha dikkatli davranacaktır. 

 

3. Overshot iç tüpün başlığını tuttuğunda, halatın tijin tam üst ucuna gelen yerinden 3.05 m 

üst tarafına yine işaret amacıyla renkli bir kurdele veya ip bağlanır. Bunun sebebi, bir sonraki 

iç tüpün çıkartılması işleminde overshot kuyuya indirilirken bu kurdelenin bağlandığı kısım 

vinç tamburundan boşaldığında sondör, overshotın karotiyere yaklaştığını anlamasıdır. 

Böylece, overshotın yavaşça iç tüp başlığına inmesi sağlandığı gibi dalgınlıkla gereğinden 

fazla halatın kuyuya sarkıtılması da önlenecektir. İkinci seferde, kurdele tam en üstteki tijin 

ağzına gelecek ve halat yukarıya çekilmeden önce kurdelenin yeri değiştirilerek tekrar 3.05 m 

yukarıya bağlanacaktır. 

 

4. Overshot iç tüpü tuttuğunda, bir ses gelmeli veya wire-line tij elle tutuluyorsa bu durum 

hissedilecektir. Daha sonra halat, elle çekilerek overshotın iç tüpü tutup tutmadığı halatın 

ağırlığından anlaşılacaktır. 

 

5. Overshotın iç tüpü tuttuğundan emin olunduktan sonra, vinç çalıştırılarak halat yukarıya 

çekilmeye başlanır. Fakat, çekme işlemi hızlı bir şekilde yapılmamalıdır. Çünkü, iç tüpün üst 

kısmında bulunan su dışarıya atılmaktadır ve üst kısımda bulunan bu suyun ağırlığı nedeniyle 

halat çok fazla zorlanacağı için kopma tehlikesi belirebilir. Ayrıca, iç tüp çok hızlı bir şekilde 

çekilirse kuyu tabanındaki kırıntılar elmaslı matkabın ağız kısmından karotiyer içerisine 

çekilebilir. 

 

6. Halat yukarıya çekilirken, halat üzerindeki boyalı kısım kuyu ağzından çıktığında overshot 

ve iç tüpün 10 m sonra geleceğini bilen sondör halat çekme hızını düşürmelidir.  

 

7.  İç tüp, kuyu ağzından çıkar çıkmaz, yakalanarak overshottan ayrılır. 

8. Gerek görülmesi durumunda, tijler içerisinden bir miktar su basılır. Tijlerin tamamen 

doldurulmasına gerek yoktur. Bütün mesele, tijlerin içerisinde ve kuyu tabanında bir miktar 

suyun olmasıdır. Ayrıca, karotiyer içerisine emilmiş olan kırıntıların temizlenmesidir. Daha 
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sonra, bakımı yapılmış olan ve hazır olarak bekletilen ikinci iç tüp kuyu ağzından tijler 

içerisine atılır. Kuyuda su yok ise, iç tüp kuyuya overshot ile indirilir. 

 

9. Takımın üst ucuna yeni bir tij ilave edilir. Subaşlığı bağlanır. Tijler morsete bağlandıktan 

sonra, iç tüpün yerine daha çabuk oturması için çamur pompası ile su basılır. Bu arada pompa 

manometresi gözlenirken, bir taraftan da kuyu ağzındaki tij elle tutulur. İç tüpün yerine 

oturduğu, manometrede ani bir yükselip düşme meydana gelmesinden veya elle hissedilebilir.  

 

10. İç tüpün yerine oturduğundan emin olunduktan ve sondaj sıvısı devretmeye başladıktan 

sonra, delme işlemine geçilir. Burada en önemli husus, iç tüpün yerine oturduğundan emin 

olunmadan kesinlikle delme işlemine geçilmemesidir. 

 

Wire-line takımlar karotlu sondajlarda çok büyük yararlar sağlamasına karşılık, diğer 

takımlara nazaran daha pahalı ve hassastır. Bu nedenle, wire-line takımların hem depolama 

hem de çalıştırılmaları sırasında çok dikkatli olunması gereklidir. Bakım ve temizliğe önem 

gösterilmesi ana ilkedir. 

