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ÖZET 

GRANİTİK KAYAÇLARIN SICAK ASFALT KARIŞIMLARINDA AGREGA 
OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ 
 
Asfalt kaplamaların % 90’dan fazlasını oluşturan agregaların özellikleri yolun servis 
ömrü süresinde önemli rol oynamaktadır. Asfalt kaplamasının performansının iyi olması 
için, kullanılan agregaların dayanım ve dayanıklılığının istenilen düzeyde olması ve 
soyulmaması gerekmektedir. Bilindiği gibi; granitik kayaçlar, sertlik, dayanım ve 
dayanıklılık özellikleri açısından birçok kayaç türüne göre üstün özelliklere sahip 
olabilmelerine karşın, sıcak asfalt karışımlarında kullanılmaları durumunda soyulmaya 
neden olduklarından ülkemizde asfalt agregası olarak kullanımları sınırlıdır. 
Uluslararası ve ulusal literatürde granitik kayaçların agrega olarak kullanılmalarına 
ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Ancak bu tür kayaçların sıcak asfalt karışımlarında 
agrega olarak kullanılmaları durumunda ortaya çıkacak problemler yeterince 
irdelenmemiştir. Bu çalışmada, farklı özellikteki granitik kayaçların asfalt agregası 
olarak kullanılabilirliklerinin nedenleriyle birlikte karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
 
Araştırmalar örnek çeşitliliği sağlamak amacıyla; ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi 
olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde bloktaş olarak işletilmekte olan granit 
ocaklarından alınan örnekler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Granitik kayaçların öncelikle 
jeolojik, petrografik, mineralojik ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra bu 
kayaçlardan laboratuvarda üretilen agregaların özelliklerini belirlemek için standartlara 
uygun agrega deneyleri, ayrıca suyun etkisinden ve trafik yüklerinden kaynaklanan 
soyulma özelliklerini belirlemek için soyulma testi ve çekip-çıkarma (pull-out) testi 
yapılmıştır. Öte yandan, granitik kayaçların sıcak asfalt karışımlarında agrega olarak 
kullanılmaları durumunda, ortaya çıkan en önemli problemlerden biri olan soyulmayı 
kontrol eden parametrelerden yüzey enerjileri ve yüzey pürüzlülükleri farklı yöntemler 
kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirilirken, İstanbul Bölgesindeki 
asfalt üretiminde yaygınca kullanılan bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregaları referans 
olarak kullanılmıştır.  
 
Tez kapsamındaki agrega test sonuçları incelendiğinde ve bu sonuçlar referans 
agregalarının test sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, granitik kayaç agregalarının 
laboratuvarda çeneli kırıcıda üretilmeleri nedeniyle yassı tane yüzdeleri yüksektir. Bu 
durum agregaların Los Angeles katsayılarının artmasına neden olmuştur. Bu kayaçların 
agrega olarak üretilmeleri sırasında uygun kırıcı ve ekipmanların seçilmesiyle 
bahsedilen sorunlar azaltılabilir. Bunun dışındaki diğer özellikleri sıcak asfalt 
karışımlarında agrega olarak kullanılabilirlikleri açısından uygundur. Bu özelliklerinin 
dışında, granitik kayaç agregaları soyulmaya karşı eğilimlidir. Soyulma özellikleri su ve 
trafik yükü olmak üzere iki ayrı parametre tarafından kontrol edilmektedir. Suyun 
etkisiyle meydana gelen soyulma, granitik kayaç agregalarının yüzey gerilmesine, 
bileşiminde bulunan kuvars, ortoklaz ve hornblend yüzdesine, mineral boyutuna 



 
 

xiii 
 

(ortoklaz boyutu) ve kimyasal bileşimine bağlı iken, trafik yüklerinin etkisiyle meydana 
gelen çekme gerilmeleri, agregaların yüzey pürüzlülüğüne ve bileşimindeki kuvars, 
plajiyoklaz ve biyotit minerallerinin boyutuna bağlı olduğu ortaya konmuştur. Özellikle 
iklimsel açıdan yağışlı bölgelerde ortaç karakterli kuvars monzonit, trafik yükünün fazla 
olduğu bölgelerde ise, kuvars ve plajiyoklaz yüzdesi yüksek, iri taneli kuvars monzonit 
ve granit/granodiyorit türü granitik kayaçların sıcak asfalt karışımlarında agrega olarak 
kullanılmalarının uygun olduğu belirlenmiştir. 
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SUMMARY 

USABILITY OF GRANITIC ROCKS AS AGGREGATE IN HOT-MIX 
ASPHALT 
 
Properties of aggregates that used more than 90% in asphalt pavements play an 
important role during service life of roads. To achieve good asphalt pavement 
performance, the strength and durability of aggregates should be at intended level and 
should not be separated from asphalt (stripping). As known; properties of granitic rocks 
like hardness, strength and durability are more favorable than many rock types. But, 
granitic rocks have a limited usage in our country as asphalt aggregate because of 
stripping when granitic rocks are used in hot mix asphalt. Studies on the usage of 
granitic rocks as aggregate exist in international and national literature. However, the 
performance of granitic rocks as asphalt aggregate hasn’t been evaluated yet. This study 
aims to correlate the usability of granitic rocks with different properties as asphalt 
aggregate and to discuss their reasons. 
 
Studies were conducted on samples from granite quarries especially in Marmara region 
and in different regions of Turkey to obtain varying samples. Firstly, geological, 
petrographical, mineralogical and chemical properties of granitic rocks were 
determined. Then, standard aggregate tests were performed to evaluate the effects of 
different aggregates to the hot mix asphalt properties. One of the major problems of 
these rocks when used in asphalt aggregate is stripping. Sripping and pull-out tests were 
conducted on the studied granite aggregates to determine stripping properties caused by 
water and traffic loads. The parameters (surface energy and surface roughness) affecting 
stripping are determined by different methods. During the evaluation stage, basalt, 
limestone and sandstone aggregates, which have been widely used in hot mix asphalt 
production in Istanbul, were used as reference aggregates. 
 
When the test results of the aggregates are investigated and compared with the reference 
aggregate test results, flakiness indices of granitic rock aggregates are high because of 
being produced with jaw crusher in laboratory. This situation causes increasing in Los 
Angeles coefficient of aggregates. These problems can be reduced by using suitable 
crusher and its equipments. On the other hand, other properties of granitic rocks are 
suitable for usability as aggregate in hot mix asphalt. Except these properties, granitic 
rock aggregates tend to be strip. Stripping properties of granitic rock aggregates are 
affected by two different parameters. These parameters are water and traffic load. It is 
also determined that stripping caused by water depends on surface tension, mineral 
composition (quartz, orthoclase and hornblende percentages), grain size (orthoclase 
size) and chemical composition of granitic rock aggregates whereas stripping caused by 
traffic load depends on surface roughness and grain size (quartz, plagioclase and biotite 
size) of aggregates. It’s also determined that especially in rainy regions, quartz 
monzonite with neutral character and in the regions with high traffic load, including 
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high quartz and plagioclase percentage and coarse grained quartz monzonite and 
granite/granodiorite is suitable for using as aggregate in hot mix asphalt. 
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1. GİRİŞ 

1.1. ÇALIŞMANIN AMACI 

Avrupa Birliği temel stratejilerinden biri olan doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı 

kapsamında, ocaklarda üretilen agregaların mümkün olduğunca doğru amaçlar için 

kullanımlarının sağlanmasının yanı sıra, blok taş ocaklarındaki atıklar, kazı atıkları veya 

geri dönüşüm malzemeleri (asfalt, taze beton veya diğer atıklar) vb. uygun alanlarda 

değerlendirilmeleri ön görülmektedir. Atıkların değerlendirilmesi ayrıca, çevresel 

zararlarının azaltılması ve ülke ekonomisine katkıları açısından da önemlidir.  

 

Doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın amacı, ülkemizde sıcak asfalt üretiminde 

çok az oranda kullanılan granitik kayaçların kullanılabilirliklerini araştırarak, örneğin 

İstanbul gibi yoğun agrega ihtiyacının olduğu bölgelerde tükenmekte olan bazalt, 

kireçtaşı ve kumtaşı kaynakları yerine granitik kayaçların kullanılabilirliklerini 

araştırmaktır. Bu sayede sağlam kireçtaşlarının ve bazaltların sıcak asfalt karışımlarında 

kullanımları azaltılarak, bu kayaçların daha doğru kullanım alanı olan yüksek dayanımlı 

betonda değerlendirilmelerini ve dolayısıyla bu tür agrega kaynaklarının daha uzun süre 

kullanılabilmelerini sağlamaktır.  

 

Yapılan ayrıntılı ulusal ve uluslararası literatür incelemelerine göre; granitik kayaçlar 

işletilme zorlukları nedeniyle üretim maliyetlerinin yüksek olması, sıcak asfalt 

karışımlarında bitümle fiziksel bağlarının zayıf olması (soyulmaya karşı dayanımının 

düşük olması) ve üretimleri sırasında insan sağlığına zararlı silis tozlarının açığa 

çıkması vb. olumsuz etkileri nedeniyle asfalt agregası olarak az oranda 

kullanılmaktadırlar. Buna karşın, granitik kayaçların dayanım ve dayanıklılık 

özelliklerinin birçok alanda yaygınca kullanılan bazalt, kireçtaşı ve kumtaşlarına göre 

çok daha iyi olması yukarıda bahsedilen olumsuzluklara rağmen asfalt agregası olarak 

kullanılabilirliklerinin araştırılmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışma kapsamında; farklı 

bileşim ve dokudaki granitik kayaçların asfalt agregası olarak kullanılabilirliklerinin 
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nedenleriyle birlikte karşılaştırılacaktır. Araştırmalar ülkemizde granitik kayaçlardan 

blok taş üreten ocaklardaki blok atıkları üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

   

Granitik kayaçların sıcak asfalt karışımlarında kullanılmalarında en önemli sorunlardan 

biri olan soyulma, uluslararası düzeyde ilgi çeken konu olmasına rağmen bu güne kadar 

doğrudan çalışılmamıştır. Granitik kayaçların sıcak asfalt karışımlarında kullanılması 

sonucunda ortaya çıkan soyulma probleminin nedenlerinin aydınlatılması ve farklı 

özellikteki granitik kayaçların öncelikle bu açıdan kıyaslanmaları bu çalışmanın 

öncelikli hedeflerinden biridir. Granitik kayaç agregaları ayrıca, petrografik, fiziksel ve 

mekanik özellikleri ile sıcak asfalt karışımlarındaki davranışları açısından 

değerlendirilecek ve kullanılabilirlikleri kendi içlerinde ve İstanbul’da sıcak asfalt 

karışımlarında yaygınca kullanılan bazalt, kireçtaşı ve kumtaşlarıyla karşılaştırmalı 

olarak tartışılacaktır. 

1.2. ÖRNEKLERİN ALINDIĞI BÖLGELER 

Çalışma kapsamında; İstanbul yakın çevresi ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki farklı 

doku ve bileşime sahip granitik kayaçlar üzerinde araştırmalar yapılmıştır. 

Araştırmalarda kullanılan granit örnekleri Kırklareli-Balaban, Çanakkale-Kestanbol, 

İzmir-Kozak, Balıkesir-Erdek, Yalova-Fıstıklı, Aksaray-Yaylak, Aksaray-Sipahi ve 

Giresun-Bulancak Bölgelerindeki blok taş ocaklarından alınmıştır (Şekil 1.1).  

 

 
Şekil 1.1: İncelenen granitik kayaçların alındığı blok taş ocak yerlerini gösterir yer bulduru 

haritası. 
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

Önceki incelemeler, inceleme kapsamındaki ocak yerlerinin jeolojik özellikleri ve 

araştırma konusu ile ilgili olarak iki kısımda sunulmuştur. Ocak yerlerinde yapılan 

çalışmalar daha çok granitik kayaçların jeolojik, mineralojik, petrografik ve kökensel 

oluşumlarını kapsayan çalışmalardır. Araştırma konusu üzerine yapılan ulusal ve 

uluslararası düzeydeki çalışmaların birçoğunda bitüm özellikleri ele alınmıştır. Agrega 

özelliklerini ön plana çıkaran çalışmalar ise sınırlı sayıdadır. Bu çalışmalar, farklı 

kayaçların agrega olarak kullanım özelliklerine ilişkindir. Asıl amacı farklı türdeki 

granitik kayaçların asfalt agregası olarak kullanılabilirliklerinin karşılaştırılmasına 

yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Aşağıda bu çalışmalar ile ilgili özet 

bilgilere kronolojik sıralanım dahilinde değinilmiştir. 

2.1.1. Ocak Yerleri ile İlgili Jeolojik Çalışmalar 

Köksal ve diğ., (2011); Çalışmalarında, Ağaçören İntrüzif Grubunda granitik kayaçları 

fasiyes düzeyinde tanımlamışlar ve  tektono-magmatik evrimini ortaya koymuşlardır. 

Tüm kayaç jeokimyası ve izotop jeokimyası çalışmalarının yanısıra jeokronolojik 

çalışmalar da gerçekleştirilmiş olup, farklı fasiyesteki granitlerin Üst Kretase yaşlı 

olduklarını saptamışlardır.  

 

Kayrak (2006); Armutlu Yarımadası’nda yüzeylenen İncebel formasyonunun üzerinde, 

Üst Eosen yaşlı volkanik breş ve aglomeralar ile bazalt ve andezit lavlarından oluşan 

volkanitlerin uyumsuz olarak yer aldığını belirtmiştir. 

  

Sunal ve diğ., (2006); Trakya Bölgesinde, Kırklareli ili ve kuzeyinde, Batı Pontid ana 

tektonik birliği içerisindeki Istranca masifinin, Permiyen öncesi yaşlı metamorfik temel 

kayaçları ile bunlar içerisine sokulum yapan intrüzif kayaçlardan oluştuğunu, tüm bu 

kayaçların ise ,Triyas metasedimanter örtü kayaçları ile üzerlendiklerini belirtmişlerdir. 
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Gedik ve diğ., (2005); Hazırladıkları MTA raporunda, Kocaeli Yarımadası’nın 

jeolojisini incelemiş olup, 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasını hazırlamışlardır.  

 

İlbeyli ve diğ., (2003); Orta Anadolu Bölgesinde Baranadağ plütonunun monzonit ve 

kuvars monzonitten meydana geldiği ve aplitik-pegmatitik dayklar tarafından kesildiği 

belirtilmiştir. Monzonitler koyu gri renkli, orta taneli porfirik dokulu ve prizmatik beyaz 

feldispat megakristalli olduğunu, kuvars monzonitlerin ise, gri ve orta taneli porfirik, 

orta taneli bir hamur içinde açık pembe renkli alkali feldispat megakristallerinin 

olduğunu saptamışlardır. Bu çalışmada, birimlerin jeokimyasal incelemeleri de 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Aldanmaz ve diğ., (2000)’ne göre; Orta Eosen’den başlayarak tüm batı Anadolu’da 

yaygın bir magmatik faaliyet meydana gelmiştir. Çarpışma sonrasında meydana gelen 

bu magmatik aktivite Orta Eosen döneminde kuzey alanlarda etkin olmuş ve sırasıyla 

Oligosen ve Miyosen dönemlerinde kesiksiz olarak güneye doğru gençleşerek devam 

etmiş ve yaygın alanlar kaplamıştır. 

 

Delaloye ve Bingöl (2000); Batı Anadolu’da pek çok plütonu çeşitli yaş tayini 

yöntemlerine göre yaşlandırmışlardır. Bunlardan Armutlu Yarımadası’nda Esenköy 

Granitoyidi’nin K-Ar yöntemiyle yapılan yaş tayinlerinde yaşının 34.3±0.9 My. ile 

48.2±1 My. arasında sınırlandığı tespit etmişlerdir.  

 

Yalınız ve diğ., (1999); Orta Anadolu granitoyidlerinde (Aksaray-Sarıkaraman) 

hornblend minerali üzerinde K-Ar yöntemiyle yaptıkları yaş tayinlerinde bu kayaçların 

81.5 My (Üst Kretase) yaşlı olduklarını tespit etmişlerdir.  

 

Altunkaynak ve Yılmaz (1998); Elde ettikleri yapısal ve sedimantolojik verilerden 

yararlanarak Kozak magmatik merkezinin, Batı Anadolu’nun K-G sıkışma rejiminde 

şekillendiğini belirlemişlerdir. KD-GB ve K-G doğrultulu oblik fayların, 

magmatizmanın/plütonizmanın gelişimi süresince şekillendiklerini belirtmişlerdir. 
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Genç (1998); “İznik-İnegöl (Bursa) Arasındaki Tektonik Birliklerin Jeolojik ve 

Petrolojik İncelenmesi” isimli doktora çalışmasında, bölgede yer alan birimlerin 

tanımlamasını yapmıştır. Özellikle magmatik ve metamorfik birimlerin yaş, ortam, 

dokanak ilişkileri, minerolojik, petrografik-petrolojik, jeokimyasal özellikleri ve 

metamorfizma türleri üzerinde çalışan yazar, bölgenin ayrıntılı 1/25.000 ölçekli jeoloji 

ve yapı haritasını hazırlayarak, derlediği veriler ışığında bölgenin jeolojik evrimine bir 

yaklaşımda bulunmuştur. 

 

Yılmaz ve Boztuğ (1996); Giresun bölgesindeki granitoyidleri kuzey ve güney zonda 

(Şebinkarahisar kuzeyi) olmak üzere farklı fasiyeslere ayırarak tanımlamışlar ve 

bölgede üç farklı magmatik fazın olduğunu ortaya koymuşlardır. Granitoyidler 

mineralojik-petrografik ve jeokimyasal olarak incelenmiştir.   

 

Aksoy (1995); Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adasını kapsayan çalışmasında 

bölgedeki granitleri Ocaklar ve Çeltikli Granitleri olarak tanımlamış ve bunların Alpin 

Orojenezi sırasında yerleştiğini belirtmiştir. 

 

Karacık (1995); Biga Yarımadası batı kesiminde, Ezine ve civarında yaptığı çalışmada 

metamorfik kayaçlar içerisine sokulum yapan Kestanbol Plütonu ile çevresindeki 

volkanik kayaçları detaylı çalışarak, bölgenin jeodinamik evrimi hakkında yorumlar 

yapmıştır.   

 

Kadıoğlu (1991); Orta Anadolu Kırşehir masifi içerisindeki eski literatürde Panlı, 

güncel literatürde Ağaçören graniti olarak isimlendirilen granitleri, fasiyes düzeyinde 

ayırarak, jeolojik, mineralojik-petrografik ve jeokimyasal olarak incelemiş ve Ağaçören 

granitoyidi olarak isimlendirmiştir.  

 

Atabey (1989); Yaptığı çalışmada, Orta Anadolu Bölgesi’nde bulunan granitik 

kayaçların asidik bileşimde olduğunu, Kırşehir metamorfiklerini ve Karakaya 

ultramafiklerini kestiğini saptamıştır. Araştırmaya göre, granitik kayaçlar, alkali-granit, 

granit-siyenit ve granodiyorit-monzodiyorit-monzonit türü olmak üzere iki farklı kayaç 

topluluğundan oluşmakta ve birinci tür kayaçlar, gri-boz, pembe renkli ve iri kristallidir.  
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İri ortoklaz kristalleri kayaca porfirik bir doku kazandırmıştır. İkinci tür kayaçlar ise, 

siyahımsı-gri-boz renkli, iri-orta kristallidir. 

 

Yurtsever ve diğ., (1986)’ya göre; Kimmeriyen’de yeşil şist fasiyesinde başkalaşıma 

uğrayan ve Istranca üst takımı olarak adlandırılan temel birimlerin içerisindeki 

metamorfik çökel kayaçlar Kocabayır metakırıntılı takımı, Şermat kuvarsiti, Ranpana 

kuvars şisti, Mahya şist takımı, Serves metagrovağı ve Dolapdere formasyonu ile temsil 

edilmektedir. Demirköy Plütonu olarak adlandırılan granitik kayaçlar ise, siyenitik 

granitten-kuvarsdiyorite kadar değişen bir magmatik diziyi kapsamaktadır. 

  

Gözler ve diğ., (1984); Kestanbol Plütonu’nun monzonit, kuvarslı monzonit, 

granodiyorit bileşimli olduğunu ve çevre metamorfik kayaları keserek kontakt 

metamorfizmaya uğrattığını belirtmişlerdir. Miyosen yaşlı volkaniklerle örtülen 

plütonun yaşının Üst Kretase-Miyosen aralığında olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

 

Üşümezsoy (1982); Istranca Masifi’nin Kırklareli grubu (kıtasal temel), Istranca grubu 

(kıta kenarı metamorfitleri) ve Istranca batolitinden oluştuğunu ileri sürerek Istranca 

masifinin temelinin petrojenetik evrimini ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuştur. 