 

Wire-line takımla çalışılırken, morset ve fren çenelerinin uygun çapta ve iyi özellikte olması 

gereklidir. Çünkü, et kalınlığı düşük olan tijler özellikle derin kuyularda ezilebilmekte ve iç 

tüpün tijler içerisinde sıkışmasına neden olabilmektedir. Bu durumun önlenmesi için tijler 

kuyuya indirilmeden önce, iç tüp ile aynı çapta bir manşon veya portkron tijler içerisine 

atılarak tüm tijler tek tek kontrol edilmelidir. 

 

Kuyuya basılan sondaj sıvısı temiz olmalı ve içerisinde katı madde bulunmamalıdır. Çünkü, 

kırıntı veya pislikler tijler veya dış tüp içerisinde birikerek iç tüpün hareketini kısıtlamakta 

veya iç tüpün yerine oturmasını engelleyebilmektedir. 

 

Wire-line takımlarla çalışılırken anülüs alanının dar olması sebebiyle, fazla miktarda sondaj 

sıvısı basılmadan da yeterli çıkış hızı ile kuyu tabanındaki kırıntıların kuyu dışarısına atılması 

sağlanabilmektedir. Bu nedenle, basılması gereken sondaj sıvısı miktarının uygun düzeyde 

olmasına dikkat edilmelidir. Aşırı miktarda su basılması, elmaslı matkabın kuyu tabanından 

yukarıya kalkması vb. gibi sakıncalara sebep olacaktır. 
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Subaşlığı ve manevra başlığı diş tipleri ve çelik kalitelerinin wire-line tijlerin diş tipi ve çelik 

kalitesi ile aynı olması gereklidir. Tersi bir durum, tij dişlerinin bozulmasına ve tijlerin 

bağlantı yerlerinden su kaçırmalarına sebep olacaktır. Bu durum, önlenmesi zor veya imkansız 

olan arızaların oluşmasını sağlayabilir. 

 

6.2. KAROTLARIN SANDIKLANMASI ve YARILANMASI 

 

Karotun karotiyerden çıkartılması için önce matkap, sonra portkron ve segman sökülür. Daha 

sonra, karotiyerin üst ucu yükseltilmek suretiyle karotun kayarak karotiyer dışarısına çıkması 

sağlanır. Bu işlem için, elle tutulan bir tij ile yavaşça ittirmekte yeterli olabilir. Çok kere 

karotiyer dış yüzeyine ahşap bir tokmak veya üzeri deri kaplı bir çekiçle yavaş bir şekilde 

vurmak gerekebilir. Yumuşak ve kırıklı kaya karotlarının karotiyerden çıkartılması 

durumunda, itici bir sisteme gerek duyulabilir. Bu sistem, rijit çerçeveye kelepçelenmiş, uzun 

elle idare edilebilen vidalı bir kriko veya benzer biçimde monte edilmiş hidrolik olarak 

çalıştırılabilen bir piston olabilir.  

 

Karotun, karotiyerden kontrollü bir şekilde çıkarılması esas amaç olmalıdır. Karotiyerden 

çıkartılan karotlar, dikkatli ve sistematik bir şekilde karot sandığına konulmalıdır. Böylece, 

kayanın ilk yapı ve dokusu bozulmadan saklanması sağlanır. 

 

Karotiyer içerisinden çıkarılan karotun tanımlanması, jeolojik ve mühendislik özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla analiz yapılması aşamasına kadar muhafaza edilmesi için korunduğu 

sert plastik veya ahşaptan yapılmış sandıklara karot sandığı denilmektedir (Şekil 6.7 ve 6.8). 

Karot sandıkları, genellikle 1.5 metre uzunluğunda, karot çapına uygun aralıkta ve genişlikte 

yapılmaktadırlar. 

 

Sınırlayıcı bir ölçü olmamakla birlikte, karot sandıklarının boyutlandırılmasında Çizelge 6.1 

dikkate alınabileceği gibi karot örnekleri 1.5 m. boyunda, 0.4 m. eninde ve 0.1 m 

derinliğindeki hafif tahtalarla ayrılmış tahta veya standart olarak imal edilen sert plastik 

sandıklara konabilir. Sandığın derinliği ile bölmelerin genişliği, kapak kapandığı zaman 

karotlar oynamayacak şekilde olmalıdır. Sandıklar kapaklı olmalıdır. Kırıklı veya zayıf 