 

Seymen (1981); Orta Anadolu kristalen karmaşığı içerisinde en yaşlı jeolojik birimin 

Kaman metamorfik kayaç topluluğu olduğunu belirlemiştir. Bu birimin üzerine ofiyolit 

ve ofiyolitik melanjların geldiğini, bunların granitik kayaçlar ve alkalin plütonlar 

tarafından kesildiğini belirtmiştir. 

 

Şengör ve Yılmaz (1981); Türkiye’nin genel tektonik modellemesini yaparak, 

Kuzeybatı Anadolu’da Geç Kretase sonları ile Tersiyer başları zaman aralığında 

NeoTetis Okyanusu’nun kuzey kolunun kuzeye Sakarya kıtası altına doğru dalıp 

batarak tüketilmesiyle, güneydeki Torid-Anatolid platformu ile kuzeydeki Sakarya 

kıtası çarpıştığını ve aralarında, tüm kuzey Türkiye’yi kat eden İzmir-Ankara-Erzincan 

kenet kuşağının geliştiğini belirtmişlerdir. 

 

Aykol (1979); Demirköy sokulumunun jeokimyaya dayalı petrolojisini yapmıştır. 

Yazara göre, Demirköy sokulumu, pertitik granit, granodiyorit, kuvars diyorit, aplit, 
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granofir ile milonitik kenar kuşağından oluşmaktadır. Bu örnekler arasında kesin 

dokanakların olmadığını ve bu çeşitli kayaçların iki farklı magmadan türediğini ve 

bunların da bileşimleri itibariyle Pasifik tip magma grubuna girdiğini söylemiştir. 

 

Altınlı (1975)’ya göre; Armutlu Yarımadası’nın temel litolojisi olan amfibolitler, irili 

ufaklı birçok granitik plutonla kesilmiştir. Mafik bileşenlerin dizilmesiyle oluşan 

yapraklanma amfibolit şistozitesiyle uyumludur. Yapraklanmanın aşırı ölçüde geliştiği 

kesimler ise, gnaysik dokuludur. Bu yüzden amfibolitleri kesen metagranitleri gnays 

olarak tanımlanmıştır. 

 

Aydın (1974); Istranca Masifini oluşturan kayaçların petrografik incelemesine göre, 

masifin en yaşlı biriminin “Amfibol şistler" olduğu belirlemiştir. Bunları pembe renkli, 

mikroklinli “Kırklareli Metagraniti’nin kestiğini ve anklavlar halinde içine aldığını 

belirtmiştir. Yaptığı radyometrik yaş tayinine göre; metagranitlerin Hersiniyen 

Orojenezine bağlı olarak oluştuğunu ve 245 milyon yıl yaşında olduğunu ifade etmiştir.  

 

Andaç (1973); Kestanbol Plütonu ve civarındaki metamorfik kayaçları çalışmış, bunları 

hornblend-biyotitli şist, kalkerli muskovit şist, kristallenmiş kalker olarak ayırtlamıştır. 

“Ezine Siyenit Masifi” olarak nitelediği plütonun homojen bir litolojiye sahip 

olmadığını, kuvarslı siyenit, monzonit, monzodiyorit gibi kayaç türlerini içerdiğini ve 

birbirleriyle geçiş gösterdiklerini tespit etmiştir.  

 

Akartuna (1968); Armutlu-Fıstıklı Bölgesini ayrıntılı olarak incelemiş ve yörenin 

stratigrafik yapısı hakkında bilgi sunarak, bölgede bulunan granit plütonlarına daha 

önceki çalışmalara dayanarak Paleozoyik yaşını vermiştir. 

 

Bürküt (1966); Kazdağı metamorfiklerinin devamı olan, düşük dereceli kloritli, 

serisitli, grafitli mika şist serilerinin Kestanbol Plütonunu kestiğini ve bu kayaçlarda 

kontakt metamorfizma geliştiğini belirtmiştir. 

 

Pamir ve Baykal (1947); Bölgenin en eski çalışmalarından olup, Istranca Masifi’nin 

temelinde Kırklareli gnaysları, Fatmakaya gnaysları, fillatlar, kuvarsitler, mikaşistler ve 

mermerlerden oluşan metamorfik formasyonlar ile Kretase Nummulitik ve Neojen’den 
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oluşan fosilli formasyonların bulunduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar tüm bu masifin 

Paleozoyik yaşlı olup İğneada dolaylarında Üst Kretase üzerine itildiğini belirtmişlerdir.  

2.1.2. Araştırma Konusu ile İlgili Çalışmalar 

Do ve diğ., (2008)’e göre; Farklı yüzey dokusu ve pürüzlülük özelliklerine sahip 

kireçtaşı ve riyolit agregalarının cilalanmaya karşı dirençlerinin de farklılık 

göstermektedir. Bunun nedeni, kireçtaşlarının ağırlıklı olarak tek tip kalsit mineralinden 

oluşması, riyolitlerin ise farklı özelliklere sahip minerallerden oluşmasıdır. 

 

Dolanbay, (2008); Türkiye genelinde derlenen 25 sert taş örneğinin; kimyasal 

içerikleri, fiziko-mekanik özellikleri, radyonüklit aktivite sonuçları, mineralojik-

petrografik analizleri yorumlanarak kayacın bilimsel adlandırılması yapılmış ve 

ülkemizde üretilen önemli sert taşların envanteri hazırlanmıştır. 

 

Abo-Qudais ve Al-Shweily (2007)’e göre; Agregaların mineralojik ve kimyasal 

bileşimi soyulma mukavemetini kontrol eden parametrelerden biridir. Ayrıca agreganın 

yüzey dokusu ne kadar pürüzlü ise, bitümle agrega arasında daha iyi bir fiziksel bağ 

oluşabilir. Emilen bitüm miktarı da arttıkça asfalt ile agrega arasındaki fiziksel bağ 

güçlenmektedir. Kireçtaşı agregası ile hazırlanan sıcak asfalt karışımlarının bazalta göre 

daha yüksek bir soyulma mukavemetine sahip olmasının diğer nedenleri ise, kimyasal 

reaksiyonlar ve yüzey gerilmeleridir. 

 

Akbulut ve Gürer (2007)’e göre; Asfaltın servis süresini tamamlaması için kullanılan 

agregaların sürtünme katsayılarının yüksek olması ve servis ömrü boyunca cilalanmaya 

karşı yüksek dayanım göstermeleri gereklidir. Mermer türü agregaların cilalanma 

dirençlerinin düşük olmasından dolayı sürtünme tabakasında kullanılması uygun 

olmayabilir. Blok taş ocaklarında blokların çıkarılması sırasında meydana gelen parça 

mermer atıkları asfalt kaplamalarında temel malzemesi olarak değerlendirilebilir. 

 

İbrahim ve diğ., (2007); Asfalt betonunun aşınma tabakasının trafik yüklerine bağlı 

olarak yüksek gerilme altında kaldığını belirtmişlerdir. Bundan dolayı asfalt yapımında 

kullanılan agregalar cilalanmaya karşı yüksek direnç göstermelidir. Bazalt ve granit gibi 
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kayaçlar oldukça sert taşlardır. Agreganın aşınma derecesi sertliğinden etkilenmektedir. 

Agregalar ne kadar sert ise cilalanmaya karşı daha yüksek dirence sahiptir. 

 

Bagampadde ve diğ., (2006); Bitümlü karışımlarda meydana gelen ve karışımlara zarar 

veren soyulma olayına agrega ve bitüm bileşenlerinin etkilerini irdelemişlerdir. Çalışma 

kapsamında granit, siyeno-granit, tonalit ve kuvarsit kullanmışlardır. Elde edilen 

sonuçlara göre; sodyum ve potasyum gibi alkali metal içerikleri fazla olan agregalardan 

hazırlanan karışımların suya karşı hassasiyetleri azalmaktadır.     

 

Bhasin ve Little (2006); Agregaların yüzey enerjisini (gerilmesini) belirleyebilmek için 

evrensel emilme deney düzeneği (Universial Sorption Device) ile mikrokalorimetri 

deneyini kullanmışlar ve sonuçları karşılaştırmışlardır. Çalışma kapsamında örnek 

olarak kireçtaşı, bazalt, kumtaşı, granit, çakıl, kuvars, albit, kalsit ve mikroklin 

kullanılmış ve farklı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak nedenleri ortaya konulamamıştır. 

 

Hefer ve Little (2005)’e göre; Bitüm ile agrega arasındaki fiziksel bağın zayıf 

olmasının en büyük nedeni yüzey enerjisidir (gerilmesidir). Araştırmacılar bitüm ve 

agreganın yüzey enerjisini (gerilmesini) belirlemek için birçok deney metodunu 

uygulamaya çalışmışlardır. Agreganın yüzey enerjisini (gerilmesini) belirlemek için 

temas açısı testini ve evrensel emilme deney düzeneğini (Universial Sorption Device) 

kullanmışlardır. Çalışma kapsamında kireçtaşı, bazalt, kumtaşı, granit ve çakıldan 

oluşan bir dizi kayacı agrega olarak kullanmışlar ve farklı sonuçlar elde etmişlerdir. 

Sonuçların farklılığını kayaçların farklı özelliklere sahip olmalarına bağlamışlarıdır. 

 

Akesson ve diğ., (2001); Çalışmalarında kayacı oluşturan minerallerin dokusal 

özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkileri araştırmışlar, granitik kayalarda 

mineral tane çapının ve dolayısı ile spesifik yüzeyinin, aşınma ve kırılganlık ile 

yakından ilişkili olduğunu daha büyük çaplı minerallere sahip kayaçların aşınma ve 

kırılganlığa karşı daha az dayanıklı olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Kun (2001); Batı Anadolu’da bulunan önemli sert taşlar üzerinde birim hacim ağırlık, 

Shore sertlik, porozite, doluluk oranı, atmosfer basıncında ağırlıkça su emme, darbe ve 
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eğilme dayanımı, tek eksenli basınç deneyi gibi deneyler yaparak, bu kayaçların 

jeomekanik özelliklerini belirlemiştir. 

 

Smith ve Collis (2001); Agregalar üzerine hazırladıkları kitapta, özellikle İngiltere 

olmak üzere Avrupa ülkelerinin agregaları hakkında önemli bilgiler vermişlerdir. 

Kitaplarında, asfalt agregaları üzerinde yapılan araştırma ve deneylere yer vermişlerdir. 

Farklı kökenlere sahip kayaçların asfalt agregası olarak kullanılması durumda 

mineralojik, petrografik, dayanım, dayanıklılık, cilalanma ve soyulma özelliklerinin 

olumlu ve olumsuz etkilerini araştırmışlardır. 

 

Bell (1998)’e göre; Asfalt yapımında kullanılan agregalar parçalanmaya, cilalanmaya, 

soyulmaya ve donmaya karşı yüksek dayanım göstermelidir. Ayrıca geçirimsiz olmalı, 

kimyasal olaylardan etkilenmemeli ve düşük genleşme katsayısına sahip olmalıdır. 

Granit gibi asidik kökenli kayaçlar su emme kabiliyetleri düşük olduğu için genel olarak 

bitümle iyi karışmazlar. Buna karşılık bazalt gibi bazik kökenli kayaçlar bitümle yüksek 

karışım oranına sahiptir. Granitlerin iri kristalli olanları kolay kırılma özelliğine sahip 

oldukları için ince kristalli granitlere göre daha az uygundur. 

 

İbrahim ve diğ., (1998); Agrega ile bitüm arasındaki soyulma mekanizması agreganın 

yüzey dokusuna, tane boyuna, yüzey alanına, porozitesine, kimyasal bileşimine ve 

yüzey gerilmesine bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle silis içeriği yüksek granitik 

kayaçlarda soyulmanın fazla görüldüğünü ifade etmişlerdir. 

 

McNally (1998); Agrega ile bitüm arasındaki bağın dayanımı tane yüzeylerindeki nem 

ve kil kaplamalarının varlığı ile ilişkilidir. Bazı kayaçların (granit, camsı bazalt ve 

kuvarsit gibi) soyulmaya karşı dayanımları düşük iken, bazik sokulum kayaçları, 

kireçtaşları ve bazı metamorfik kayaçlar bağ yapmaya daha müsaittir.  

 

Nguyen ve diğ., (1996); Silisli agrega ve asfalt karışımlarının moleküler seviyede 

suyun etkisiyle oluşan soyulmaya karşı gösterdiği direnci ölçmek için yeni bir yöntem 

geliştirilmesi üzerinde çalışmışlardır. 
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Akpokodje ve Hudec (1994); Granit, gnays ve kumtaşı üzerine yapılan çalışmada bu 

kayaçların minerolojik ve fabrik özelliklerinin yanı sıra ayrışma ürünlerinin 

mühendislik özellikleri ile agrega olma özelliklerine etkisini ortaya koymuşlardır.  

 

İrfan (1994); Granitik kayalardan elde edilen kırmataşlar üzerinde yaptığı çalışmalarda, 

granitlerin petrografik özellikleri ile fiziko mekanik özelliklerinin agrega özelliklerini 

önemli ölçüde etkilediğini vurgulamıştır.  

 

Fookes (1980); Ayrışmanın kayaların agrega olarak kullanılma özelliklerini önemli 

oranda etkilediğini belirtmiştir. Araştırmacıya göre, kayaların mühendislik özellikleri ile 

agrega dayanımları, agrega olma niteliklerini belirleyici önemli parametrelerdir.  

 

Hartley (1974)’e göre; Yolların aşınma tabakasının yapımında kullanılan bazalt, granit, 

hornfels, kireçtaşı, kuvarsit vb. agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri (soyulma, 

cilalanma, özgül ağırlık, su emme, aşınma, parçalanma, darbe) değişkenlik 

göstermektedir. Bunun nedeni, agreganın mineralojik ve petrografik özelliklerinin 

(farklı mineral içerikleri, kristal boyutları vb.) farklı olmasıdır. 

 

Ramsay, ve diğ., (1974); Farklı kökenli malzemelerden üretilen kırmataşlar üzerinde 

yaptıkları araştırmalarda, kayaçların petrografik özellikleri ile bunlardan elde edilen 

kırmataşların şeklinin agrega dayanımını önemli oranda etkilediğini belirtmişlerdir. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

Farklı doku ve bileşime sahip granitik kayaçların sıcak asfalt karışımlarında 

kullanılabilirliklerinin belirlenebilmesi için, araştırma kapsamındaki çalışmalar büro, 

arazi ve laboratuvar çalışmaları olmak üzere üç aşamada yürütülmüştür. Yürütülen 

araştırmalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda sırasıyla sunulmuştur. 

3.1. BÜRO ÇALIŞMALARI 

Büro çalışmaları kapsamında; 2008 yılı bahar dönemi itibariyle araştırmanın konusu 

olan granitik kayaçların sıcak asfalt karışımlarında agrega olarak kullanılabilirlikleri ile 

ilgili literatür çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca, literatür araştırmaları kapsamında 

granitik kayaç örneklerinin alınacağı bölgeler için yapılmış jeolojik ve farklı amaçlar 

için yapılmış çalışmalar, raporlar da incelenmiştir. Büro çalışmalarını önce arazi 

çalışmaları ve daha sonra da laboratuvar çalışmaları takip etmiştir. Bu çalışmalarında 

elde edilen verilerin ilgili standartlara uygun olarak değerlendirilmesi büro çalışmaları 

kapsamında devam etmiştir. Yapılan değerlendirmelerden sonra, İstanbul’un yakın 

çevresi ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden alınan farklı doku ve bileşime sahip granit 

örneklerinin sıcak asfalt karışımlarında kullanılabilirlikleri istatistiksel olarak 

incelenmiş ve bu kayaçlar günümüzde İstanbul’da asfalt yapımında sıkça kullanılan 

bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı referans agregaları ile karşılaştırılmıştır. 

3.2. ARAZİ ÇALIŞMALARI 

2009-2011 yaz dönemlerinde yapılan arazi çalışmaları kapsamında; Kırklareli-Balaban, 

Çanakkale-Kestanbol, Balıkesir-Erdek, Yalova-Fıstıklı, İzmir-Kozak, Aksaray Yaylak 

ve Sipahi, Giresun-Bulancak, Çorlu-Karatepe, İstanbul-Gebze ve İstanbul-Cebeciköy 

Bölgeleri’nde saha çalışmaları yapılmış ve laboratuvar çalışmalarında kullanılmak üzere 

farklı özelliklere sahip granitik kayaçlar, bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı örnekleri 

alınmıştır. Arazi çalışmaları sırasında örneklerin alındığı ocakların bulunduğu bölgelere 



13 
 

 
 

ait jeoloji haritaları amaca yönelik revize edilmiş ve ocakların bulunduğu yerler bu 

haritalara işaretlenmiştir. Ayrıca, bu çalışmalar sırasında, laboratuvarda agrega 

üretiminde kullanılacak farklı doku ve bileşime sahip ayrışmamış blokların alınmasına 

özen gösterilmiştir.  

3.3. LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 

Gerek laboratuvar çalışmaları sırasında, gerekse de tezin yazım aşamasında herhangi bir 

karışıklık olmaması için araştırmalarda kullanılan örneklere alındıkları bölgelere uygun 

olarak birer örnek kodu verilmiştir. Örneklere ait kodlar Tablo 1’de sunulmuştur (Tablo 

3.1).  

 

Tablo 3.1: Araştırmalarda kullanılan örnekler ve alındıkları bölgelere göre verilen kodlar. 
Örnek kodu Alındığı bölge Kayaç adı 

KB Kırklareli-Balaban Granit/monzogranit 
CK Çanakkale-Kestanbol Kuvars monzonit 
BE Balıkesir-Erdek Granit/monzogranit 
YF Yalova-Fıstıklı Granit/monzogranit 
IK İzmir-Kozak Kuvars monzonit 
AY Aksaray-Yaylak Granit/monzogranit 
AS Aksaray-Sipahi Granit/monzogranit 
GB Giresun-Bulancak Kuvars monzonit 
Bzlt Çorlu-Karatepe Bazalt 
Kçt İstanbul-Gebze Kireçtaşı 
Kmt İstanbul-Cebeciköy Kumtaşı 

  

Agrega olarak kullanılacak granitik kayaçların fiziksel ve mekanik özellikleri büyük 

ölçüde mineralojik ve petrografik özelliklerinden etkilendiği için, bu özelliklerinin 

bilinmeleri son derece önemlidir. Bu nedenle laboratuvar çalışmaları kapsamında ilk 

olarak, derlenen granit örneklerinin makro özellikleri tanımlanmış ve mikro 

özelliklerinin belirlenmesi amacı ile ince kesitler hazırlanmıştır. İnce kesitlerin 

polarizan mikroskop altında incelenmesi sonucunda granitik kayaçların tanımlamaları 

ve sınıflamaları yapılmış, mineralojik ve petrografik bileşimleri belirlenmiş ve kayacı 

oluşturan minerallerin yüzde olarak ne kadar olduğu modal analiz yöntemiyle ortaya 

konmuştur. Ayrıca granitik kayaçları oluşturan minerallerin boyutları da belirlenmiştir. 

Mineral boyutları, hazırlanan ince kesitlerden çekilen mikroskop fotoğrafları üzerinde 

saptanmıştır. Çekilen fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılmış ve Mikro Sistem 

Kameram programı ile granitleri oluşturan minerallerin boyutları belirlenmiştir. 

Hazırlanan ince kesitler üzerinde her bir minerale ait en az 50 tane boyut ölçülmüş ve 
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bunların ortalaması alınmıştır. Böylece, belirli bir yönde veya düzende kesilmeyen 

örneklerin mineral boytuları belirlenmiştir.  Ayrıca bu çalışmada referans agrega olarak 

kullanılan bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının da ayrıntılı mineralojik ve 

petrografik özellikleri belirlenmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan tüm örneklerin 

mineralojik ve petrografik özelliklerini belirlemek için yapılan araştırmalar İstanbul 

Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne bağlı Mineraloji ve Petrografi 

Laboratuvarı’nda yürütülmüştür.  

 

Araştırmanın konusunu oluşturan granitik kayaçlar ile bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 

agregalarının kimyasal bileşim değişimlerini belirlemek için kimyasal analizler Acme 

Analytical Laboratories Ltd. (ACME Kanada) araştırma merkezinde XRF yöntemiyle 

yapılmış ve ana element oksit yüzdeleri belirlenmiştir. 

 

Arazi çalışmaları sonucunda, granitik kayaçların agrega özelliklerini belirlemek ve 

günümüzde İstanbul’da agrega üretiminde yaygınca kullanılan bazalt, kireçtaşı ve 

kumtaşı agregalarıyla karşılaştırmak için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden farklı 

özelliklere sahip granitik kayaçlardan blok numuneler laboratuvara getirilmiştir. Bu 

bloklardan laboratuvar tipi çeneli kırıcı ile istenilen boyutlarda agregalar elde edilmiştir. 

Elde edilen granit agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregaları üzerinde, TS EN 

13043 (2004)’de belirtilen, tane büyüklüğü dağılımı, çok ince madde içeriği, yassılık 

endeksi, metilen mavisi, tane yoğunluğu, su emme, suyun etkisine karşı soyulma 

dayanımı, Los Angeles ve magnezyum sülfat (MgSO4) deneyleri yapılmıştır. Ayrıca, 

kayaçların tek eksenli basınç dayanımları aynı kayaçlarda elde edilecek agrega 

tanelerinin dayanımları hakkında önemli fikirler sağladığından, tek eksenli basınç 

dayanımı deneyi de yapılmıştır. Deneyler TS EN standartlarındaki belirtilen şartlara 

uygun olarak yapılmıştır. Bu standartlar Tablo 3.2’de sunulmuştur. Çalışma kapsamında 

kullanılan örneklerin agrega özelliklerini belirlemek için yapılan deneysel çalışmalar 

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Doğal Yapı Malzemeleri 

Laboratuvarı ile İsfalt A.Ş. Merkez AR&GE Laboratuvarı’nda yürütülmüştür. 
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Tablo 3.2: Laboratuvar çalışmaları kapsamında yapılacak agrega deneyleri ve ilgili standartları. 
Özellik Deney Metodu 
Tane büyüklüğü dağılımı TS EN 933-1 (1999) 
Çok ince malzeme içeriği TS EN 933-1 (1999) 
Yassılık endeksi TS EN 933-3 (1999) 
Metilen mavisi TS EN 933-3 (2010) 
Tane yoğunluğu TS EN 1097-6 (2002) 
Su emme TS EN 1097-6 (2002) 
Soyulma dayanımı TS EN 12697-11 (2006) 
Los Angeles parçalanma katsayısı TS EN 1097-2 (2010) 
Magnezyum sülfat (MgSO4) değeri TS EN 1367-2 (2011) 
Tek eksenli basınç dayanımı TS EN 1926 (2000) 

 

Agrega ile bitüm arasındaki fiziksel bağın (yapışma) kuvvetinin trafik yüklerine karşı 

dayanımını ölçmek için tüm örnekler üzerinde çekip-çıkarma deneyi yapılmıştır. Bu 

deney Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma 

Laboratuvarı’nda yapılmıştır. 

 

Granitik kayaç agregaları ve referans olarak kullanılacak bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 

agregalarının bitüm ile aralarındaki soyulma probleminin oluşmasında etkin 

parametrelerden biri olan yüzey pürüzlülük özelliklerini belirlemek için İstanbul 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Doğal Yapı 

Malzemeleri Laboratuvarı’nda bulunan INTRA marka yüzey pürüzlülük cihazı 

kullanılmıştır. Deney sonucunda, incelenen kayaç örnekleri üzerinde yüzey pürüzlülük 

değerlerini gösteren Ra, Rz, WRhsc ve pürüzlülük uzunluğu parametreleri 

belirlenmiştir.   

 

Granitik kayaç agregaları ile referans olarak kullanılacak bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 

agregalarının bitüm ile aralarındaki soyulma probleminin oluşmasında etkin 

parametrelerden bir diğeri olan yüzey gerilme (yüzey enerjisi) özelliklerini belirlemek 

için temas açısı deney yöntemi kullanılmıştır. Bu deneysel çalışma Uluslararası 

Hidrojen Enerji Teknolojileri Enstitüsünde (UNIDO-ICHET) bulunan temas açısı 

ölçüm cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
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4. BULGULAR 

Tez çalışması kapsamında kullanılan granitik kayaçların jeolojik, mineralojik ve 

petrografik, kimyasal ve agrega özellikleri bu bölümde ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

4.1. ÖRNEKLERİN ALINDIĞI BÖLGELERİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Trakya, Marmara (Armutlu), Kuzey Batı Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, 

Tekirdağ-Çorlu, Kocaeli-Gebze ve İstanbul-Cebeci Bölgeleri’ni kapsayan inceleme 

alanlarında farklı kayaçlar bulunmaktadır. Çalışma alanlarının jeolojik özellikleri 

aşağıda genel olarak sunulmuştur. 

4.1.1. Trakya Bölgesi’nin Jeolojik Özellikleri 

Trakya Bölgesinde, Kırklareli ili ve kuzeyinde yüzeylenen granitik kayaçlar bölgesel 

jeoloji içerisinde değerlendirildiğinde, Batı Pontid ana tektonik birliği içerisindeki 

Istranca masifi Permiyen öncesi yaşlı metamorfik temel kayaçları ile bunlar içerisine 

sokulum yapan intrüzif kayaçlardan oluşmakta ve tüm bu kayaçlar Triyas 

metasedimanter örtü kayaçları ile üzerlenmektedirler (Sunal ve diğ., 2006). Kırklareli-

Demirköy bölgesi ve yakın çevresindeki granitik kayaçların üç farklı birim ile ilişkili 

olduğu gözlenmiştir. Bu birimler yaşlıdan gence doğru Permiyen ve Kretase yaşlı 

metamorfikler ile Eosen yaşlı Kırklareli kireçtaşlarıdır (Şekil 4.1). 

 

Bölgenin temelinde, güncel çalışmalarda ileri sürülen Geç Prekambriyen-Erken 

Paleozoyik yaşlı temel metagranitik kayaçlar bulunmaktadır (Yılmaz Şahin, 2009). 

Permiyen ve öncesi yaşlı yüksek derecede metamorfizmaya uğramış kayaçlar ise temel 

üzerinde yer almakta ve bu metamorfikler Kırklareli-Dereköy hattı üzerinde ve masifin 

tüm batı bölümü ile doğuda Saray-Çatalca civarında geniş bir alanda yüzeylenmektedir. 

Amfibol gnays, amfibol şist, biyotit gnays gibi ileri derecede metamorfik kayaçların 

yanı sıra, Kırklareli metagraniti, Fatmakaya gnaysı ve diğer gnays türleri de bu 

metamorfik birimleri oluşturmaktadır (Üşümezsoy, 1982).  
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Temel kayaçları üzerine gelen kıtasal kabuk metamorfikleri üzerinde Permo-Triyas’tan 

itibaren uyumsuzlukla başlayan ve Kretase’ye kadar çökelime devam eden metamorfik 

örtü paketi yer almaktadır. Bu kayaçlar yeşil şist fasiyesinde bölgesel metamorfizmaya 

uğramıştır. Temel kristalin kütle üzerine gelen şistler Triyas yaşlıdır (Aydın, 1974). Bu 

metamorfik çökel paketi tarafından olası Kimmeriyen’de yeşil şist fasiyesinde 

başkalaşıma uğrayan ve Istranca üst takımı olarak adlandırılan birimler, masifin orta ve 

batı bölümünde karasal (akarsu) kökenli kırıntılı kayaçlarla başlayıp karbonatlarla 

bitmektedir. Orta ve doğu bölümde ise sığ denizel kırıntılı kayaçlarla başlayan denizel 

şeyller ve türbiditler şeklindedir (Yurtsever ve diğ., 1986). Metamorfik çökel kayaçlar 

bölgede Kocabayır metakırıntılı takımı, Şermat kuvarsiti, Ranpana kuvars şisti, Mahya 

şist takımı, Serves metagrovağı ve Dolapdere formasyonu ile temsil edilmektedirler. 

Demirköy plütonu olarak adlandırılan granitik kayaçlar ise, siyenitik granitten-

kuvarsdiyorite kadar değişen bir magmatik diziyi kapsar. Bu plüton içerisinde, amfibolit 

fasiyesi koşullarında metamorfizmaya uğramış (Yurtsever ve diğ., 1986) ve yer yer 

migmatitik (Bürküt, 1966; Yurtsever, 1986) oluşumlar gözlenmiştir.  

 

Bölgedeki granitik kayaçlar, Aydın, (1974 ve 1982) ve Üşümezsoy (1982) tarafından 

tanımlanan Istranca grubu kayaçlarını kesmektedir. Aydın (1982), Demirköy 

plütonunun bir parçası olduğunu ileri sürdüğü, Dereköy plütonundaki diyoritlerden 

aldığı örnekler üzerinde K/Ar yöntemi ile radyometrik ölçümler yaptırmış ve plütonun 

yaşının 83.1+2.0 ve 83.5+2.5 My (Üst Kretase) olduğunu belirtmiştir. Demirköy 

plütonu çeşitli araştırmacılar tarafından, “Demirköy manyetitli granodiyoriti” (Pamir ve 

Baykal, 1947), “granitik intruzyonlar” (Bürküt, 1966), “Dereköy magmatik serisi” 

(Aydın, 1974), “Demirköy sokulumu” (Aykol, 1979) ve “Demirköy plutonu” 

(Üşümezsoy, 1982; Aydın,1982) olarak adlandırılmıştır.  

 

Çalışma alanında bulunan tüm birimlerin üzerinde Eosen yaşlı Kırklareli kireçtaşları 

uyumsuz olarak bulunmaktadır (Şekil 4.1). İstifin yaygın olduğu yörelerden biri olan 

Kırklareli ilinin adı, birçok araştırmacı tarafından, Eosen yaşlı resifal karbonatları içeren 

istifler için, üye ya da formasyon adı olarak kullanılmıştır (Yurtsever, 1996).  
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Şekil 4.1: Kırklareli-Balaban (KB) örneğinin alındğı Kırklareli-Balaban Köyü doğusundaki blok 

taş ocağının ve çevresinin jeolojisi (Ayhan ve diğ. 1972’den değiştirilerek alınmıştır). 
 

Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç örneği (KB), Demirköy plütonunun 

kuzeybatısındaki Balaban köyü civarındaki blok taş ocağından alınmıştır (Şekil 4.1). 

Hidrotermal alterasyonun yaygın olarak gözlendiği ocaktan alınan el örneği 

makroskopik özelliklerine göre yeşil-beyaz renkli, orta-ince taneli granit olarak 

tanımlanmıştır. Mostra yüzeyinde az miktarda yuvarlaklaşmış metagranit örnekleri 

vardır. Ocak içerinde yüzeyde gözlenen yoğun kırık-çatlak sistemlerinin, derinlere 

doğru gidildikçe azaldığı gözlenmiştir (Şekil 4.2). 

 



19 
 

 
 

 
Şekil 4.2: KB örneğinin alındığı Kırklareli-Balaban Köyü doğusundaki blok taş ocağının genel 

görünümü. 

4.1.2. Marmara (Armutlu) Bölgesi’nin Jeolojik Özellikleri 

Batı Pontidlerde, İstanbul Zonu içerisinde kalan Armutlu Bölgesi’nden alınan ve 

çalışmaya konu olan granitik kayaç örnekleri, bölgesel jeoloji içerisinde 

değerlendirildiğinde, bu bölgede yüzeylenen beş birim ile ilişkili olarak görülmektedir. 

Bu birimler yaşlıdan gence doğru Paleozoyik yaşlı Armutlu metamorfikleri, Alt Eosen 

yaşlı Esenköy granodiyoriti, Orta Eosen yaşlı İncebel formasyonu, Üst Eosen yaşlı 

Sarısu volkanikleri ve Kuvaterner yaşlı alüvyondur (Yılmaz ve diğ., 1995), (Şekil 4.3). 

 

Çalışma alanının en yaşlı birimi başlıca sedimanter ve kısmen de volkanik kayaçların 

metamorfizmaya uğramasıyla oluşan Armutlu metamorfikleridir. Paleozoyik yaşında 

olan bu kayaçlar bölgedeki stratigrafik istifin temelini oluşturmaktadır. Armutlu 

metamorfik topluluğunun temelinde amfibolit, hornblend-şist, metadiyabaz ve 

metamorfize olmuş, gnaysik dokulu löko-granit bulunmaktadır (Yılmaz ve diğ., 1995). 

Birimin temel litolojisi olan amfibolitler irili ufaklı birçok granitik plütonla kesilmiştir. 

Mafik bileşenlerin dizilmesiyle oluşan yapraklanma amfibolit şistozitesiyle uyumludur. 

Yapraklanmanın aşırı ölçüde geliştiği kesimler ise, gnaysik dokuludur. Bu yüzden 

amfibolitleri kesen metagranitler, Altınlı (1975) tarafından gnays olarak tanımlanmıştır. 

Mineralojik olarak kuvars, plajiyoklaz, ortoklaz, hornblend ve biyotitten oluşan 

metagranitler önemli ölçüde alterasyona uğramıştır. Granitik kütleler içerisinde granit, 

kuvarsmonzonit, granodiyorit gibi bileşimler gözlenmektedir. Büyük granitik kütleler 
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yanında küçük kütleler ve dayklar da ana kayaçları kesmektedir. Dayklar, aplit ve 

pegmatit daykları halinde daha beyaz olup, alterasyona uğramışlardır. Amfibolit 

düzeyinin üzerinde bazen pembemsi granit çakılları içeren bir konglomera ile uyumsuz 

olarak metakırıntılı bir birim yer almaktadır. Genellikle metagrovak, kuvarsit ve sleytten 

oluşan birim aşırı ölçüde deformasyona uğramış ve genel olarak milonitik bir yapı 

kazanmıştır.  

 

Armutlu metamorfiklerini granit ve granodiyoritlerden oluşan Alt Eosen yaşlı Esenköy 

granitoyidi kesmektedir. Eosen yaşlı bu plütonik kayaçlar asidik magma ürünleridir. 

Ancak bu yöredeki granitler yapı olarak ince taneli ve kalk-alkali özelliği taşımaktadır. 

Ana kaya, iri taneli ortoklaz, hornblend ve biyotitten oluşmaktadır. Kayacın plajiyoklaz-

ortoklaz oranları dikkate alındığında granit-granodiyorit geçiş fazında olduğu 

düşünülmektedir (Köprübaşı ve Aldanmaz, 2004). Esenköy granitoyidinin K-Ar 

yöntemiyle yapılan yaş tayinlerinde yaşının 34.3±0.9 My. ile 48.2±1 My. arasında 

sınırlandığı tespit edilmiştir (Delaloye ve Bingöl, 2000).  

 

Esenköy granitoyidinin üzerinde, Orta Eosen yaşlı flişlerden oluşan İncebel formasyonu 

uyumsuz olarak bulunmaktadır (Şekil 4.3). Bu birim, Armutlu yarımadasında geniş 

alanlarda yüzeylenmektedir. Yarımadanın bu kesiminde Paleozoyik yaşlı 

metamorfiklerle olan dokanağı faylıdır. Genel olarak 3-40cm arasında katmanlı kısmen 

türbiditik özellikler gösteren orta-kaba volkanik elemanlı kumtaşı ile silttaşı 

ardalanmasından oluşmaktadır. Bunlara bazen oldukça kalın, yanal yönde devamsız, 

yuvarlak granit çakıllarının varlığıyla karakteristik çakıltaşları katılır ve kıvrımlı bir 

yapıya sahiptir. İncebel formasyonu üzerlediği formasyonların çakıllarından oluşan ve 

aşındırdığı litolojilerin rengine bağlı olarak mor, gri veya sarı renkli ve taban 

konglomerası niteliğindeki bir düzeyle başlamaktadır. Genellikle tekdüze bir şekilde 

kumtaşı, çamurtaşı, marn ve konglomera ardalanmasından oluşan fliş niteliğindeki 

bölümlerle devam eder. Bölgede açık kahverengi renkli, volkanik elemanlarca zengin 

kumtaşı ve silttaşı ardalanmaları görülmektedir. Konglomeraların matriksi kumtaşından 

meydana gelir, yuvarlaklaşmış fakat kötü boylanmalıdırlar. Bundan başka metamorfik 

çakıllar da bulunmaktadır (Kayrak, 2006).  
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İncebel formasyonunun üzerinde Üst Eosen yaşlı volkanik breş ve aglomeralardan, 

bazalt ve andezit lavlarından oluşan volkanitler uyumsuz olarak yer almaktadır (Şekil 

4.3). Birim ilk olarak Bargu (1978) tarafından İznik-Yenişehir Bölgesinde Derbent 

formasyonu olarak adlandırılmıştır. Daha sonra, Yılmaz ve diğ. (1990) bölgenin 

genelinde yaptıkları çalışmalarında bu birimi Kızderbent volkanitleri olarak 

adlandırmışlardır. Bu volkanitler metamorfik kayalar üzerinde genellikle 5-10m 

kalınlıkta bir çökel düzeyi ile başlamaktadır. Bu düzey konglomera, çamurtaşı, kumtaşı 

ve kireçtaşı gibi litolojilerden oluşmaktadır. Bu çökel taban istifinin üzerindeki yaklaşık 

1000m'lik kesim, genellikle piroklastik ve epiklastik kayalardan oluşmaktadır. 

Piroklastik ve epiklastik litolojilerin yaygın gözlendiği Kızderbent volkanitlerinde lav 

akıntılarını bazalt, bazaltik andezit türü kayaçlar oluşturmaktadır (Kayrak 2006).  

 

Kızderbent volkanitlerinin üzerinde ise Kuvaterner yaşlı alüvyal çökeller uyumsuz 

olarak bulunmaktadır (Şekil 4.3). Çalışma alanının güneybatı sınırındaki vadiler 

boyunca yer alır. Volkano-klastik birimi oluşturan bazaltik-andezitik tüfler ve 

kumtaşları, volkanik kökenli çakıl ve bloklardan oluşmaktadır. Grimsi-siyahımsı yer yer 

yeşil ve kahverenklidir. Üst seviyeleri siltli olup, çok sıkıdır. Çakıllar düzensiz tane 

boylu, köşeli, pürüzlü ve iri tanelidir (Kayrak 2006). 
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Şekil 4.3: Yalova-Fıstıklı (YF) örneğinin alındığı Yalova-Fıstıklı Köyü kuzeydoğusundaki blok 

taş ocağının ve yakın çevresinin jeolojisi (Yılmaz ve diğ., 1995’den değiştirilerek alınmıştır). 
 

Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç örneği (YF) Armutlu Yarımadası’nın 

güneybatısından yer alan Fıstıklı köyü civarındaki blok taş ocağından alınmıştır (Şekil 

4.3). Ocaktan alınan el örneğinin makroskopik özellikleri incelendiğinde, yaygın olarak 

iri kristalli, pembe renkli, alkali feldispatlı, koyu renkli minerallerden biyotit ve 

hornblend içeren monzogranit ile ince taneli, daha açık renkli granodiyoritten oluştuğu 

gözlenmiştir. Birimde bu iki egemen kaya türü haricinde, alkali feldspatça fakir, iri ve 

yaklaşık eş boyutlu kuvars taneleri içeren, porfirik dokulu ve kuvars bakımından diğer 

tür kayaçlara nazaran zengin granodiyoritler de yer almaktadır. Granitin ayrışma rengi 

açık kahverenkli olup mostralarda silis kumları yaygın görülmektedir (Şekil 4.4). 
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Şekil 4.4: YF örneğinin alındığı Yalova-Fıstıklı Köyü kuzeydoğusundaki blok taş ocağının 

genel görünümü. 

4.1.3. Kuzey Batı Anadolu Bölgesi’nin Jeolojik Özellikleri 

Kuzeybatı Anadolu’da Geç Kretase sonları ile Tersiyer başları zaman aralığında Neo-

Tetis Okyanusu kuzey kolunun kuzeye, Sakarya kıtası altına doğru dalıp batarak 

tüketilmesiyle, güneydeki Torid-Anatolid platformu ile kuzeydeki Sakarya kıtası 

çarpışmışlar ve aralarında, tüm kuzey Türkiye’yi kat eden İzmir-Ankara-Erzincan kenet 

kuşağı gelişmiştir (Şengör ve Yılmaz, 1981). Bu kenet kuşağı gelişiminin ardından, hem 

kenet kuşağı birimleri hem de Sakarya kıtasına ait temel kayaları meydana gelmiştir.  

 

Kuzeybatı Anadolu’da, İzmir-Kozak (IK), Balıkesir-Erdek (BE) ve Çanakkale-

Kestanbol (CK) bölgelerinden alınan granitik kayaç örneklerinin bölgesel jeoloji 

içerisinde konumlarına bakıldığında beş farklı birimle ilişkili oldukları gözlenmektedir. 

Bu birimler yaşlıdan gence doğru Paleozoyik yaşlı Sakarya Temel kaya birimleri, 

Eosen-Miyosen yaşlı granitik kayaçlar, Oligo-Miyosen yaşlı volkanik kayaçlar, 

Pliyosen yaşlı karasal çökeller ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlardır (Şekil 4.5). 