çimentolu karotlar naylona sarılarak sandığa yerleştirilmelidir.  
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Şekil 6.7. Plastik bir karot sandığının yapısı  

 

  
 

 
  

Şekil 6.8. Ahşap bir karot sandığının yapısı   
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Çizelge 6.1. Referans alınabilecek karot sandığı ölçüleri (Özdemir ve Özdemir, 2006) 

 

Karot Çapı  

(mm) 

En  

(cm) 

Derinlik  

(cm) 

Boy  

(cm) 

72 30 12 150 

62 28 11 150 

52 24 10 150 

42 21 9 150 

 

Şekil 6.9’da görüldüğü gibi karotlar, kitap sayfası (soldan sağa) ve S şeklinde olmak üzere iki 

şekilde karot sandıklarına yerleştirilmektedir. 

 

 
 

Şekil 6.9. Karotların karot sandığına yerleştirilme şekilleri (Özdemir ve Özdemir, 2006) 

 

Karotların sandıklara yerleştirilmesi sırasında dikkat edilecek hususlar şunlardır; 

 

1. Her manevra sonrası alınan karotlar sandığa konulduğunda, manevra aralıkları ayraçlar ile 

ayrılmalıdır.  

 

2. Ayraçlar altından karotlar etrafa yayılmamalıdır (özellikle kırıntılı birimlerde). 

 

3. Karot uzunluğunca sandık üzerine ok işareti konulmalıdır. Ayrıca, okun başlama ve bitiş 

yerlerinde manevra başlangıç ve bitiş derinlikleri belirtilmelidir. Bu derinlikler, sandık ve 

ayraç üzerine yazılmalıdır. 

 

4. Karotların arasına sediman numune konulacaksa, etiketi yukarıya gelecek şekilde 

yerleştirilmelidir. Islak sedimanların, etiketi ıslatmaması için kuruduktan sonra veya yaş iken 

torbaya konulup etiketi yukarı getirilmelidir. 
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5. Karot sandıklarının kapağının üzerine proje adı, sondaj numarası ile başlangıç ve bitiş 

derinlikleri yazılmalıdır. 

 

Karot sandıklarında ilerleme başı ve sonu derinlikleri ayraçlar üzerine yazılır. Ayrıca, karot 

sandığı kapaklarının hem içine hem de dışına proje adı, sondaj yeri ve numarası, kuyu derinliği 

gibi gerekli tüm bilgiler yazılmalıdır (Şekil 6.10). 

 

 
 

Şekil 6.10. Karot sandığının bileşenleri ve sandık üzerine yazılması gereken bilgiler 

 

Karotlar sandıklanıp, etiketlendikten sonra elde edilen gerçek karot uzunlukları tayin 

edilmelidir. Bu amaçla, alınan karot numuneleri gerçek uzunluklarından büyük göstermek için 

yayılmamalı, karotlar alındığı metre ve kuyulara uygun olarak karot sandıklarına 

yerleştirilmelidir. Tersi bir durum, hedeflenen verilerin elde edilmesini engelleyebilir. Ayrıca, 

karot tanımlama ve inceleme işlemini yapan mühendisi ve/veya mühendisleri önemli ölçüde 

yanıltabilir. Tüm numuneler, en kısa sürede laboratuara teslim edilmelidir. Numunelerin 

laboratuara sevki hiçbir suretle nakliye ambarları veya posta araçlarıyla yapılmamalı, özel 

araç tercih edilmelidir.  

 

Karotların mineral içeriğinin ve diğer fiziksel özelliklerinin saptanması amacıyla, bir 

bölümünün alınarak mineraloji ve petrografi laboratuarına gönderilmesi gerekebilir. Bu 

amaçla, karotlar orta kısımlarından ikiye bölünür ve bir yarısı laboratuara gönderilecek 

numune olarak ayrılırken, diğer yarısı karot sandığındaki yerine şahit numune olarak konulur. 
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Karotlar, taşınabilir hidromekanik ekipmanlarla yarılanabilir. Karotları daha düzgün ve hızlı 

bir şekilde bölmek için geliştirilmiş ve elektrik motorları ile çalışan karot kesme makinaları 

da imal edilmektedir (Şekil 6.11).  

    

 (a)   (b) 

 (c) 

 
(d) 

 

 

Şekil 6.11. Mekanik bir karot bölücü (a), karot kesme makinası (b), yarılanmış karot (c) ve şahit numuneler (d) 
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6.3. KAROTLARIN İNCELENMESİ VE JEOLOJİK TANIMLAMA 

 

Karot inceleme ve jeolojik tanımlama işlemi, karotlar taşınmadan önce ve sondaj yerinde bir 

jeoloji mühendisi tarafından yapılmalıdır (Şekil 6.12). Son yıllarda, karotlardaki cevher 

mineral oranlarının analizler öncesi değerlendirilmesinde taşınabilir XRF cihazları 

kullanılmaktadır (Şekil 6.13).  

 

 
 

Şekil 6.12. Karotların arazide jeoloji mühendisi tarafından incelenmesi ve tanımlanması 

 

 
 

Şekil 6.13. Karotların taşınabilir XRF ile incelenmesi ve element içeriklerinin tanımlanması 
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Karotların sistemli bir şekilde tanımlanabilmesi için göz önüne alınacak hususlar ve 

tanımlanması tavsiye edilen kaya özellikleri şunlardır; 

 

1. Karottaki Kırıklar 

 

Karotun karotiyerden çıkartıldıktan sonra, temsil ettiği kaya kütlesinin özelliklerini yansıtması 

gereklidir. Karot örnekler üzerinde, doğal veya yapay (sondaj tekniği hatası veya karotun 

karotiyerden çıkartılması sırasında) kırıklar olabilir. Çok sağlam kaya karotlarında dahi 

özellikle son bölümlerinde, bazı yapay kırıklar beklenmeli ve bu hususa dikkat edilmelidir. 

Bir dereceye kadar yapay kırıklar kabul edilebilir. Ancak, bu kırıkların derecesi kullanılan 

sondaj makinası ve teknik, sondaj yapılan alan veya ekipman özelliklerine bağlı olarak tecrübe 

ile belirlenmelidir. Yapay kırıklar, kaya kazılarının planlanmasında yardımcı olabilir.  

 

2. Karot Uzunlukları 

 

Sondaj sırasında matkap kesintileri, sondaj sıvısı sistemi ile kuyu dışarısına atılmaktadır. 

Karotiyer içerisine giren örnekler ise dört kısımda ele alınabilir:  

a. Uzunluğu 10 cm’den büyük olan karotlar 

b. Uzunluğu 10 cm’den küçük olan karotlar 

c. Karot olarak alınamamış kırıklı malzeme 

d. Bir önceki çalışmadan kalmış olan malzeme. Bu malzeme, karotiyer çekilirken kalan 

karotun kök kısmı, karotiyer kuyudan çekilirken kuyuya düşen malzeme veya sondaj sıvısı 

dolaşımına son verildiğinde çökelen kırıntılar olabilir. 

 

Karot sandığına yerleştirilen karotlar, yukarıda maddeler halinde bahsedilen kısımlardan 

oluşmaktadır. Bu kısımlar, karot yüzdesinin hesaplanmasında oldukça önemli bir rol 

oynamaktadır (Şekil 6.14).  
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Şekil 6.14. Karot uzunluklarının ölçülmesi 

 

Sondaj karotlarından aşağıdaki parametreler hesaplanır; 

 

1. Toplam karot yüzdesi (TKY) 

       Bir ilerleme aralığında alınan karot parçalarının toplam uzunluğu (cm) 

TKY (%) =     ----------------------------------------------------------------------------------- 

                                               İlerleme aralığının uzunluğu (cm) 

 

Karotlu sondajlarda TKY’nin genellikle % 80’den az olmaması istenmektedir.  

 

2. Sağlam karot yüzdesi (SKY)  

                                     Bir ilerleme aralığında silindirik şeklini (çapını) koruyan 

karot parçalarının toplam uzunluğu (cm) 

SKY (%) =  ---------------------------------------------------------------------- 

İlerleme aralığının uzunluğu (cm) 

 

SKY için silindirik şeklini koruyan kaya ve zemin karotları dikkate alınmaktadır. 