 

Sakarya metamorfik temel kaya birimlerinin üzerine Oligo-Miyosen yaşlı volkanik, 

volkano-sedimanter kayaçlar uyumsuz olarak gelmektedir (Şekil 4.5). Birim çakıltaşı, 

kumtaşı, marn, killi kireçtaşı, tüf, aglomera ve lavlarla temsil edilir. Genellikle kirli 
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beyaz, kirli sarı, morumsu beyaz, yeşilimsi beyaz, beyazımsı kahverenklidir. Tabanı 

çakıl taşları ile başlayıp temele ait tüm birimlerin kayaç parçalarını içermektedir. 

Kumtaşları belirgin olmayan bir tabakalanma sunmakta olup, gevşek tutturulmuş tüf ve 

kalsit çimentoludur. Üste doğru kiltaşı ve marn ardalanması, killi kireçtaşları, kireçtaşı 

ve silisifiye kireçtaşı ile devam eden birim, üst zonlarında tüf, aglomera ve andezit ile 

yanal ve düşey yönde geçişlidir (Yılmaz ve diğ., 2001).  

 

Orta Eosen’den başlayarak tüm batı Anadolu’da yaygın bir magmatik faaliyet meydana 

gelmiştir. Çarpışma sonrasında meydana gelen bu magmatik aktivite Orta Eosen 

döneminde kuzey alanlarda etkin olmuştur. Sırasıyla Oligosen ve Miyosen 

dönemlerinde kesiksiz olarak güneye doğru gençleşerek devam etmiş ve yaygın alanlar 

kaplamıştır. Başlıca granitik kayaçlar ile bunların yarı derinlik ve yüzey eşdeğeri 

ürünlerden oluşmuştur. Çekirdek kısımlarında makro kristalin dokudadır. Çoğu 

granodiyoritik türde olup, iri hornblend, kuvars, mikroklin, biyotit ve aksesuar mineral 

olarak apatit içermekte ve kalkalkalin niteliktedir. Gri, beyaz, siyahımsı koyu yeşil 

renktedir. Kuzeybatı Anadolu Bölgesinde birçok granit plütonu bulunmaktadır.  

Birbirleriyle zaman, mekan ve kökensel olarak benzerlikler sergileyen bu granit 

plütonlarının kökeni, tektonik anlamları ve magma kaynağı konusunda da günümüzde 

de halen sürmekte olan tartışmalar bulunmaktadır (Delaloye ve Bingöl, 2000; Aldanmaz 

ve diğ., 2000; Yılmaz ve diğ., 2001). 

 

Granitik kayaçların üzerine Pliyosen yaşlı karasal çökeller uyumsuz olarak gelmektedir 

(Şekil 4.5). Bölgede geniş mostralar veren  çökeller, konglomera, kumtaşı, marn, kiltaşı, 

killi kireçtaşı ve kireçtaşı ardalanmasından oluşur ve yer yer aynı yaşa sahip lav ve tüf 

düzeyleri içermektedir (Delaloye ve Bingöl, 2000). Çalışma alanında yüzeylenen tüm 

birimlerin üzerinde Kuvaterner yaşlı alüvyonlar genelde dere yatakları ve delta 

alanlarında gözlenmektedir (Şekil 4.5).  
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Şekil 4.5: İzmir-Kozak (IK), Balıkesir-Erdek (BE) ve Çanakkale-Kestanbol (CK) örneklerinin 

alındğı blok taş ocakları ve çevrelerinin jeolojisi (Genç 1998’den değiştirilerek alınmıştır). 
 
Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç örnekleri (IK, CK ve BE) sırasıyla İzmir 

iline bağlı Kozak, Çanakkale iline bağlı Kestanbol, Balıkesir iline bağlı Erdek 

bölgelerinde yer alan blok taş ocaklarından alınmıştır (Şekil 4.5). Alınan örnekler 

makroskopik olarak incelendiğinde; IK örneği gri, koyu gri renkli, orta-iri kristalli 

granitin ayrışma rengi koyu sarı-açık kahverengidir. Arazide yuvarlaklaşmış bol 

miktarda granit örneği bulunmakla beraber, tabana doğru kırık çatlağın azaldığı 

görülmektedir (Şekil 4.6). CK örneği orta-iri kristalli pembe, koyu gri renkte olup iri 

ortaklaz kristalleri belirgindir. Ayrışma rengi koyu turuncu-pembemsi olan kayacın 

içerinde mafik magmatik anklavların varlığı gözlenmektedir. Kayaç yüzeyinde kuvars, 

plajiyoklaz ve ortoklazlar kolaylıkla ayırt edilebilmektedir (Şekil 4.7). BE örneği beyaz, 
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gri ve koyu gri renkli, orta-iri kristalli ve siyah demiroksit mineralleri içeren bir 

kayaçtır. Yüzeydeki granitlerde yuvarlaklaşma türü bozunmalar yaygın olarak 

görülürken, tabana doğru kırık-çatlakların azaldığı gözlenmiştir. Kırık ve çatlaklar 

içerisinde ince taneli kalsit dolgunlar bulunmakta, anklav içeriğinin de az olduğu 

görülmektedir (Şekil 4.8). Bu bölgeden alınan granitler makroskobik açıdan daha ince 

taneli olmasına rağmen IK ve YF örneklerine çok benzemektedir.  

 

 
Şekil 4.6: IK örneğinin alındığı İzmir-Bergama kuzeybatısındaki blok taş ocağının genel 

görünümü. 
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Şekil 4.7: CK örneğinin alındığı Çanakkale-Ezine batısındaki blok taş ocağının genel 

görünümü. 
 

 
Şekil 4.8: BE örneğinin alındığı Balıkesir-Bandırma kuzeybatısındaki blok taş ocağının genel 

görünümü. 

4.1.4. Orta Anadolu Bölgesi’nin Jeolojik Özellikleri 

Türkiye’nin ana tektonik birliklerinden olan Anatolit Tektonik Birliği (Ketin, 1966) 

içerisinde, Orta Anadolu’da tanımlanan granitik kayaçlar, bölgesel jeoloji içerisinde 
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değerlendirilmiş ve beş farklı birim ile ilişkili olduğu gözlenmiştir (Seymen, 1981; 

Tolluoğlu, 1986; İlbeyli ve diğ., 2003; Köksal ve diğ., 2011). Bu birimler yaşlıdan 

gence doğru Paleozoyik yaşlı Kırşehir metamorfikleri, Üst Kretase yaşlı Karakaya 

ultramafikleri, Ortaköy granitik kayaçları, Üst Miyosen yaşlı Peçenek formasyonu ve 

Kuvaterner yaşlı alüvyonlardır (Şekil 4.9). 

 

Bölgenin temelini Kaman grubu olarak da adlandırılan metamorfikler oluşturmaktadır. 

İnceleme alanındaki bu metamorfik istif Kırşehir metamorfikleri olarak adlandırılmıştır 

(Tolluoğlu, 1986). Araştırmacı, metamorfik istif içerisinde, taban ve tavan 

metamorfizması şeklinde farklı türden metamorfizmanın gelişmediği, uyumlu bir istif, 

ilerleyen deformasyonlar ile gelişen kıvrım geometrisi ve beraberindeki yapısal 

unsurların egemen olduğunu ifade etmiştir. İnceleme alanında, Ortaköy ve Ovacık 

çevresinde yüzeylenen birimler, Kalkanlıdağ formasyonu (gnays, biyotit-şist, muskovit-

şist, amfibolit, kuvarsit ve mermer bantları) ve Tamadağ formasyonu (serizit-kloritşist, 

kalkşist, metagrovak, metakumtaşı, mermer) ile temsil edilmektedir. Kalkanlıdağ 

formasyonu, başlıca lökokrat ve daha yaygın mesokrat ve melanokrat gnayslar, biyotit-

şistler, amfibol-şist, piroksen-şistler, yer yer ince mermer bandları ve bunlara eşlik eden 

vollastonitli, diyopsitli kalkşistlerden oluşurken; Tamadağ formasyonuna geçişte 

kalksilikatik şistler, metakuvarsit ve kuvars-şistlerden oluşmaktadır. Kırşehir 

metamofikleri önce yüksek amfibolit-granülit fasiyesinde ilerleyen, daha sonra epidot-

amfibolit fasiyesinden yeşilşist fasiyesine kadar gerileyen düşük basınç 

metamorfizmasına uğramışlardır (Tolluoğlu, 1986). Bu metamorfiklerin yaşı daha 

önceki çalışmalara göre Paleozoyik olarak belirlenmiştir (Seymen, 1981).  

 

Kırşehir metamorfiklerinin üzerine, önceki çalışmalarda Karakaya ultramafik kayaçları 

olarak, güncel çalışmalarda ise intrüzif gabro kayaçları olarak adlandırılan birimler 

gelmektedir (Şekil 4.9). Daha önceki yapılan çalışmalarda birimin Üst Kretase yaşlı 

olduğu belirtilmiştir (Uygun ve diğ., 1982). Çalışma alanında, birim içinde tanımlanan 

siyahımsı yeşil renkteki diyorit türü kayaçların bölgedeki granitik kayaçlar içinde yer 

yer anklavlarına rastlanmaktadır. Bu kayacın içinde, çoğunlukla hornblend, daha az 

oranda da plajiyoklaz mineralleri ile opak mineralleri gözlenmektedir.  
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Çalışma alanında bulunan granitik kayaçlar asidik bileşimde olup, Kırşehir 

metamorfiklerini ve Karakaya ultramafiklerini kesmektedirler (Şekil 4.9). Granitik 

kayaçlar, granit-alkali granit-siyenit ve granodiyorit-monzodiyorit-monzonit türü olmak 

üzere iki şekilde yüzeylenmektedir. Birinci tür kayaçlar, gri-boz, pembe renkli ve iri 

kristallidir.  İri ortoklaz kristalleri kayaca porfirik bir doku kazandırmıştır. İkinci tür 

kayaçlar ise, siyahımsı-gri-boz renkli, iri-orta kristallidir (Atabey, 1989). Çalışma 

alanında yüzeylenen granitik kayaçlar Seymen (1981)’in Baranadağ plütonuna karşılık 

gelmekte olup Ağaçören (Panlı) granitoyidi (Kadıoğlu, 1991) ve Ekecikdağ granitoyidi 

olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İlbeyli ve diğ., (2003) tarafından Baranadağ 

plütonunun monzonit ve kuvars monzonitten meydana geldiği ve aplitik-pegmatitik 

dayklar tarafından kesildiği belirtilmiştir. Monzonitler koyu gri renkli, orta taneli 

porfirik dokulu ve prizmatik beyaz feldispat megakristallidir. Kuvars monzonitlerin ise, 

gri ve orta taneli porfirik, orta taneli bir hamur içinde açık pembe renkli alkali feldispat 

megakristallerinin olduğu saptanmıştır. Baranadağ plütonu yaşı için; Seymen (1984) 

Paleosen yaşını vermiştir. Bunun yanında, Orta Anadolu’da Aksaray-Sarıkaraman 

bölgesindeki kuvars monzonitlerinde yapılan hornblend K-Ar radyometrik yaş 

çalışmalarında 81.5 My (Üst Kretase) yaşı bulunmuştur (Yalınız ve diğ., 1999). En 

güncel çalışmalarda ise, Köksal ve diğ. (2011), Orta Anadolu Ağaçören graniti için 

zirkon minerallerinde ICP-MS 206Pb/238U yöntemiyle 73.6±0.4 - 84.1±1 My yaşları (Üst 

Kretase) verilmiştir.  

 

Bu birimler üzerine Üst Miyosen yaşlı örtü birimleri olarak tanımlanan Peçenek 

formasyonu uyumsuz olarak gelmektedir (Şekil 4.9). Formasyon, çakıltaşı, teknesel 

çapraz tabakalı kumtaşı, marn ve yer yer tüfit ara düzeylerinden oluşmaktadır (Atabey, 

1989).  

 

Çalışma alanında yüzeylenen tüm birimlerin üzerinde magmatik ve sedimenter kökenli 

kayaçlardan türeyen Kuvaterner yaşlı alüvyonlar uyumsuz olarak bulunmaktadır 

(Atabey, 1989), (Şekil 4.9). 
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Şekil 4.9: Aksaray-Yaylak (AY) ve Aksaray-Sipahi (AS) örneklerinin alındğı Aksaray- 

Ağaçören kuzeybatısındaki blok taş ocaklarının ve yakın çevrelerinin jeolojisi (Kadıoğlu, 
1991’den değiştirilerek alınmıştır). 

 

Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç örnekleri (AY ve AS), Aksaray iline 

bağlı Sipahi ve Yaylak köylerinde yer alan blok taş ocaklarından alınmıştır (Şekil 4.9). 

Alınan örnekler makroskopik olarak incelendiğinde; AY örneğinin orta-iri taneli, 

holokristalin tanesel dokulu bir kayaç olduğu gözlenmektedir. Açık pembe-açık gri 
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renge sahip olan bu kayacın ayrışma rengi açık kahverengidir. İçeriği plajiyoklaz, 

kuvars, ortoklaz, biyotit ve az miktarda amfibolden oluşmaktadır. Kuvarsların şeffaf 

oluşları, plajiyoklazların prizmatik şekilli görünümleri, ortoklazların iri kristalli olmaları 

ve biyotitlerin ise siyahımsı-kahverenkli olmalarından dolayı rahatça ayırt 

edilebilmektedir. AS örneği ise, AY örneğine çok benzemektedir. Açık pembe-açık gri 

renkli, orta-iri kristallidir; ayrışma rengi açık kahverengidir. Plajiyoklaz ve ortoklazların 

tane boyu AY örneğine göre daha büyüktür. Her iki örneğin alındığı ocakta kayaçlar 

içerisinde çok miktarda anklav görülmektedir (Şekil 4.10 ve Şekil 4.11). 

 

 
Şekil 4.10: AY örneğinin alındığı Aksaray-Ağaçören kuzeybatısındaki blok taş ocağının genel 

görünümü. 
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Şekil 4.11: AS örneğinin alındığı Aksaray- Ağaçören kuzeybatısındaki blok taş ocağının genel 

görünümü. 

4.1.5. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Jeolojik Özellikleri 

Doğu Karadeniz Bölgesinde, Giresun ili ve güneyinde yüzeylenen granitik kayaçlar 

bölgesel jeoloji içerisinde değerlendirildiğinde, Pontid ana tektonik birliği içerisinde  

(Ketin, 1966) yer aldıkları ve Üst Kretase yaşlı yay magmatizmasının ürünleri olduğu 

kabul edilmektedir (Yılmaz ve Boztuğ, 1996; Okay ve Şahintürk, 1997). Giresun 

bölgesi ve yakın çevresindeki granitik kayaçların iki farklı birim ile ilişkili olduğu 

gözlenmiştir. Bu birimler yaşlıdan gence doğru Üst Kretase yaşlı volkanik fasiyes, Üst 

Kretase-Alt Tersiyer yaşlı granitik kayaçlar ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlarıdır (Şekil 

4.12).  

 

Bölgenin temel birimini oluşturan volkanik fasiyes, "alt bazik seri" ve "üst bazik seri" 

olarak ikiye ayrılarak incelenmiştir (Gedik ve diğ., 1995). Üst Kretase yaşlı ve 

volkanik-volkanosedimanter birimlerden oluşan üst bazik seri içerisinde zaman zaman 

kumtaşı- kiltaşı-marn ara katkıları ile daha az miktarda kırmızı renkli killi kireçtaşı 

seviyeleri tanımlanmıştır. Bazalt, andezit, dasit türü volkanik kayaçlar ile bunların 

piroklastiklerinden oluşan birim, bazı kesimlerde, son derece altere olarak 

gözlenmektedir. Alterasyon gösteren kayaçlarda fenokristallerin belirgin olmasıyla 

kayaçlar dokusunu muhafaza etmektedir. Birim içerisinde gözlenen piroklastikler ile 

bunlarla ardalanmalı kumtaşı, marn ve kireçtaşı seviyelerinin tabakalanma konumları 

aynıdır. Bu tabakalar arasında veya üzerinde kimi yerde volkanik lav akıntıları 
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gözlenirken, zaman zaman da bunları kesen yarı-volkanik damar kayaçları 

gözlenmektedir. Bu daykların kalınlığı 1.5-2m’den 5m’ye kadar değişmektedir. Geniş 

mostralara sahip olan birimin kalınlığı değişken olup, ortalama 500-600m civarında 

olmakla birlikte, zaman zaman 100-150m'ye kadar da düşebilmektedir. Birim, arazi 

düzeyinde yer yer sarp, yer yer de aşınmış seviyeler şeklindedir. Bazı kesimlerde, 

yüzeysel ayrışmadan dolayı kayaçlar daha koyu veya daha açık renkli seviyeler 

içermekte olup, yumuşak bir topoğrafyaya sahiptirler. Volkaniklerin ayrışma toprağı 

morumsu renktedir (Yılmaz ve Boztuğ, 1996). 

 

Üst Kretase yaşlı volkanik fasiyesi kesen granitik kayaçlar tek bir isim altında 

toplanamayacak ve kesin sınırları jeoloji haritasına işlenemeyecek kadar çok değişimler 

göstermektedir. Bu kayaçlar Giresun-Gümüşhane arasında yüzeylenmekte olup, granit, 

alkali granit, alkali feldispat granit, granodiyorit, kuvarslı diyorit ve diyorit gibi 

litolojiler sergilemektedirler. Çalışma alanındaki granitik kayaçlar esas olarak granit, 

kuvars siyenit, monzonit ve siyenit türü kayaçlarla temsil edilmektedirler (Yılmaz ve 

Boztuğ, 1996). Bunlar başlıca kuvars, ortoklaz, plajiyoklaz, amfibol ve biyotit 

içermektedirler. Apatit, sfen ve manyetit aksesuar minerallerdir. Saha gözlemleri 

açısından granitik kayaçlar grimsi, yeşilimsi ve siyah renklerde olup; orta-iri taneli bir 

dokuya sahiptirler. Daha önceki yapılan çalışmalarda granitik kayaçlar için 62-75 My. 

(Üst Kretase-Paleosen arası) radyometrik yaşlar belirlenmiştir (Pişkin ve diğ., 1993). 

Birimler üzerinde gözlenen Kuvaterner yaşlı alüvyonlar ise, genelde dere yatakları ve 

delta alanlarında gözlenmekte ve çoğunlukla volkanik kayaç ve magmatik kayaçlardan 

oluşmaktadır (Şekil 4.12). 
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Şekil 4.12: Giresun-Bulancak (GB) örneğinin alındığı Giresun-Bulancak kuzeyi, Kovalık Köyü 

güneyindeki blok taş ocağının ve yakın çevresinin jeolojisi (MTA 1/500.000 ölçekli Jeoloji 
Haritası Samsun Paftası’ndan basitleştirilerek alınmıştır). 

 

Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç örneği (GB), Bulancak ilçesine bağlı 

Kovanlık Beldesi’nde yer alan blok taş ocağından alınmıştır (Şekil 4.12). Alınan 

örnekler makroskopik olarak incelendiğinde; grimsi yeşil renge sahiptirler. İri taneli 

ortoklaz ve plajiyoklaz mineralleri ile kuvars minerallerinin varlığı oldukça belirgindir. 
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Bu kayaçlar siyenitik ve monzonitik bileşimlerden oluşmaktadır. Ocak içerisinde 

yüzeyden tabana doğru gidildikçe rengin koyulaştığı gözlenmektedir (Şekil 4.13). 

 

 
Şekil 4.13: GB örneğinin alındığı Giresun-Bulancak kuzeyi, Kovalık Köyü güneyindeki blok taş 

ocağının genel görünümü. 