 

3. Kaya kalite göstergesi (RQD) 

                                            Bir ilerleme aralığı boyu 10 cm ve 10 cm’den  

              büyük olan karotların toplam uzunluğu (cm) 

                             RQD (%) = ------------------------------------------------------ 

                                               İlerleme aralığının uzunluğu (cm) 

 

- RQD, her karot parçasının merkezinden geçen bir hat boyunca ölçülür. 
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- Dik veya dike yakın süreksizlikleri (karot eksenine paralel yönde)  içeren karot parçalarında 

dik süreksizlik tek bir süreksizlik olarak kabul edilir ve başkaca bir süreksizlikle 

parçalanmamışsa, karot 10 cm’den küçük bile olsa (dik süreksizlik nedeniyle parçalandığı 

belirgin ise) diğer parçayla/parçalarla birleştirilerek hesaplamaya dahil edilir.  

 

- Eğer karotlar karotiyerden çıkartılırken kırılmışsa, bu kırıklar doğal kırık olarak 

değerlendirilmez ve RQD, karotlar bu yapay kırıklar boyunca birleştirilerek ölçülür. 

 

- RQD, sadece kaya türü birimler için ölçülmektedir (Şekil 6.15).  

 

RQD, orijinal olarak NX  (54.7 mm) çapında karotlar için önerilmiştir. Genel olarak NQ (47.6 

mm) çaplı karotlar, RQD’nin tayininde ideal karot çapları olarak kabul edilirler ve karotlu 

sondajlarda en yaygın olarak kullanılan karot çapıdır. Bununla birlikte, çapları BQ (36.5 mm) 

ve PQ (85 mm) arasında değişen karotlar da uygun sondaj tekniklerinin uygulanması ve 

karotların aşırı derecede kırılmasına ve/veya düşük karot yüzdesine izin verilmediği 

koşullarda RQD’nin tayini için uygundur. 

   

 

Şekil 6.15. RQD hesabı (Ulusay, 2001) 

4. Eklem sıklığı (FF) 

        Bir ilerlemedeki ayrık ve doğal süreksizliklerin sayısı 

          FF  =---------------------------------------------------------------- (süreksizlik sayısı/m) 

          İlerleme aralığının uzunluğu (m) 
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Örnek : 

 

Karotlu bir maden sondajının 150-190 metreleri arasından alınan karotların karot sandığındaki 

görünümü aşağıda verilmiştir. Bu sandıkta 150 - 160 m’ler arasındaki ilerlemeye ait TKY, 

SKY, RQD ve FF parametreleri örnek olarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

 

 

150-160 m: 

                     14 + 7 + 10 + 12 + 11 + 7 + 3 + 4 + 28               96 

TKY = ----------------------------------------------------------- = -------- = % 96 

                                               100                                            100 

  

                     14 + 7 + 12 + 11 + 7 + 3 + 4 + 28                       86 

SKY = ----------------------------------------------------------- = -------- = % 86 

                                            100                                               100 

  

                   14 + 12 + 11 + 28            65 

 RQD = ----------------------------- = -------- = % 65 

100  100 

 

                           9 

FF = ----------- = 9 m-1 

               1 
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6.4. SONDAJ LOGU 

 

Karotların loglamasına ilişkin çok sayıda log örneği önerilmektedir (Şekil 6.16 ve 6.17). Esas 

olarak birçok benzerlikler taşıyan bu loglarda, yapılan çalışmanın amacına göre bazı kolonlar 

çıkarılarak veya yenileri eklenerek yeni loglar hazırlanabilir. 

 

 

Şekil 6.16. Karotlu bir log örneği (Oygür ve diğ., 1992) 
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Şekil 6.17. Verilerin histogram şeklinde sunulduğu karotlu bir sondaj logu örneği (Ulusay, 2001) 

 

6.5. KAROT FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİ  

 

Maden etütlerinde, sondaj karotlarının renkli fotoğraflarının çekilmesi oldukça yaygın bir 

uygulamadır. Bu uygulama sayesinde, projenin tamamlanmasından uzun bir süre sonra hem 

karotlu hem de diğer amaçlarla karotların tekrar incelenmesi gerekebilmektedir. Fakat, karot 

depolarında muhafaza edilen karotların uzun süre içerisinde özelliklerini kaybetmeleri veya 

düzensiz yerleştirme sonucu karot parçalarının dökülerek kayba uğramaları vb. gibi 

olumsuzluklarla çok sık karşılaşılabilmektedir. Karotlar alındıktan hemen sonra çekilen ve 

arşivlenen fotoğraflar sayesinde, karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşın her zaman 

değerlendirme yapma olanağı sağlanmış olur.  

 

Metal bir sehpaya yerleştirilen iki karot sandığının karşıdan fotoğrafı çekilir (Şekil 6.18). 

Sandıkların üzerine proje tanıtım kartı konur ve bu karta projenin adı, sondaj ve karot sandığı 

numarası, ilerleme aralıkları yazılır. Ayrıca, sandıkların kenarına renk kartı konur (Şekil 6.19).  

Fotoğraflar çekilirken, kaya renklerinin net olarak çıkması için karot yüzeyleri nemli bir bezle 

silinmektedir.   
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      Şekil 6.18. Karot fotoğraflarının çekilmesinde kullanılan bir düzenek (Ulusay, 2001) 

 

 

Şekil 6.19. Karot sandığında renk kartı uygulaması   



Adil ÖZDEMİR, Maden Aramada Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği 

 

184 

 

Yarılanmadan önce ve iyice yıkandıktan sonra sondaj karotunun, daha sonraları yapılacak 

değerlendirmeler için renkli fotoğrafı çekilmelidir. Birkaç seneyi aşan birçok işletme (ve 

zenginleştirme) çalışmalarında yeni teknolojiler uygulanabilir hale geldikçe cevher işleme 

teknikleri zamanla veya müşteri gereksinimleri değişebilir. Bunun sonucu olarak daha önce 

biraz veya hiç etkisi olmayacağı düşünülen cevher özellikleri aniden önemli hale gelebilir. 

Örneğin; karot fotoğrafları incelenerek karot loglaması sırasında sorun oluşturmayan kırıklar veya 

zayıflık düzlemleri göçme işlemlerinin neden olduğu gerilmelerle problemli hale gelebilir. 

 

Karot veya kırıntılara göre hazırlanmış bir log aramalar ve/veya geliştirme çalışmaları için 

seçilen alanın birinci elden jeoloji kaydıdır ve bütün izdüşürmeler veya korelasyonların 

temelidir ve daha sonra yapılacak değerlendirmelere temel teşkil edeceği için açık, doğru ve 

okunaklı olmalıdır. Log formları gelecekteki değerlendirmelerin yapılabilmesi için bilgisayar 

uyumlu olmalıdır. 

 

6.6. GÜNLÜK SONDAJ (VARDİYE) RAPORU  

 

Sondörün, sondaj sırasındaki gözlemlerini yansıtan bir günlük sondaj raporu hazırlaması bir 

gelenektir (Şekil 6.20). Bu raporun şekli, sondajı yapan kuruluş ve etüdün amacına göre 

değişebilmektedir. Burada, önemli olan çalışma sırasında sondörün gözlemlediği bütün 

bilgilerin yazılması ve tam bir rapor haline getirilmesidir. Sondörün günlük raporunda;  

1. Sondaj yeri 

2. Kuyu numarası 

3. Tarih 

4. Uygulanan sondaj yöntemi ve kullanılan sondaj makinası tipi  

5. Sondaj sıvısı türü ve özellikleri 

6. Karotiyer tipi ve uzunluğu 

7. Matkap tipi ve özellikleri 

8. Matkap dönüş hızı ve matkap üzerine uygulanan baskı 

9. Çalışmaya başlamadan önce ve sonraki kuyudaki su seviyesi ve rengi 

10. Yapılan manevra süreleri ve boşta geçen zamanlar 

11. Günlük ilerleme miktarı 

12. Log alım derinlikleri vb. bilgiler yer almalıdır. 
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Bu bilgiler, sondaj mühendisi veya kurum yetkilileri tarafından maliyet ve performans 

analizlerinde, kullanılan ekipman kalitesi ile ilgili değerlendirmelerde kullanılabilecektir. Bu 

rapor, en basit aynı sahada yapılacak sonraki sondaj çalışmalarının planlanmasında en önemli 

veri kaynağı olacaktır. 

 

Sondör, raporunda kullanılan sondaj ekipmanlarındaki eksiklik ve hataları, daha sonra 

yapılacak sondaj çalışmalarında faydalı olabileceğini düşündüğü veya uyguladığı başarılı 

yöntemlere de yer vermelidir. 

 

Şekil 6.20. Günlük sondaj raporu örneği 