4.1.6. Trakya-Çorlu Bölgesi’nin Jeolojik Özellikleri 

Araştırmalarda kullanılan bazalt örneklerinin alındığı ocak Tekirdağ ile İstanbul 

arasında, Çorlu’nun güneybatısındaki Karatepe Bölgesinde bulunmaktadır. Bölgedeki 

en yaşlı birim Danişment formasyonudur. Formasyon ilk olarak De Boer (1954) 

tarafından adlandırılmış olup; sarı, kahve, gri renkli, orta-kalın ve belirgin 

tabakalanmalı, kumtaşı, silttaşı ve kiltaşı ardalanmasından oluşmaktadır. Birim, linyit 

seviyelerinin yanında yer yer tüf seviyeleri içermektedir. Formasyon, delta ve delta 

düzlüğü çökellerinden oluşmakta (De Boer, 1954) ve Orta Oligosen yaşındadır (Umut 

ve diğ., 1983). Danişment formasyonunun üzerine Orta-Üst Miyosen yaşlı beyaz 

sarımsı renkli, çapraz katmanlı, kil ve çakıl mercekli, gevşek tutturulmuş kumtaşı, 

kiltaşı ve silttaşından oluşan Ergene formasyonu uyumsuz olarak çökelmiştir (Umut, 

1988), (Şekil 4.14). Formasyonu oluşturan çakıltaşları örgülü akarsu ortamını, 

kumtaşları menderesli akarsu ortamını, silttaşları ise taşkın ovası çökellerinden oluşan 

ortamı karakterize etmektedir (Umut ve diğ., 1983). Kırmızı, sarı, kahve, beyaz renkli 

çakıl, kum, kil ve çamurtaşından oluşan Trakya formasyonu, Hochstetter (1870) 

tarafından adlandırılmıştır. Formasyon içerisinde bol miktarda ağaç kalıntıları 

bulunmaktadır. Çakıllar genellikle kuvars, kuvarsit ve gnaystır. Yer yer volkanik 
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çakılları da içeren birim, Istranca masifinden beslenmiş genç alüvyon yelpazesi 

görünümündedir. Ergene formasyonu ile geçişli olan birimin yaşının Üst Miyosen-

Pliyosen olduğu düşünülmektedir (Umut ve diğ., 1983). Karatepe bazaltı; koyu gri, 

siyah ve kahve renkli olup, Umut ve diğ. (1983) tarafından adlandırılmıştır. Sütun ve 

akma yapısı gösteren bazaltlar yer yer gözeneklidir. Birimin Trakya formasyonunu 

kesmesi nedeni ile Pleyistosen yaşlı olduğu kabul edilmektedir (Umut ve diğ., 1983). 

Çalışma alanında bulunan alüvyonlar akarsu vadilerinde ve düzlüklerde oluşan çakıl, 

kum, kil ve siltten oluşmakta ve daha yaşlı birimleri örter niteliktedir (Şekil 4.14).  

 

 
Şekil 4.14: Bazalt örneklerinin alındığı Çorlu’nun güney batısında Kara Tepe Bölgesinde 

bulunan taş ocağının ve çevresinin jeoloji haritası (Umut, 1988’den değiştirilerek alınmıştır). 
 

Çalışma kapsamında kullanılan bazalt örnekleri Karatepe bazaltlarından alınmıştır. 

Bölgedeki bazaltlar dağınık küçük volkan bacaları şeklinde olup, olivin-ojit-bazalt 

olarak adlandırılmıştır (Umut, 1988). Genelde taze kesimleri koyu gri, siyah ve 

kahverenkli, ayrışmış kesimleri çok yumuşak kolay parçalanabilen kahverengimsi sarı 

ve açık renklidir. Bazaltlar ince beyaz kılcal damarlar içeren, masif, kompakt ve yoğun, 

yer yer gözenekli (gaz boşluklu) bir yapıya sahip olup, üst seviyelerde ayrışma ürünleri 

yaygın, derinlerden alınan örneklerde ise ayrışma azalmaktadır (Şekil 4.15).  
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Şekil 4.15: Bazalt örneklerinin alındığı Çorlu’nun güney batısında Kara Tepe Bölgesi’ndeki taş 

ocağının genel görünümü. 

4.1.7. Kocaeli-Gebze Bölgesi’nin Jeolojik Özellikleri 

Araştırmalarda kullanılan kireçtaşı örneklerinin alındığı ocak İstanbul Anadolu 

yakasında, Gebze dolayında yer almaktadır. Bu bölgenin en yaşlı birimi Trakya 

formasyonu olup, ilk olarak Tchihatchef (1864) tarafından adlandırılmıştır. Formasyon 

genelde kumtaşı şeyl-ardalanmasından oluşmaktadır. Kumtaşları çoğunlukla orta-kalın 

tabakalı olup, grimsi ve yeşilimsi kahverenklidir. Birim alt düzeylerinde gri renkli ince 

tabakalı, çört bantlı kireçtaşı-şeyl ardalanması biçimindedir (Duman ve diğ., 2004). 

Trakya formasyonunun alt kesimleri türbiditlerin geliştiği derince bir denizde, üst 

kesimleri ise, daha sığ çökel alanlarda oluşmuştur (Önalan, 1982). Daha önce yapılan 

çalışmalarda formasyonun yaşı Alt Karbonifer olarak kabul edilmiştir (Baykal, 1963; 

Kaya, 1971; Duman ve diğ., 2004).  

 

Trakya formasyonunun üzerine Üst Permiyen-Alt Triyas yaşlı Kapaklı formasyonu 

açısal uyumsuz olarak gelmektedir (Gedik, 2005), (Şekil 4.16). Birim, genelde koyu 

kırmızı, kahverengi ve gri renkli, kötü boylanmalı, ince-kalın ve çapraz tabakalı 

çakıltaşı, çakıllı kaba kumtaşı, kırmızı-pembe renkli, kaya kırıntılı, mikalı kumtaşı ve 

mikalı çamurtaşı-şeyl ardalanmasından oluşmaktadır. Çakıllar genellikle iyi 

yuvarlaklaşmış, silisli şeyl, gri renkli kireçtaşı, radyolarit ve kuvarsitler ile temsil 
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edilmektedir (Gedik ve diğ., 2005). Kapaklı formasyonu daha önceki çalışmalara göre 

akarsularla taşınmış ve sahile yakın alanlarda çökelmiştir (Önalan, 1982).  

 

Kapaklı formasyonu üzerine Alt Triyas yaşlı Demirciler formasyonu dereceli geçişli 

olarak bulunmaktadır (Gedik ve diğ., 2005). Gri, koyu gri ve siyah renkli, ince-orta 

tabakalı, killi, mikritik kireçtaşı ile yeşilimsi gri, boz renkli, ince tabakalı silttaşı, şeyl ve 

az oranda kumtaşı ardalanmasından oluşan birim sığ-derin deniz ortamını karakterize 

etmektedir (Yurtsever ve Çağlayan, 1982; Gedik ve diğ., 2005).  

 

Demirciler formasyonu üzerinde Alt-Orta Triyas yaşlı Ballıkaya formasyonu dereceli 

geçişli olarak bulunmaktadır (Gedik ve diğ., 2005). Formasyon genelde gri, koyu gri ve 

siyah renkli, ince-kalın tabakalı dolomit ve dolomitik kireçtaşlarından oluşmaktadır 

(Yurtsever ve Çağlayan, 1982; Gedik ve diğ., 2005). Ballıkaya formasyonu üzerinde 

Üst Kretase yaşlı Akveren formasyonu uyumsuz olarak bulunmaktadır (Şekil 4.16). 

Formasyon beyaz, bej, boz ve mavimsi renkli, ince-orta tabakalı, mikritik ve killi 

kireçtaşı, kalkarenit, marn ve yeşilimsi gri-yeşil renkli şeyllerden oluşmaktadır (Gedik 

ve diğ., 2005).  

 

Akveren formasyonu üzerinde Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Meşetepe formasyonu 

açısal uyumsuz olarak çökelmiştir (Gedik, 2005), (Şekil 4.16). Birim, yeşil, yeşilimsi gri 

ve kirli beyaz renkli, ince tabakalı, kömürlü şeyl, marn, silttaşı ve kiltaşı ile mercekler 

halinde bulunan beyaz, kızılımsı kahverengi ve yer yer kırmızı-pembe renkli çapraz 

tabakalı, az tutturulmuş kuvars kumtaşı ve kötü boylanmalı, yuvarlak-yarı yuvarlak 

çakıllar içeren çakıltaşından oluşmaktadır. Karasal ve gölsel ortamların değişik 

fasiyeslerinden oluşmuş bir çökel topluluğu olarak nitelenmiştir (Önalan, 1982), (Şekil 

4.16). 

 

Çalışma kapsamında kullanılan kireçtaşı örnekleri Ballıkaya formasyonundan 

alınmıştır. Ballıkaya formasyonu, Yurtsever ve Çağlayan (1982) tarafından 

adlandırılmıştır. Birim gri, koyu gri, mavimsi ve siyahımsı renkli kireçtaşı, yer yer 

dolomitik kireçtaşı ve az oranda kumtaşı ardalanmasından oluşmaktadır. Çok sert ve 

dayanımlı olup, kırılma yüzeyi parlaktır. İnceleme alanında kireçtaşları içerisinde 

yüzeysel suların oluşturduğu erime yapıları bulunmaktadır. Oluşan çatlaklarda kalsit 



39 
 

 
 

damarları ve yer yer kil dolguları gelişmiştir. Tabakalanmalar tabanda ince-orta 

kalınlıkta olup, üstlere doğru kalın-çok kalındır (Şekil 4.17).  

 

 
Şekil 4.16: Kireçtaşı örneklerinin alındığı Gebze Bölgesi, Muallim Köy güneybatısında bulunan 

taş ocağının ve yakın çevresinin jeoloji haritası (Gedik ve diğ., 2005’ten değiştirilerek 
alınmıştır). 
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Şekil 4.17: Kireçtaşı örneklerinin alındığı Gebze Bölgesi, Muallim Köy güneybatısında bulunan 

taşocağının genel görünümü. 

4.1.8. İstanbul-Cebeci Bölgesi’nin Jeolojik Özellikleri 

Araştırmalarda kullanılan kumtaşı örneklerinin alındığı ocak İstanbul Avrupa 

yakasında, Cebeciköy ve Habipler dolayında yer almaktadır. Bu bölgenin en yaşlı birimi 

Trakya formasyonu olup, ilk olarak Tchihatchef (1864) tarafından özellikle İstanbul 

Boğazı’nın batısında ayırt edilmiştir. Trakya formasyonu, gri-koyu gri renkli, ince 

tabakalı, sert, bol eklemli ve bitki izli silisli şeyl; üzerinde, taze yüzey sarımsı gri, 

mavimsi gri, ayrışma yüzeyi kirli sarı renkli, orta-kalın tabakalı, oldukça ayrışmış 

mikalı kumtaşları ve en üstte de birimin ana istifini oluşturan, taze yüzeyi mavimsi gri, 

ayrışma yüzeyi kirli sarı renkli; laminalı ve ince tabakalı, ince taneli, sert, yer yer kireçli 

ve kireçtaşı mercekli silttaşı ve ince taneli kumtaşı ara seviyeli şeylerden oluşmaktadır 

(Yurtsever ve Çağlayan, 2002). Trakya formasyonu altı üyeden oluşmaktadır (Kaya, 

1971; Pehlivan, 1990). Bunlar alttan üste doğru, a) şeyl, silisli şeyl, kiltaşı, litik grovak 

ile merceksel kireçtaşlarından oluşan Acıbadem Üyesi; b) beyaz, gri, sarı ve açık kahve 

renkli çakıltaşlarından oluşan Balıklıhavuz Çakıltaşı Üyesi; c) şeyl ve grovak 

ardalanmasından oluşan ve Trakya formasyonunun önemli bir bölümünü oluşturan 

Küçükkuyu kumtaşı üyesi; d) konglomera ve kumtaşı ara katkılı, kireçtaşı mercekli 

şeyl, çakıllı şeyl ve grovak-şeyl ardalanmasından oluşan Çamurluhan şeyl üyesi; e) 

başlıca kireçtaşı ile az miktarda killi kireçtaşı, karbonatlı şeyl ve ikincil dolomit ile 
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çörtlerden oluşan Cebeciköy kireçtaşı üyesi; f) başlıca grovak ve silisli şeylden oluşan 

Gümüşdere silisli şeyl-grovak üyesidir (Yurtsever ve Çağlayan, 2002). İnceleme 

alanında bu üyelerden Cebeciköy, Çamurluhan ve Küçükkuyu üyeleri bulunmaktadır 

(Şekil 4.18). Altta kısmen transgressif, üstte ise, regressif karakterdeki birim, neritik 

kuşağa bağlı batiyal ortamda çökelmiştir (Kaya, 1971). Trakya formasyonu üzerinde 

daha önce yapılan çalışmalara göre, birimin yaşı Karbonifer olarak belirlenmiştir 

(Abdüsselamoğlu, 1963; Kaya, 1971; Baykal ve Kaya, 1963; Haas, 1968).  

 

Trakya formasyonu üzerine Orta-Üst Miyosen yaşlı sarı, gri ve kirli beyaz renkli, 

tutturulmamış veya az tutturulmuş, yer yer çapraz tabakalı, ince-orta taneli, orta-iyi 

boylanmalı, yer yer siltli ve kil bantlı kum ve çakıllardan oluşan Çukurçeşme 

formasyonu açısal diskordans olarak gelmektedir (Yurtsever ve Çağlayan, 2002), (Şekil 

4.18). Formasyon, göl ortamına gelen akarsu ve delta ortamı ürünlerden oluşmakta ve 

dereceli olarak göl ortamına geçmektedir (Yurtsever ve Çağlayan, 2002).  

 

Çukurçeşme formasyonu üzerine Üst Miyosen yaşlı Güngören formasyonu dereceli 

geçişli olarak gelmektedir (Arıç, 1955), (Şekil 4.18). Güngören formasyonu genellikle 

yeşil renkli, üst seviyelerinde kirli beyaz renkli maktralı kireçtaşı ara seviyeli, kil ve 

marnlardan oluşmaktadır (Arıç, 1955; Sayar, 1976). Birim, karadan kaba malzemenin 

kıt olarak geldiği göl ortamında çökelmiştir (Yurtsever ve Çağlayan, 2002).     
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Şekil 4.18: Kumtaşı örneklerinin alındığı İstanbul-Cebeci Köy güneydoğusunda bulunan taş 
ocağının ve yakın çevresinin jeoloji haritası (Yurtsever ve Çağlayan, 2002’den değiştirilerek 

alınmıştır). 
 

Çalışma kapsamında kullanılan kumtaşı örnekleri Trakya formasyonuna bağlı 

Küçükkuyu üyesinden alınmıştır. Küçükkuyu üyesi Kaya (1971) tarafından 

adlandırılmıştır. Trakya formasyonu içerisinde yüksek kumtaşı oranıyla ayırt edilen 

birimin taban kesimlerinde kireçtaşı bantları ve değişik oranlarda bitki kalıntıları 

bulunmaktadır. Grimsi siyah renkli, ince taneli, kalın tabakalanma gösteren, tabaka 

kalınlığı (5-6cm) ve kırılma yüzeyleri düzgün olan kayaçlardan oluşan kumtaşlarının 

daha iri taneli olanları (1-2mm), yeşilimsi-gri renkli ve bileşenleri gözle ayırt 

edilebilmektedir. Kalsit, mika minerallerinin kristalleri parlak ve düzgün yüzeyli 

gözlenmektedir. Kayaca yeşil rengini veren klorit mineralidir. Kırık ve çatlaklar iri 

taneli kalsit dolguludur (Şekil 4.19). 
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Şekil 4.19: Kumtaşı örneklerinin alındığı İstanbul-Cebeci Köy güneydoğusunda bulunan 

taşocağının genel görünümü. 

4.2. İNCELENEN KAYAÇLARIN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK 
ÖZELLİKLERİ 

“Granitik kayaç” terimi, asidik bileşimde (%SiO2 > 66), açık renkli minerallerce zengin 

(tüm açık renkli mineraller içerisinde % 20-40 kuvars; % 10-65 alkali feldispat, %10-65 

plajiyoklaz içeren), QAP üçgen diyagramında (Streckeisen, 1976) granit bölgesinde yer 

alan kayaçlara, daha genel olarak da siyenitten-diyorite kadar asidik ve ortaç bileşimde 

kayaçlara verilen isimdir. Bu geniş kayaç grubu,  petrografi çalışmalarında genel olarak 

“granitoyid” mühendislik çalışmalarında ise “granitik kayaç” olarak tanımlanmaktadır. 

Granitik kayaçlar daha çok kantitatif mineralojik özelliklerine göre 

isimlendirilmektedir. Bu da ince kesit üzerinde yapılan bazı ölçümlerle (modal analiz) 

veya kimyasal analiz sonuçlarının çeşitli diyagramlarda değerlendirilmesiyle (normatif 

mineralojik bileşim) mümkün olmaktadır. Bu çalışmada ise ince kesit üzerinde 

mikroskobik inceleme, nokta sayma ve modal mineralojik analiz yöntemiyle granit 

tanımlamaları gerçekleştirilmiştir.  

 



44 
 

 
 

Granitlerin mineralojik ve jeokimyasal bileşimleri, dokuları, tane/kristal boyutları, 

alterasyon/ayrışma yüzdeleri ve ürünleri bu tür kayaçların malzeme olarak 

kullanılabilirliklerini önemli oranda etkilemektedir. 

 

Sıcak asfalt karışımlarında agrega olarak kullanılması düşünülen granitik kayaçların, 

mineralojik ve petrografik özelliklerinin detaylı bir şekilde tanımlanması son derece 

önemlidir. Bu çalışma kapsamında; agrega kaynağı olarak kullanılması planlanan 

granitik kayaçlarda farklı oran ve bileşimlerde bulunan minerallerin, kayacın gerek 

fiziksel gerekse de mekanik özelliklerini değiştirmesinin yanı sıra, kayacın bitüm ile 

etkileşimini de önemli oranda etkilemesi nedeniyle, granitik kayaçların mineralojik ve 

petrografik özellikleri ayrıntılı bir biçimde araştırılmıştır. Öte yandan, kayacın yüzey 

özellikleri ve agrega özellikleri arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak belirlenmesi için, 

petrografik verilerin sayısallaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenlerle, 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden alınan granitik kayaçların mineralojik ve petrografik 

özelliklerini belirlemek amacıyla ince kesitler hazırlanmıştır. Hazırlanan ince kesitler 

üzerinde yapılan incelemeler sonucunda belirlenen granitik kayaçların petrografik 

özellikleri Tablo 4.1’de sunulmuştur.  

 

Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç örnekleri üzerinde, kayacı oluşturan 

minerallerin yüzde olarak ne kadar bulunduğunu hesaplamak için modal analiz (nokta 

sayma) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem kapsamında her bir örnek için ince kesitler 

üzerinde farklı yerlerden 3000 adet nokta sayılmıştır. Tablo 4.2 ve Şekil 4.20’de 

incelenen granitik kayaçlar üzerinde yapılan petrografik incelemelerden elde edilen 

modal mineral oranları sunulmuştur. Ayrıca, elde edilen modal mineral oranları 

Streckeisen (1979) diyagramına göre sınıflandırılmıştır (Şekil 4.21). 
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Tablo 4.1: Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaçların petrografik özellikleri. 
Örnek 
Kodu 

Kayaç Adı 
(Streckeisen, 
1979) 

Doku Kristal 
boyutu 
(Erkan, 
2004) 

Mineralojik 
bileşim 

Ayrışma/ 
Hidrotermal 
alterasyon 

Ayrışma/ 
Hidrotermal 
alterasyon 
(%)* 

KB 

Granit/ 
monzogranit 
(Metagranit) 

Blastoholokris-
talin (blasto-
granüler doku) 

İnce-orta 
taneli 

Kuvars, feldispat 
(ortoklaz, 
plajiyoklaz) 
amfibol, 
muskovit, epidot, 
klorit, sfen 

Feldispatlarda 
kloritleşme, 
epidotlaşma, 
albitleşme 

26.9 
 

CK 

Kuvars 
monzonit 

Holokristalin 
tanesel doku 

Orta-iri 
taneli 

Ortoklaz, 
plajiyoklaz, 
kuvars 
amfibol 
(hornblend), 
biyotit 

Kloritleşme, 
epidotlaşma, 
killeşme 0.7 

 

BE 

Granit/ 
monzogranit 

Holokristalin 
tanesel doku 

İnce 
taneli 

Kuvars, 
plajiyoklaz, 
ortoklaz, biyotit, 
amfibol (mafik 
mineral oranı az), 
klorit, muskovit 

Kloritleşme, 
muskovitleşme, 
killeşme, 
serizitleşme 

2.5 
 

YF 

Granit/ 
monzogranit 

Holokristalin 
tanesel doku 

Orta-iri 
taneli 

Kuvars, 
plajiyoklaz, 
ortoklaz 
biyotit, amfibol, 
piroksen 

Kloritleşme, 
killeşme, 
serisitleşme 6.6 

 

IK 

Kuvars 
monzonit 

Tüm kristalli yarı 
özşekilli tanesel 
doku 

İnce-orta 
taneli 

Plajiyoklaz, 
kuvars, ortoklaz, 
hornblend, biyotit, 
çok fazla opak 
min. 

Killeşme, 
serizitleşme 

0.5 

AY 

Granit/ 
monzogranit 

Holokristalin 
tanesel doku 

Orta 
taneli 

Ortoklaz, 
plajiyoklaz, 
kuvars, biyotit ve 
az miktarda 
amfibol, opak 
min., zirkon 

Killeşme, 
serizitleşme 

16.2 

AS 

Granit/ 
monzogranit 

Holokristalin 
tanesel doku 

Orta-iri 
taneli 

Kuvars, 
plajiyoklaz, 
ortoklaz, 
hornblend, biyotit, 
epidot, klorit, 
titanit, zirkon 

Kloritleşme, 
epidotlaşma 

2.7 

GB 

Kuvars 
monzonit 

Holokristalin 
tanesel doku 

İnce-orta 
taneli 

Ortoklaz, 
plajiyoklaz, 
kuvars, 
hornblend, biyotit, 
klorit, epidot, 
titanit 

Albitleşme, 
killeşme, 
serizitleşme, 
kloritleşme 7.6 

* Ayrışma yüzdesi modal mineralojik bileşime göre yapılmıştır.  
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Tablo 4.2: İncelenen granitik kayaçlar üzerinde yapılan modal analiz sonuçları. 

Örnek 
kodu 

Modal mineral yüzdeleri (%) 

Kuvars Plajiyoklaz Ortoklaz Biyotit Hornblend Ayrışmış 
Min. Klorit Epidot Opak 

Min. 
KB 21.5 16.4 28.2 1.2 5.5 26.9 0 0 0 
CK 12.1 37.4 37.5 4.7 7.5 0.7 0 0 0 
BE 24 40.5 26 5.2 1.8 2.5 0 0 0 
YF 29.3 24.8 21.9 13.1 3 6.6 1.2 0 0 
IK 14.7 43.9 26.8 8.5 5.2 0.5 0 0 0 
AY 14.3 25 31.6 9.3 1 16.2 0 0 2.5 
AS 19.5 33.4 28.5 5.2 4.5 2.7 2.3 1.8 1.5 
GB 7.6 39 34.6 5.4 4.6 7.6 1.6 0 1 
 

 
Şekil 4.20: İncelenen granitik kayaçların modal analiz sonuçlarının dağılımı. 

 

 
Şekil 4.21: İncelenen granitik kayaçların QAFP diyagramında sınıflandırılması (Le Martre ve 

diğ., 1989 ve Streckeisen, 1979’ya dayandırılmış). 
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Petrografik incelemeler sonucunda; granitik kayaçların ana minerallerinin genellikle 

kuvars, plajiyoklaz ve ortoklaz olduğu saptanmıştır (Şekil 4.20 ve Tablo 4.2). Kuvars 

mineralleri, öz şekilsiz, feldispatların ve diğer minerallerin arasını doldurur şekilde, 

genellikle renksiz ve temiz yüzeyli olarak gözlenmektedir. Bazı kesitlerde kataklazma 

etkisinden dolayı çatlaklı olarak bazı kesimlerde ise, metamorfizma sebebi ile dalgalı 

sönme ve şeker dokusu göstermektedir. Plajiyoklazlar genellikle polisentetik 

ikizlenmeli olarak, nadiren de çift yönde polisentetik ikizlenmeli, gri girişim renkli, 

prizmatik biçimli, yarı öz şekilli-öz şekilli gözlenmektedir. Ortoklazlar ise, yarı öz 

şekilli-öz şekilsiz iri fenokristaller halinde, karlsbad ikizlenmeli, yer yer pertitik dokulu 

olarak gözlenmektedir. Bazı granit örneklerinde ileri derecede pertitleşme ile yer yer 

mikrokline, yer yer de albite dönüşüm gözlenmektedir. Ayrıca, AY, AS ve GB 

örneklerinde opak minerallere rastlanmıştır (Tablo 4.2). Hidrotermal alterasyon bütün 

granitlerde belli ölçüde bulunmaktadır. Özellikle KB ve AY örneklerinde diğer granitik 

kayaçlara göre daha fazla oranda alterasyon bulunmaktadır. Bu alterasyonlar; KB 

örneğinde plajiyoklazlarda serizitleşme, AY örneğinde ise, ortoklazlarda killeşme ve 

serizitleşme olarak görülmektedir. 

 

Yukarıda mineral bileşimleri ayrıntılı bir şekilde verilen ve özellikleri farklı olduğu 

belirlenen granitik kayaçları oluşturan minerallerin boyutları da bu çalışma kapsamında 

analiz edilmiştir. Analizler petrografik çalışmalar için hazırlanan ince kesitlerden 

çekilen fotoğraflar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çekilen fotoğraflar bilgisayar ortamına 

aktarılmış ve “Mikro Sistem Kameram” programı ile granitleri oluşturan minerallerin 

kristal boyutları belirlenmiştir. Tablo 4.3 ve Şekil 4.22’de; granitik kayaçların 

bileşiminde yaygınca görülen kuvars, plajiyoklaz, ortoklaz ve biyotitlerin mineral 

boyutları sunulmuştur. 

 
Tablo 4.3: İncelenen granitik kayaçların mineral boyutları. 

Örnek kodu Mineral boyutları (mm) 
Kuvars Plajiyoklaz Ortoklaz Biyotit 

KB 0.85 1.1 2.5 0.45 
CK 0.58 0.65 2.95 0.6 
BE 0.35 0.35 0.8 0.7 
YF 0.9 1.45 1.4 0.4 
IK 0.48 0.8 2.2 0.5 
AY 0.72 0.8 1.85 0.5 
AS 0.75 0.9 2.2 0.65 
GB 0.55 0.75 2.4 0.4 
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Şekil 4.22: İncelenen granitik kayaçların mineral boyutlarının karşılaştırılması. 

 

İncelenen granitik kayaçları oluşturan ana minerallerden kuvars ve plajiyoklazların 

boyutları karşılaştırıldığında, en büyük kuvars ve plajiyoklaz boyutu YF kodlu örneğe, 

en küçük ise BE kodlu örneğe aittir. Ortoklaz boyutuna bakıldığında, en büyük ortoklaz 

boyutu CK, en küçük ise BE kodlu örneğe aittir (Şekil 4.22). Ayrıca kayaç içerisinde 

önemli miktarda bulunan biyotit mineralinin boyutları incelendiğinde, en büyük biyotit 

boyutu BE kodlu örnekte, en küçük ise YF ve GB kodlu örneklerde belirlenmiştir.   

 

Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaçların ayrıntılı makroskobik ve 

mikroskobik özellikleri aşağıda bölge adlarıyla sırasıyla tanımlanmıştır. Ayrıca çalışma 

kapsamında; granitik kayaçların agrega olarak kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesi 

için İstanbul Bölgesinde sıkça kullanılan bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregaları ile 

karşılaştırılması hedeflenmiştir. Bundan dolayı bazalt, kireçtaşı ve kumtaşlarının da 

ayrıntılı petrografik özellikleri aşağıda sunulmuştur. 

4.2.1. Kırklareli-Balaban Graniti (KB) 

Petrografik araştırmalar kapsamında yapılan modal analiz sonuçlarına göre, KB örneği 

içerisinde bolluk sırasına göre ortoklaz (%28.2), kuvars (%21.5), plajiyoklaz (%16.4) ve 

diğer mineraller (%33.9) bulunmaktadır (Tablo 4.2). Elde edilen modal mineral 

yüzdeleri Streckeisen (1976) diyagramına göre sınıflandırıldığında, kayacın granit 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.21). 
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Yapılan mikroskobik çalışmalarda bu granitlerin düşük dereceli metamorfizma geçirmiş 

oldukları, dokusal olarak yönlü doku gösterdikleri tespit edilmiş, ancak granitin 

mineralojik bileşimine sahip oldukları ve kısmen de granit dokusunu korudukları 

gözlenmiştir. Bu nedenle, kayaç metagranit olarak isimlendirilmiştir.  

 

Balaban metagranitleri dokusal olarak blastoholokristalin (blasto-granüler) ve 

kataklastik dokulara sahiptir. Ana mineralleri kuvars, ortoklaz, plajiyoklaz, biyotit, 

amfibol ve hornblenddir. Aksesuar mineral olarak epidot, titanit (sfen), apatit ve opak 

mineralleri ile alterasyon ürünü ikincil mineraller olarak, muskovit ve klorit mineralleri 

belirlenmiştir (Şekil 4.23). Feldispatlarda killeşme, serizitleşme ve kloritleşme 

gözlenmektedir. İnce kesitte görülen plajiyoklazlar son derece ayrışmış ve ayrışma 

yüzeyi tamamen serizitleşmiş hatta muskovite dönüşmüştür. Ortoklazlarda pertitleşme 

yaygın olarak gözlenmektedir. Metamorfizma sebebiyle gnays dokusu gelişmiştir. 

Düşük dereceli metamorfizmayı gösteren bir diğer özellik ise, metamorfizma sonucu 

oluşan yeşil renkli mineraller (muskovit, epidot, klorit) ile kataklastik dokunun 

oluşmasıdır (Şekil 4.24). 

 

 
Şekil 4.23: KB örneğindeki plajiyoklaz minerallerinde görülen killeşme, serizitleşme ve 

epidotlaşma (Pl: Plajiyoklaz, Ep: Epidot, KD: Kataklastik Doku) (Çift Nikol, 25X). 
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Şekil 4.24: KB örneğindeki kataklastik dokunun genel görünüşü (Qtz: Kuvars, Fs: Feldispat, 

KD: Kataklastik Doku) (Çift Nikol, 25X). 

4.2.2. Çanakkale-Kestanbol Graniti (CK) 

Petrografik incelemeler kapsamında yapılan modal analiz sonuçlarına göre, CK örneği 

içerisinde bolluk sırasına göre ortoklaz (%37.5), plajiyoklaz (%37.4), kuvars (%12.1) ve 

diğer mineraller (%13) bulunmaktadır (Tablo 4.2). Elde edilen modal mineral yüzdeleri 

Streckeisen (1976) diyagramına göre sınıflandırıldığında, kayaç kuvars monzonit olarak 

sınıflandırılmıştır (Şekil 4.21). 

 

Kestanbol granitleri mikroskobik incelemelerde, holokristalin (tüm kristalli) tanesel, 

kısmen monzonitik bir dokuya sahiptir. İnce kesitte görülen ortoklaz, plajiyoklaz ve 

kuvarslar açık renkli, hornblend ve biyotitler koyu renkli mineraller olarak 

görülmektedir. Ortoklazlar iri kristalli, yarı öz şekilli-öz şekilsiz, gri ve tonlarında ancak 

killeşme gösterenler toprağımsı görünümdedirler. Plajiyoklaz, biyotit ve amfiboller 

ortoklazlar içerisinde kapanım olarak bulunmakta ve böylece monzonitik bir doku 

oluşturmaktadır (Şekil 4.25). Bununla birlikte az miktarda bulunan kuvars mineralleri 

diğer mineraller arasını doldurmakta, tali mineral olarak ise titanit, zirkon, apatit ve 

opak mineraller bulunmaktadır. 
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Şekil 4.25: CK örneği içindeki monzonitik dokunun genel görünüşü (Qtz: Kuvars, Or: Ortoklaz, 

Pl: Plajiyoklaz, Hbl: Hornblend, OM: Opak Mineraller) (Çift Nikol, 25X). 

4.2.3. Balıkesir-Erdek Graniti (BE) 

Petrografik araştırmalar kapsamında yapılan modal analiz sonuçlarına göre, BE örneği 

içerisinde bolluk sırasına göre plajiyoklaz (%40.5), ortoklaz (%26), kuvars (%24) ve 

diğer mineraller (%9.5) bulunmaktadır (Tablo 4.2). Elde edilen modal mineral yüzdeleri 

Streckeisen (1976) diyagramına göre sınıflandırıldığında, kayacın granit/granodiyorit 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.21). 

 

Erdek granitleri ince taneli bir dokuya sahiptir ve kayacın içerisinde açık renkli mineral 

olarak kuvars, plajiyoklaz ve ortoklaz, mafik mineral olarak ise biyotit ve amfibol 

bulunmaktadır (Şekil 4.26). Plajiyoklaz mineralleri kesit içerisinde ortoklazdan fazla 

bulunmaktadır. Genellikle polisentetik ikizlenmeli olarak, nadiren de çift yönde 

polisentetik ikizlenmeli, gri girişim renkli, prizmatik biçimli, yarı öz şekilli-öz şekilli 

gözlenmektedir. Plajiyoklazlarda az miktarda serizitleşme ve farklı bir magma ile 

karıştığını gösteren erime çözünme dokusu bulunmaktadır. Ayrıca plajiyoklazların 

albitçe zengin kısımlarında muskovit oluşumları izlenmektedir. Kuvarslar öz şekilsiz ve 

diğer minerallerin arasındaki boşlukları doldurur şekilde bulunmaktadır. Genellikle 

renksiz ve temiz yüzeyli olarak gözlenmektedir. Tali mineral olarak titanit görülür. 

Ayrıca yüzeysel ayrışma/hidrotermal alterasyonun etkisiyle klorit, muskovit oluşumları 

ile feldispatlarda killeşme meydana gelmiştir (Şekil 4.26). 
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Şekil 4.26: BE örneğinin mikroskopta genel görünüşü ve plajiyoklazlarda görülen serizitleşme 

(Qtz: Kuvars, Or: Ortoklaz, Pl: Plajiyoklaz, Bt: Biyotit, Hbl: Hornblend, Ser: Serizitleşme) (Çift 
Nikol, 25X). 

4.2.4. Yalova-Fıstıklı Graniti (YF) 

Petrografik araştırmalar kapsamında yapılan modal analiz sonuçlarına göre, YF örneği 

içerisinde bolluk sırasına göre kuvars (%29.3), plajiyoklaz (%24.8), ortoklaz (%21.9) ve 

diğer mineraller (%24) bulunmaktadır (Tablo 4.2). Elde edilen modal mineral yüzdeleri 

Streckeisen (1976) diyagramına göre sınıflandırıldığında, kayacın granit/monzogranit 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.21). 

 

Fıstıklı granitleri orta-iri taneli, tanesel bir dokuya sahiptir. Nokta sayma yöntemi ile 

açık renkli mineraller %76 oranında bulunurken, mafik minerallerin oranları ise %17.5 

olarak belirlenmiştir (Tablo 4.2). Kuvars, plajiyoklaz ve ortoklaz bol miktarda 

görülürken, mafik minerallerden ise, kısmen kloritleşme gösteren biyotit, amfibol ve yer 

yer tremolit/aktinolite dönüşmüş amfiboller görülmektedir (Şekil 4.27). Ortoklazlar yarı 

öz şekilli-öz şekilsiz olup yer yer killeşmiştir. Plajiyoklazlar genellikle polisentetik 

ikizlenmeli, nadiren de çift yönde polisentetik ikizlenmeli, gri girişim renkli, prizmatik 

biçimli, yarı öz şekilli-öz şekilli olarak gözlenmektedir. Ayrıca az miktarda killeşme ve 

çok daha az miktarda serizitleşme görülmektedir. Oluşan kloritleşme ve serizitleşme 
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minerallerin tamamını etkilemediği için bu duruma zayıf hidrotermal alterasyonun 

sebep olduğu düşünülmektedir. 

 

 
Şekil 4.27: YF örneğinin mikroskopta altında genel görünümü (Qtz: Kuvars, Or: Ortoklaz, Pl: 

Plajiyoklaz) (Çift Nikol, 10X). 

4.2.5. İzmir-Kozak Graniti (IK) 

Petrografik incelemeler kapsamında yapılan modal analiz sonuçlarına göre, IK örneği 

içerisinde bolluk sırasına göre plajiyoklaz (%43.9), ortoklaz (%26.8), kuvars (%14.7) ve 

diğer mineraller (%14.6) bulunmaktadır (Tablo 4.2). Elde edilen modal mineral 

yüzdeleri Streckeisen (1976) diyagramına göre sınıflandırıldığında, kayacın kuvars 

monzonit olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.21). 

 

Kozak granitlerinin mikroskop incelemesinde kayacın tüm kristalli, yarı öz şekilli 

tanesel dokuya sahip olduğu belirlenmiştir. Nokta sayma yöntemi sonucunda 

plajiyoklaz, kuvars ve ortoklaz gibi açık renkli mineral oranı %80’in üzerinde, 

hornblend ve biyotit gibi mafik mineral oranı ise %12 olarak belirlenmiştir (Tablo 4.2). 

Biyotit mineralleri kızılımsı-kahve renkli, sarıdan-koyu kahverengine kuvvetli 

pleokroyizma gösteren, yarı özşekilli-öz şekilli, levhamsı biçimde gözlenmektedir. 

Bununla birlikte biyotit içinde bol miktarda zirkon bulunmaktadır. Ortoklazlarda 

killeşme, plajiyoklazlarda ise killeşme ve serizitleşme görülmektedir (Şekil 4.28). 
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Kayaç içerisinde tali mineral olarak titanit, zirkon ve apatit bulunmaktadır. Ayrıca, bol 

miktarda opak muhtemelen pirit mineralleri de bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 4.28: IK örneğinde yaygın olarak görülen grafik dokunun mikroskobik görünümü (Qtz: 

Kuvars, Or: Ortoklaz, Pl: Plajiyoklaz, Hbl: Hornblend) (Çift Nikol, 25X). 

4.2.6. Aksaray-Yaylak Graniti (AY) 

Petrografik araştırmalar kapsamında yapılan modal analiz sonuçlarına göre, AY örneği 

içerisinde ortoklaz (%31.6), plajiyoklaz (%25), kuvars (%14.3) ve diğer mineraller 

(%29.1) bulunmaktadır (Tablo 4.2). Elde edilen modal mineral yüzdeleri Streckeisen 

(1976) diyagramına göre sınıflandırıldığında, kayacın granit/monzogranit olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 4.21). 

 

Yaylak granitleri orta taneli, holokristalin tanesel dokulu bir kayaçtır. Mineralojik 

bileşim olarak plajiyoklaz, kuvars, ortoklaz, biyotit ve az miktarda amfibolden 

oluşmaktadır. Mikroskopta mineral bileşimine nokta sayma yöntemi ile bakıldığında 

açık renkli mineraller olan plajiyoklaz, kuvars ve ortoklaz %71 oranında bulunurken, 

mafik mineral olarak görülen biyotit ve az miktarda amfibol %10.5 oranında 

bulunmaktadır. Amfibollerde ve biyotitlerde az miktarda kloritleşme görülmektedir. 

Tali mineral olarak zirkon miktarının oldukça fazla bulunduğu, az miktarda da opak 

mineralin varlığı saptanmıştır. Feldispatlara bakıldığında ortoklazlarda killeşme ve 
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serizitleşme, plajiyoklazlarda ise serizitleşme görülmektedir. Plajiyoklazlarda 

ortoklazlara göre daha az miktarda killeşme gelişmiştir (Şekil 4.29).  

 

 
Şekil 4.29: AY örneğinin mikroskopta genel görünümü ve biyotitlerde görülen kloritleşme (Qtz: 

Kuvars, Or: Ortoklaz, Pl: Plajiyoklaz, Bt: Biyotit, Kl: Klorit, OM: Opak Mineral) (Çift Nikol, 
10X). 

4.2.7. Aksaray-Sipahi Graniti (AS) 

Petrografik incelemeler kapsamında yapılan modal analiz sonuçlarına göre, AS 

örneğinin içerisinde bolluk sırasına göre plajiyoklaz (%33.4), ortoklaz (%28.5), kuvars 

(%19.5) ve diğer mineraller (%18.6) bulunmaktadır (Tablo 4.2). Elde edilen modal 

mineral yüzdeleri Streckeisen (1976) diyagramına göre sınıflandırıldığında, kayacın 

granit/monzogranit olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.21). 

 

Sipahi graniti ince kesitte incelendiğinde, içerisinde renksiz kuvarslar, yine beyaz-gri 

girişim renkli, levha şekilli ortoklazlar, grimsi beyaz renkli plajiyoklazlar ve koyu renkli 

biyotitler görülmektedir (Şekil 4.30). Nokta sayma yöntemi ile açık renkli mineral 

olarak kuvars, plajiyoklaz ve ortoklaz %81.5 oranında bulunurken, koyu renkli 

mineraller %16 oranında hornblend ve biyotitten oluşmaktadır. Tali bileşen olarak 

apatit, titanit ve zirkona rastlanmaktadır. İkincil mineral olarak ise epidot, klorit ve opak 

mineraller içermektedir. Ortoklazlarda killeşmenin yanı sıra plajiyoklazların kalsik 

kesimlerinde epidotlaşma, biyotitlerde ise kloritleşme türü alterasyonlar görülmektedir. 
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Şekil 4.30: AS örneğinin mikroskopta genel görünümü (Hbl: Hornblend, Bt: Biyotit) (Çift 

Nikol, 25X). 

4.2.8. Giresun-Bulancak Graniti (GB) 

Petrografik araştırmalar kapsamında yapılan modal analiz sonuçlarına göre, GB örneği 

içerisinde bolluk sırasına göre plajiyoklaz (%39), ortoklaz (%34.6), kuvars (%7.6) ve 

diğer mineraller (%18.8) bulunmaktadır (Tablo 4.2). Elde edilen modal mineral 

yüzdeleri Streckeisen (1976) diyagramına göre sınıflandırıldığında, kayacın kuvars 

monzonit olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.21). 

 

Bulancak granitlerinin mikroskop incelemesinde kayacın mineral bileşiminde ağırlıklı 

olarak ortoklaz, plajiyoklaz ve az miktarda kuvarsa rastlanmakta olup, öz şekilli tüm 

kristalli, ince-orta taneli bir dokuya sahiptir. Nokta sayma yöntemi ile açık renkli 

mineral oranı %82,  koyu renkli mineral oranı ise %13 olarak saptanmıştır (Tablo 4.2). 

Koyu renkli mineral olarak hornblend ve biyotit, ikincil mineral olarak klorit ve tali 

mineral olarak ise, epidot mineralleri belirlenmiştir (Şekil 4.31). Ortoklazlarda killeşme, 

ortoklaz plajiyoklaz sınırında ise albitleşme, plajiyoklazlarda killeşme ve serizitleşme 

görülmektedir. Hidrotermal alterasyon nedeniyle epidotlaşma, serizitleşme ve killeşme 

görülmektedir. İnce kesitte denge kristalizasyonu nedeniyle hornblend minerallerinde 

kısmen biyotite dönüşüm gözlenebilmektedir. Biyotitler ise kuvvetli pleokroyizma 

özelliği göstermesi ve içerisinde eser mineral olarak zirkon minerali bulundurması ve 
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kloritleşme türü alterasyon göstermesi ile karakteristiktir. Piroksenler denge 

kristalizasyonu sebebi ile amfibole ve yer yer de biyotite dönüşmüştür. Kuvarslar 

kırılgan özellik gösterirken az miktarda kataklastik dokuya da rastlanmaktadır (Şekil 

4.31). 

 

 
Şekil 4.31: GB granitinin mikroskoptaki genel görünümü (Qtz: Kuvars, Pl: Plajiyoklaz, Kl: 

klorit, Bt: Biyotit, OM: Opak Mineral) (Çift Nikol, 25X). 

4.2.9. Çorlu-Karatepe Bazaltı 

Karatepe bazaltlarının polarizan mikroskop incelemesine göre, kayaç ağırlıklı olarak 

irili ufaklı olivin, plajiyoklaz ve piroksen minerallerinden oluşmaktadır. Tüm kristalli 

porfirik bir dokuya sahip olan bazaltların hamuru küçük piroksen kristallerinden ve 

plajiyoklaz mikrolitlerinden oluşmaktadır. Ayrıca piroksen ve opak mineraller hamurda 

dağınık halde gözlenmektedir (Şekil 4.32). İnce taneli hamur içinde fenokristallerden 

oluşan tipik porfirik dokuya ve yer yer plajiyoklazların birbirini keser durumda olduğu 

intersertal dokuya sahiptirler. Bazı örneklerde mineral çevreleri ve ara boşluklarda 

demirli, kahve renkli oksidasyon zonları ile bol miktarda demirli opak mineraller yer 

almaktadır. Petrografik inceleme sonucunda kayacın olivin bazalt olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 4.32: Karatepe bazaltının polarizan mikroskobundaki görünümü (Pl: Plajiyoklaz) (Çift 

Nikol, 25X). 

4.2.10. İstanbul-Gebze Kireçtaşı 

Gebze kireçtaşlarının mikroskobik incelemesinde, kayacın bileşiminin bol miktarda 

kalsit mikro-kristallerinden oluştuğu yani sparitik olduğu, taneli bileşenlerden ise az 

miktarda biyoklast (fosil) ve %5-10 arasında fosil kavkısı içerdiği belirlenmiştir. Tane 

destekli olmayan kayaçta, taneler arasında sparit, yer yer mikrosparit çimentolu bir 

bağlayıcı bulunmaktadır. Petrografik inceleme sonucunda kayacın biyo-sparitik 

kireçtaşı olduğu belirlenmiştir (Folk, 1962), (Şekil 4.33). 
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Şekil 4.33: Gebze kireçtaşının polarizan mikroskobundaki görünümü (Çift Nikol, 25X). 

4.2.11. İstanbul-Cebeci Kumtaşı 

Cebeci kumtaşlarının mikroskop incelemesinde kayaç ağırlıklı olarak kuvars, 

plajiyoklaz, feldispat, mika mineralleri, kuvarsit ve şist parçacıkları ile çimento olarak 

da çok az karbonat bağlayıcıdan oluşmaktadır. Tane destekli bir kayaç olduğundan, 

ağırlıklı olarak çamurumsu karbonat ve çok az kil, sparit ve mikritik bağlayıcıdan 

oluşmaktadır. İnce-orta taneli, bol kırık ve çatlaklı, iyi boylanmalıdır (Şekil 4.34). 

Kayacın mineral bileşenleri, dokusal özellikleri ve tane boyları dikkate alındığında 

“subarkoz, ince taneli kumtaşı veya metasilttaşı” olarak isimlendirilmiştir (Folk, 1962).  
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Şekil 4.34: Cebeci kumtaşının polarizan mikroskobundaki görünümü (Qtz: Kuvars, Fs: 

Feldispat) (Çift Nikol, 25X). 

4.3. İNCELENEN KAYAÇLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

Araştırma kapsamındaki granitik kayaçların kimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla 

sekiz adet örnek üzerinde kimyasal analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler için, farklı 

özelliklere sahip granitik kayaçlardan taze örnekler derlenmiş ve bunların içerdikleri ana 

element oksit yüzdeleri belirlenmiştir. Kimyasal analizleri yapılacak olan bu örnekler 

öncelikle laboratuvar ortamında öğütülerek toz haline getirilmiştir. Analizler, Kanada 

ACME Laboratuvarında XRF yöntemine göre yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 

4.4’de sunulmuştur. Ayrıca çalışma kapsamında; granitik kayaçların agrega olarak 

kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesi için İstanbul Bölgesi’nde sıkça kullanılan 

bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregaları ile karşılaştırılması hedeflenmiştir. Bundan dolayı 

bazalt, kireçtaşı ve kumtaşlarında yapılan kimyasal analiz sonuçları da Tablo 1’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 4.4: Granitik kayaçların ana element oksit yüzdeleri. 

Örnek 
kodu 

Ana element oksit yüzdeleri (%) 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO 

KB 69.45 12.80 3.49 1.66 3.50 2.88 3.26 0.63 0.34 0.09 
CK 63.53 14.84 4.87 2.21 4.52 3.82 4.06 0.61 0.35 0.10 
BE 71.63 14.39 2.01 0.50 2.90 3.84 3.15 0.25 0.16 0.08 
YF 67.77 15.45 3.08 0.78 2.54 3.84 3.22 0.32 0.09 0.15 
IK 65.29 14.36 4.46 2.34 5.03 3.29 2.93 0.37 0.47 0.10 
AY 71.79 14.52 2.32 0.35 2.58 3.28 4.14 0.13 0.08 0.07 
AS 68.76 15.30 2.49 0.70 3.94 4.41 2.51 0.36 0.27 0.08 
GB 60.94 16.49 5.92 1.10 3.75 3.09 6.39 0.45 0.37 0.17 
Bzlt 47.38 9.50 12.01 11.08 8.67 2.25 2.10 2.17 0.86 0.09 
Kçt 1.51 0.76 0.25 2.01 52.58 0.13 0.39 - - - 
Kmt 54.03 17.07 14.56 4.06 1.66 2.84 2.09 - - - 

   

Granitik kayaçların ana element oksit yüzdeleri değerlendirildiğinde; SiO2 içeriği 

%60.94-71.79 arasında değişmektedir. En yüksek SiO2 yüzdesi AY örneğinde, en düşük 

ise GB örneğindedir (Şekil 4.35 ve Tablo 4.4). Al2O3 miktarı %12.80-16.49 arasında 

değişmekte ve en yüksek Al2O3 yüzdesi GB örneğinde, en düşük ise KB örneğindedir. 

Fe2O3 miktarı %2.01-5.92 arasında değişmekte ve en yüksek Fe2O3 yüzdesi GB 

örneğinde, en düşük ise BE örneğindedir. MgO miktarı %0.35-2.34 arasında değişmekte 

ve en yüksek MgO yüzdesi IK örneğinde, en düşük ise AY örneğindedir. CaO miktarı 

%2.54-5.03 arasında değişmekte ve en yüksek CaO yüzdesi IK örneğinde, en düşük ise 

YF örneğindedir. Na2O miktarı %2.88-4.41 arasında değişmekte ve en yüksek Na2O 

yüzdesi AS örneğinde, en düşük ise KB örneğindedir. K2O miktarı %2.51-6.39 arasında 

değişmekte ve en yüksek K2O yüzdesi GB örneğinde, en düşük ise AS örneğindedir 

(Şekil 4.36 ve Tablo 4.4). TiO2 miktarı %0.13-0.63 arasında değişmekte ve en yüksek 

TiO2 yüzdesi KB ve CK örneğinde, en düşük ise AY örneğindedir. P2O5 miktarı %0.08-

0.35 arasında değişmekte ve en yüksek P2O5 yüzdesi CK ve KB örneğinde, en düşük ise 

AY ve YF örneğindedir. MnO miktarı %0.07-0.17 arasında değişmekte ve en yüksek 

MnO yüzdesi GB örneğinde, en düşük ise AY örneğindedir (Tablo 4.4). 
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Şekil 4.35: İncelenen granitik kayaçların SiO2 içeriklerinin karşılaştırılması. 

 

 
Şekil 4.36: İncelenen granitik kayaçların ana element oksit yüzdeleri karşılaştırılması. 

 

Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaçların silis sınıflamasını belirlemek için 

Cox ve diğ., (1979) tarafından önerilen Na2O+K2O/SiO2 diyagramı kullanılmıştır. Şekil 

4.37’de sunulan diyagramda, granitik kayaç örneklerinin Na2O+K2O açısından zengin 

ve SiO2 miktarı oldukça fazla asidik bileşimli kayaçlar olduğu açıkça görülmektedir. Bu 

granitik kayaçlar içerisinde GB örneği diğerlerine göre ortaç bileşimli, CK örneği ise 

ortaç bileşimli olup, asidik bileşimin sınırında yer almaktadır  (Şekil 4.37). 
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Şekil 4.37: Granitik kayaçların Na2O+K2O/SiO2 diyagramında sınıflandırılması (Cox ve diğ., 

1979). 
 

Öte yandan örnekler, Irvine ve Baragar (1971) tarafından önerilen toplam alkali, demir 

ve magnezyum üçgen diyagramında değerlendirilmiştir (Şekil 4.38). Bu diyagrama 

göre, incelenen granitik kayaçlar çoğunlukla kalkalkalin seri içerisinde konumlandıkları 

gözlenmektedir. 

 

Peccerillo ve Taylor (1976)’nın SiO2 ve K2O diyagramı çalışma kapsamında kullanılan 

granitik kayaçlara uygulandığında, örnekler genellikle Yüksek-K Kalk-alkalin seri 

olarak sınıflanırken, GB örneği diğer örneklere göre daha fazla potasyum oranına 

sahiptir (Şekil 4.39). 
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Şekil 4.38: Granitik kayaçların FAM diyagramında sınıflandırılması (Irvine ve Baragar, 1971). 
 

 
Şekil 4.39: Granitik kayaçların K2O-SiO2 diyagramında sınıflandırılması (Peccerillo ve Taylor, 

1976). 
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4.4. İNCELENEN KAYAÇ AGREGALARININ ÖZELLİKLERİ 

Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaçların yüzey pürüzlülük, yüzey gerilme, 

fiziksel ve mekanik ve soyulma özellikleri bu bölümde ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

4.4.1. Agregaların Yüzey Pürüzlülük Özellikleri 

Yüzey pürüzlülüğü; küçük yüzey düzensizliklerinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. 

Diğer bir deyişle, farklı yüzeylerde (örn; kayaç yüzeyi, asfalt yüzeyi vb.) meydana gelen 

geometrik düzensizliklerin tamamı yüzey pürüzlülüğü olarak tanımlanmaktadır (Hjorth 

and Holtrog, 1958). Yüzey pürüzlülüğü mikro ve makro olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Özellikle asfalt kaplamalarında makro pürüzlülük 0.5mm yüksekliğinden daha büyük 

yüzey pürüzlülük özelliği olarak tanımlanır ve kaplama yüzeyindeki suyun aradan 

akarak yüzeyden uzaklaşmasını sağlamaktadır (Şekil 4.40). Mikro pürüzlülük ise 

0.5mm’den daha az yüksekliğe sahip olup, asfalt kaplamalarını oluşturan agregaların 

yüzeyindeki pürüzlülük özelliği olarak tanımlanmaktadır (Janoo and Korhonen, 1999; 

Shahin, 2002), (Şekil 4.40). 

 

 
Şekil 4.40: Asfalt kaplaması üzerindeki mikro ve makro pürüzlülükler (Tremblay ve diğ., 1995). 
 

Yüzey yapısı, malzemelerin fiziksel özelliklerini önemli ölçüde etkilemektedir (O’ 

Brien, 2002). Kayaçların yüzey yapılarının değerlendirilmesi profilometre gibi yüzey 

analiz cihazlarında gerçekleştirilmektedir. Bu cihazlarla bütün pürüzlülük parametreleri 

(Ra, Rmax, Rp, Ry, Rz, Rq…) belirlenebilmektedir. Cihazın çalışma prensibinde 

kaydedici bir uç, belirli bir hızda incelenen örnek yüzeyinde hareket ederek yüzeydeki 

pürüzlülüklere bağlı olarak yaptığı hareketlerle elektriksel akım farklılıkları yaratır ve 

yüzey profilini kaydetmektedir. Örneklerin yüzey pürüzlülüğü ölçümleri öncesinde ve 

ölçüm ara aşamalarında homojen ölçümlerin yapılabilmesi için kalibrasyon plakaları ile 
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cihazın kalibrasyonu yapılmaktadır. Örneklerin ortalama pürüzlülük değerleri μm 

cinsinden hesaplanmaktadır.   

 

Granitik kayaçların sıcak asfalt karışımlarında agrega olarak kullanılmaları durumunda 

karşılaşılan en önemli sorunlardan biri soyulmadır. Soyulmayı kontrol eden 

parametrelerden biri de kayaçların yüzey pürüzlülük özellikleridir. Soyulmayı kontrol 

eden en önemli parametrelerden birinin pürüzlülük olduğu düşünüldüğünde, incelenen 

granit agregaları ile, referans olarak kullanılan bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının 

yüzey pürüzlülük özellikleri belirlenmiştir. Agregaların yüzey pürüzlülük 

parametrelerini belirlemek için yapılan ölçümler İstanbul Üniversitesi Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü, Doğal Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda bulunan INTRA 

marka yüzey pürüzlülük cihazı ile yapılmıştır. Ölçümler sonucunda incelenen kayaç 

örneklerinde yüzey pürüzlülük değerlerini gösteren ve aşağıda ayrıntıları sunulan Ra, 

Rz, WRhsc ve pürüzlülük uzunluğu parametreleri belirlenmiştir.  

 

4.4.1.1. Yüzey Pürüzlülük Parametrelerinin Tanımı  

Ra yüzey pürüzlülük değeri 

Yüzey yapılarının değerlendirilmesinde en çok kullanılan parametrelerden biridir. 

Ortalama pürüzlülük olarak da adlandırılan bu değer, yüzeyin genel kalitesini göstermek 

için kullanılan geniş bir terimdir. Ra, uluslararası farklı disiplinlerdeki çalışmalarda 

yaygınca kullanılmış bir sembol olup mikro pürüzlülük değerini göstermektedir (Tasong 

ve diğ., 1998; Huang ve diğ., 2002; Aslandoğan, 2005; Salman, 2005). 

 

Ra yüzey pürüzlülük değeri, profil sapmalarının aritmetik ortalamasıdır. Bir başka 

deyişle, sınır dalga boyunda ortalama pürüzlülük eğrisinin (m) üzerindeki 

pürüzlülüklerin ortalama pürüzlülüğü olarak tanımlanmaktadır (TS EN 4287, 2004). Ra 

değerinin bulunması için profil sapmalarının aritmetik ortalaması Şekil 4.41’de 

sunulmuştur. 
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Şekil 4.41: Profil sapmalarının aritmetik ortalaması (Ra). 

 

Rz yüzey pürüzlülük değeri 

Profil düzensizliklerinin on nokta yüksekliği olup, sınır dalga boyu içerisinde en derin 

beş profil vadisi derinliği (Yv) ile en yüksek beş profil tepe yüksekliğinin (Yp) mutlak 

değerlerinin ortalamasıdır (TS EN 4287, 2004). Rz değerinin bulunması için profil 

düzensizliklerinin on nokta yüksekliği (Rz) Şekil 4.42’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 4.42: Profil düzensizliklerinin on nokta yüksekliği (Rz). 

 

Pürüzlülük pik sayısı (WRhsc) 

WRhsc yüzey pürüzlülük pik sayısı değeri, profil sapmalarının en yüksek noktalarının 

toplam sayısı olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, ölçüm yapılan hat boyunca 

kaç adet pik olduğunu gösteren bir değerdir. Pürüzlülük pik sayısı ne kadar çok olursa, 

ölçülen yüzeyin daha pürüzlü bir yüzey olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Yüzey pürüzlülük uzunluğu 

Bu araştırmada, yüzey pürüzlülük uzunluğu, pürüzlülüğü ölçülen dalgalı bir profilin 

(Şekil 4.43a), düz bir hat şekline getirildikten sonraki uzunluğu (Şekil 4.43b) olarak 

tanımlanmıştır. Yüzey pürüzlülük uzunluğu arttıkça ölçüm yapılan hattın 
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pürüzlülüğünün arttığı belirlenmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan örnekler üzerinde 

toplam 120mm’lik bir hattın pürüzlülüğü ölçülmüş ve pürüzlülük uzunluğu bilgisayar 

ortamında hesaplanmıştır. Gerek uluslararası gerekse de ulusal çalışmalarda yüzey 

pürüzlülük uzunluğu terimine ve bu parametrenin pürüzlülük parametresi olarak 

kullanılmasına hiç rastlanılmamıştır. Bu çalışma kapsamında yüzey pürüzlülük 

uzunluğu terimi ilk kez tanımlanmış ve örnekler üzerinde bu parametre ölçülmüştür. 

 

 
Şekil 4.43: Yüzey pürüzlülük uzunluğunun gösterilmesi. 

 

4.4.1.2. İncelenen Agregaların Yüzey Pürüzlülük Değerlerinin Belirlenmesi 
Çalışma kapsamında granitik kayaç agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 

agregalarının yüzey pürüzlülük ölçüm sonuçları değerlendirilmiş ve elde edilen 

pürüzlülük parametreleri (Ra, Rz, WRhsc ve pürüzlülük uzunluğu) Tablo 4.5 ve Şekil 

4.44-4.47’de sunulmuştur. Deney kapsamında örneklerin yüzeyinde farklı pürüzlülükte 

bölgeler olabileceği için, her bir örneğe ait farklı agrega taneleri üzerinde 40 farklı 

noktadan pürüzlülük ölçülerek elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması alınmış ve 

pürüzlülük değerleri hesaplanmıştır. 
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Tablo 4.5: Granitik kayaç agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının yüzey 
pürüzlülük parametreleri. 

Örnek kodu Ra (μm) Rz (μm) WRhsc Pürüzlülük uzunluğu 
(mm) 

KB 3.912 16.995 28 121.33 
CK 4.781 20.835 25 120.97 
BE 4.984 22.972 23 120.97 
YF 4.338 18.721 30 121.91 
IK 4.828 21.322 20 120.96 
AY 4.422 19.473 24 121.45 
AS 4.639 20.453 27 120.93 
GB 3.827 17.174 39 122.02 
Bzlt 3.740 16.532 26 120.97 
Kçt 3.143 14.290 28 121.38 
Kmt 3.202 14.306 18 121.22 

 

 
Şekil 4.44: Agregaların “Ra” pürüzlülük değerlerinin karşılaştırılması. 

 

 
Şekil 4.45: Agregaların “Rz” pürüzlülük değerlerinin karşılaştırılması. 

2

3

4

5

6

KB CK BE YF IK AY AS GB Bzlt Kçt Kmt

R
a

(μ
m

)

Örnek kodu

10

12

14

16

18

20

22

24

KB CK BE YF IK AY AS GB Bzlt Kçt Kmt

R
z

(μ
m

)

Örnek kodu



70 
 

 
 

 

 
Şekil 4.46: Agregaların pürüzlülük pik sayılarının “WRhsc” karşılaştırılması. 

 

 
Şekil 4. 47: Agregaların pürüzlülük uzunluklarının karşılaştırılması. 

 

Granitik kayaç agregalarının Ra ve Rz pürüzlülük değerleri sırasıyla 3.827-4.984 μm ve 

16.995-22.972 μm arasında olup, en yüksek Ra ve Rz değerleri BE kodlu örnekten, en 

düşük ise GB ve KB kodlu örnekten elde edilmiştir (Tablo 4.5, Şekil 4.44 ve Şekil 

4.45). Bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının Ra değerleri granitik kayaç 

agregalarına göre daha düşüktür (Şekil 4.44). Kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının Rz 

değerleri ise, granitik kayaç agregalarına göre daha düşüktür (Şekil 4.45). İncelenen 

granit agregalarının pürüzlülük pik sayıları (WRhsc) 20-39 arasında olup, en yüksek pik 

sayısı GB kodlu örneğe, en düşük ise IK kodlu örneğe aittir (Tablo 4.5, Şekil 4.46). KB, 

YF ve GB kodlu örneklerin pürüzlülük pik sayıları bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 
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agregalarına göre daha yüksektir (Şekil 4.46). Pürüzlülük uzunluk değerleri 

incelendiğinde, en yüksek pürüzlülük uzunluğu GB kodlu örneğe, en düşük uzunluk IK 

kodlu örneğe aittir (Tablo 4.5, Şekil 4.47). YF, AY ve GB kodlu örneklerin pürüzlülük 

uzunlukları bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregaların göre daha yüksektir (Şekil 4.47). 

 

Bunun dışında, Tasong (1998), bazalt ve granitlerin, kireçtaşlarına göre daha fazla 

yüzey pürüzlülüğüne sahip olduğunu belirlemiştir. Bu araştırmada kullanılan granit 

agregaları ile referans bazalt agregasının yüzey pürüzlülük değerleri referans kireçtaşı 

ve kumtaşı agregalarına göre daha yüksektir (Tablo 4.5). 

4.4.2. Agregaların Yüzey Gerilme Özellikleri 

Katılarda ve sıvılarda maddenin iç kısmındaki bir atom, komşu atomlar tarafından her 

yönden eşit bir kuvvetle çekilmektedir. Böylece iç kısımdaki bir atoma etki eden bütün 

kuvvetler denge konumuna gelmekte ve atomlar arası mesafe sabit kalmaktadır. Ancak, 

bu durum maddenin yüzeyinde değişmektedir. Yüzeydeki bir atoma içerideki atomlar 

tarafından uygulanan çekme kuvveti, yüzey üzerindeki sıvı veya gaz ortamın atomları 

tarafından dengelenememektedir. Bunun sonucunda yüzeydeki atomlarla içerideki 

komşu atomlar arasındaki mesafe değişmekte ve dengelenmemiş kuvvetlerden doğan 

bir enerji fazlalığı ortaya çıkmaktadır. Bu olaya yüzey gerilmesi adı verilmektedir 

(Myers, 1991). 

 

Bir katı yüzey üzerindeki sıvının yüzey gerilimi (γ); ilgili yüzey üzerinde birim uzunluk 

başına düşen kuvvet veya alan başına düşen enerji olarak tanımlanmaktadır. Yüzey 

gerilimi, yüzeye paralel olarak etkimektedir. Yüzey geriliminin SI sistemindeki birimi 

metre başına Newton (mN/m) veya (1J=Nm olduğundan) Jm-2 dir. CGS sistemindeki 

birimi ise dyn/cm ya da erg/cm2 dir. Örneğin suyun yüzey gerilimi 200C’de 72.8 dyn/cm 

veya 72.8 erg/cm2 olduğundan, suyun yüzeyini 200C de 1cm2 genişletebilmek için 72.8 

erglik bir enerjiye veya 1cm boyunca sıvı yüzeyinde yer alan moleküller arası ilişkileri 

kesebilmek için 72.8 dyn’lik bir kuvvete ihtiyaç olduğu anlamına gelmektedir. 

 

Farklı özelliklere sahip malzemelerin yüzey gerilme özelliklerini belirlemek için 

uluslararası düzeydeki çalışmaların birçoğunda değişik yöntemler kullanılmıştır. 

Özellikle sıcak asfalt karışımları üzerinde yapılan çalışmalarda bitüm ve agregaların 
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yüzey gerilme özellikleri ele alınmıştır (Hefer ve Little, 2005). Tablo 4.6’da agrega ve 

bitümun yüzey gerilme özelliklerini belirlemek için günümüzde kullanılan yöntemler 

sunulmuştur. 

 

Tablo 4.6: Yüzey gerilme karakterizasyonu için kullanılan yöntemler. 
Yöntem Parametre Malzeme 
Wilhemy Plate metodu  Temas açısı dolaylı olarak Bitüm 
Temas açısı metodu Temas açısı doğrudan Agrega 
Wicking metodu Temas açısı dolaylı olarak Çok ince agrega 
Universal Sorption metodu Kararlı gaz basıncı Agrega 
Atomik kuvvet mikroskobisi Yapışma kuvveti Bitüm 
Ters gaz kromatografisi Sürekli zaman Bitüm ve agrega 
Mikrokalorimetre Entalpi Agrega 

 

Bu çalışmada kapsamında incelenen granit agregaları ile referans bazalt, kireçtaşı ve 

kumtaşı agregalarının yüzey gerilme özellikleri temas açısı yöntemi ile belirlenmiştir. 

Bu deneysel çalışma için Uluslararası Hidrojen Enerji Teknolojileri Enstitüsünde 

(UNIDO-ICHET) bulunan temas açısı ölçüm cihazı kullanılmıştır. Temas açısı yöntemi 

Tablo 4.6’da belirtilen deney yöntemleri arasında en yaygın ve uygulanabilir 

olduğundan tercih edilmiştir.  

 

4.4.2.1. Yüzey gerilmelerinin Temas Açısı Yöntemi ile belirlenmesi 
Malzeme biliminde, yüzey özelliklerini belirlemede kullanılan yöntemlerden biri 

yüzeyin su tutma (hidrofob), su emme (hidrofil) gibi özelliklerinin belirlenmesidir. 

Özellikle kayaçlar gibi katı yüzeyli malzemelerde kayacın su tutma (hidrofob) ya da su 

emme (hidrofil) eğilimde olduğunun belirlenmesi temas açısı ölçümü ile mümkün 

olmaktadır (Chibowski, 2003; Shastry ve diğ., 2006). 

 

Bir katı yüzeyi ile temas eden bir sıvı yüzeyi arasında bir açı oluşmaktadır (Şekil 4.48 

ve Şekil 4.49). Temas açısı adı verilen bu açının büyüklüğü, sıvının kendi molekülleri 

arasındaki çekim kuvvetleri (kohezyon kuvvetleri) ile sıvı-katı arası çekim kuvvetlerinin 

(adezyon kuvvetleri) göreceli büyüklüğüne bağlıdır. Kohezyon kuvvetlerinin 

büyüklüğü, adezyon kuvvetlerinin büyüklüğünden ne kadar fazla ise, sıvı katı 

arasındaki temas açısı da o denli büyük olmaktadır. Diğer bir deyişle, büyük bir temas 

açısı sıvı katı çekim kuvvetlerinin az olduğunun, küçük bir temas açısı ise, çekim 
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kuvvetlerinin fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca temas açısının büyüklüğü, katı 

yüzeyin düzlüğü ve temizliğinden başka sıvının saflık derecesine de bağlıdır.  

 

Az miktarda bir su damlası, bir yüzeye yerleştirildiğindeki şekli, sıvı hacmi ve sıvı-

yüzey arasındaki temas açısı tarafından belirlenen bir damla oluşturmaktadır. Denge 

temas açısındaki en önemli faktör yüzey şartlarıdır. Eğer sistem idealse ve dengeye 

gelmişse (düzlemsel, sert ve homojen) denge temas açısı katı, sıvı ve buhar tarafından 

oluşturulan üçlü-faz temas çizgisindeki yüzeyler arası gerilim kuvvet dengesinden 

belirlenen ve Young eşitliğiyle (1) verilen Young açısına eşittir (Hefer ve diğ., 2006). 

 

(1) 
Burada Ө Young temas açısı, SL, SV ve LV sırasıyla, katı-sıvı, katı-gaz (hava) ve sıvı-

gaz ara yüzeylerindeki yüzey gerilimlerini göstermektedir. 

 

 
Şekil 4.48: İdeal yüzey üzerindeki damla ve katı yüzey ile oluşturduğu açı. 

 

Temas açısı yönteminde çok fazla uçucu olmadıkça ve düşük bir viskoziteye sahip olan 

herhangi bir sıvı (cıva gibi sıvı metalleri dahil) damla olarak kullanılabilmektedir. 

Düşük temas açısı değerleri güçlü bir katı-sıvı etkileşmesini göstermektedir. Bu 

durumda sıvı katıyı iyi ıslatmakta ve katı üzerinde yayılabilmektedir (Hefer ve diğ., 

2006). 

 

Su damlasının oluşturduğu temas açısı, katı yüzeyin ıslanma karakteristiğinin bir 

ölçüsüdür. Temas açısı 90° den küçük ise, sıvının katı yüzeyi ıslattığının belirtecidir. 

Temas açısı 90° den büyük ise, sıvının katı yüzeyi ıslatamadığının veya bir başka ifade 

ile damlanın katı yüzeyde yayılabilme özelliğine sahip olmadığının göstergesidir (Şekil 

4.49 ve Şekil 4.50). 

 



74 
 

 
 

 
Şekil 4.49: Su tutma (hidrofobik) niteliğinde olan katı bir yüzey üzerinde yüksek temas açısı 

değeri veren bir su damlası. 
 

 
Şekil 4.50: Katı yüzey üzerinde ıslatma şartları. 

 

İncelenen kayaç örneklerinin temas açısı damlatma tekniği ile Gonyometre kullanılarak 

ölçülmüştür. Temas açısı ölçümlerinin örnek üzerindeki damla hacminden bağımsız 

olduğu, yapılan diğer çalışmalarda görülmüştür (Waluyo ve diğ., 2006). Bu nedenle bu 

çalışmada örnek yüzeylerine damlatılan damla hacim değerleri belirtilmemiştir. 

 

Temas açısı yöntemindeki gonyometrik yaklaşımda temel, damlanın profilinin 

saptanmasıdır. Şekil 4.51’de gösterildiği gibi düz bir katı yüzey üzerindeki durgun bir 

damlanın temas açısı gonyometre-açıölçer göz merceği bulunan mikroskop kullanarak 

veya son zamanlarda daha geliştirilmiş uygun büyütme lensi olan, çektiği resimde 

tanjant değerini belirleyen resim- analiz yazılımı ile bilgisayar kontrollü bir video 

kamera kullanarak ölçülebilmektedir. 
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Şekil 4.51: Optik temas açısı cihazıyla kayıt edilmiş bir görüntüde veri işleme ve temas açısı 

ölçüm penceresi. 
 

Bu çalışma kapsamında kullanılan örneklerin temas açı özellikleri daha önceden yüzey 

gerilme özellikleri bilinen sıvıların katı yüzey üzerinde oluşturduğu damla yöntemi ile 

ölçülmüştür. Bu yöntem ile damla profili fotoğraflanmakta, üçlü faz temas noktasındaki 

durağan damlanın tanjantı alınarak temas açısı hesaplanmaktadır. Temas açısı 

gonyometrik mikroskop veya video kamera ile ölçülmektedir. Statik temas açısı ölçüm 

yöntemleri basit ve kullanışlıdır. Ölçüm almaya yeterli derecede düz olan ve cihaza 

yerleştirilebilecek şekildeki herhangi bir katı ile ölçüm alınabilmektedir.  

 

Katı yüzeylerin yüzey gerilme değerlerini hesaplamak için günümüze kadar birçok 

yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemler arasında Zisman (1964) tarafından geliştirilmiş 

olan yöntem en yaygın olarak birçok araştırmacı tarafından kullanılmaktadır. Zisman 

(1964)’e göre, bir katının kritik yüzey enerjisi değeri ( c), katı bir yüzey üzerinde (ör: 

kayaç) yüzey enerji değerleri daha önceden hesaplanmış veya bilinen bir dizi sıvının 

temas açılarının ölçülmesiyle hesaplanmaktadır. Belirlenen temas açıları ve kullanılan 
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sıvıların yüzey gerilme değerleri ( LV) Zisman (1964) tarafından önerilen bir diyagram 

üzerinde gösterilmektedir (Şekil 4.52). 

 

 
Şekil 4.52: Örnek bir Zisman diyagramı. 

 

Zisman diyagramına göre bir katının yüzey enerji değeri şu şekilde hesaplanmaktadır. 

Yüzey gerilme değerleri bilinen sıvılar ile ölçülen temas açıları diyagram üzerinde 

kesiştirilerek bir dizi nokta elde edilmektedir. Bu noktalar dizisi içerisinden geçirilen bir 

doğru parçası cos = 1 olan yatay eksen ile çakıştırıldığı nokta, katının yüzey enerji 

değerini vermektedir (Şekil 4.52). 

 

Bu araştırmada kullanılan granitik kayaç ile bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının 

yüzey gerilme özelliklerini belirlemek için temas açısı yöntemi uygulanmıştır. Deneysel 

çalışmalar sırasında yüzey gerilme özellikleri daha önceden bilinen su, gliserin, 1-2 

propilen glikol, 1 nonanol ve 2-2 dimetil undekonoik asit kullanılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar ise yukarıda ayrıntılı bir biçimde açıklanan Zisman diyagramında hesaplanmış 

ve incelenen kayaçların yüzey gerilme değerleri belirlenmiştir. Her bir agrega örneğinin 

yüzey gerilme değerlerinin Zisman diyagramına göre değerlendirilmesi Şekil 4.53’de 

sunulmuştur.  
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Şekil 4.53: Çalışma kapsamında kullanılan agregaların Zisman diyagramına göre yüzey gerilme 

değerlerinin belirlenmesi. 
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Araştırmada kullanılan kayaç örneklerinin yüzey gerilme değerleri Zisman diyagramına 

göre değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar Tablo 4.7 ve Şekil 4.54’de sunulmuştur. 

 
Tablo 4.7: Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve 

kumtaşı agregalarının yüzey gerilme değerleri. 

Örnek kodu Yüzey gerilmesi (mN/m)  
KB 11 
CK 26 
BE 19 
YF 15 
IK 14 
AY 17 
AS 16 
GB 24 
Bzlt 12 
Kçt 23 
Kmt 11 

 

 
Şekil 4.54: Agregaların yüzey gerilme değerlerinin karşılaştırılması. 

 

Granitik kayaç agregalarının yüzey gerilme değerleri 11-26 mN/m arasında olup, en 

yüksek yüzey gerilme değeri CK kodlu örnekten, en düşük ise KB kodlu örnekten elde 

edilmiştir. Bazalt ve kumtaşı agregalarının yüzey gerilme değerleri granitik kayaç 

agregalarına ve kireçtaşına göre daha düşüktür. CK ve GB kodlu örneklerin yüzey 

gerilme değerleri asfalt üretiminde yaygınca kullanılan kireçtaşlarına göre daha 

yüksektir (Şekil 4.54). 
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4.4.3. Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 

 

İncelenen granitik kayaçların agrega özelliklerini belirlemek ve günümüzde İstanbul’da 

agrega olarak yaygınca kullanılan bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı örnekleriyle 

karşılaştırmak amacıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden farklı özelliklere sahip 

granitik kayaçlardan blok numuneler alınmıştır. Bu bloklardan laboratuvar ortamında 

çeneli kırıcı ile istenilen boyutlarda agregalar elde edilmiştir. Elde edilen agregalar 

üzerinde TS EN 13043 (2004) standardında belirtilen deneyler yapılmıştır. Bu standart 

yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karışımlar ve yüzey 

uygulamalarında kullanılmak amacıyla, doğal, yapay ve geri kazanım yoluyla elde 

edilen agregaların oluşturduğu karışımların özelliklerini kapsamaktadır. Deneysel 

çalışmalar İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Doğal Yapı Malzemeleri 

ve İsfalt A.Ş. Merkez AR&GE Laboratuvarları’nda yürütülmüştür. 

 

Granitik kayaç agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregaları üzerinde, TS EN 

13043 (2004)’de belirtilen, tane büyüklüğü dağılımı, çok ince madde içeriği, yassılık 

endeksi, metilen mavisi, tane yoğunluğu, su emme, Los Angeles, magnezyum sülfat 

(MgSO4) ve tek eksenli basınç deneyleri yapılmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlar 

Tablo 4.8’de verilmiştir. Deneysel çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda sırasıyla 

sunulmuştur. 
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Tablo 4.8: Çalışma kapsamında kullanılan örnekler üzerinde yapılan agrega deneyleri ve 
sonuçları. 

 

4.4.3.1. Tane Büyüklüğü Dağılımı 
Agregalar sıcak asfalt karışımlarının iskeletini oluşturmakta ve tane büyüklüğü dağılımı 

(gradasyonu) da bu iskeletin sağlamlık ve dayanıklılığı üzerinde etkili olmaktadır 

(White ve diğ., 2006). Agrega yığınının gradasyonunun belirlenmesinde tane büyüklüğü 

dağılım (eleme metodu) deneyi kullanılmaktadır. Araştırmada kullanılan granitik kayaç 

agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregaları üzerinde tane büyüklüğü dağılımı 

deneyi TS EN 933-1 (1999)’da belirtilen şartlara uygun olarak yapılmıştır. Ancak bu 

deney için, Karayolları Teknik Şartnamesi’nde (KGM, 2004) sıcak asfalt karışım 

dizaynları için belirlenen elek boyutları ve tane boyu sınırları kullanılmıştır. Deney 

sonucunda her bir elekten geçen kümülatif agrega yüzdeleri Tablo 4.9 ve Şekil 4.55’de 

sunulmuştur. 

 

 

 

Agrega deneyleri KB CK BE YF IK AY AS GB Bzlt Kçt Kmt 
Çok ince malzeme 
içeriği (%) 2.9 3.8 3.4 2.6 3.3 1.9 3.2 2.7 10 10.5 10.6 

Yassılık endeksi (%) 25 18 28 26 30 25 22 19 13 9 17 
Metilen mavisi değeri 
(g/Kg) 0.8 0.35 0.2 0.65 0.25 0.5 0.2 0.3 0.5 1 1.8 

Görünür tane 
yoğunluğu 
(Mg/m3) 

0-5 
mm 2.66 2.65 2.63 2.57 2.57 2.61 2.61 2.57 2.78 2.66 2.62 

5-20 
mm 2.68 2.68 2.64 2.61 2.60 2.62 2.66 2.66 2.89 2.74 2.72 

Doygun 
yüzey kuru 
tane 
yoğunluğu 
(Mg/m3) 

0-5 
mm 2.69 2.67 2.64 2.59 2.53 2.63 2.63 2.62 2.84 2.70 2.69 

5-20 
mm 2.70 2.68 2.65 2.62 2.62 2.64 2.68 2.68 2.90 2.75 2.75 

Filler tane yoğunluğu 
(Mg/m3)  2.76 2.81 2.73 2.61 2.61 2.72 2.74 2.73 2.84 2.71 2.70 

Su emme 
değeri 
( % ) 

0-5 
mm 1.22 0.93 0.59 1.16 1.02 1.2 1.17 1.25 2.14 1.15 2.42 

5-20 
mm 0.48 0.61 0.45 0.46 0.56 0.49 0.62 0.59 0.78 0.81 0.72 

Los Angeles katsayısı 
(%) 22 33 26 30 31 38 33 32 13 19 22 

MgSO4 değeri (%) 0.4 0.5 0.4 0.3 0.6 0.5 0.45 0.55 5 9 11 
Tek eksenli basınç 
day. (MPa) 154 137 175 203 119 105 113 117 192 105 63 
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Tablo 4.9: Granitik kayaç agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının tane boyu 
dağılımları. 

Elek no 
(mm) 

KB CK BE YF IK AY AS GB Bzlt Kçt Kmt 
Şartname  

Limiti 
(Min.) 

Şartname 
 Limiti 
(Max.) 

% Geçen   

25.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
19.1 96.7 94.5 95.5 95.0 100 99.5 99.1 99.0 100 100 100 100 100 
12.7 72.5 69.1 69.1 73.4 79.4 79.2 79.3 78.5 95.6 96.4 92.6 90 100 
9.52 53.5 54.9 56.9 58.6 58.2 55.6 66.8 61.3 84.5 87.1 83.7 70 90 
4.76 31.2 35.6 32.6 29.8 33.1 24.8 34.9 31.8 63.4 65.6 62.4 55 73 
2.00 18.1 23.7 18.6 17.9 17.3 15.6 20.0 19.6 47.8 47.9 44.0 40 55 

0.425 7.8 11.6 9.6 9.2 10.1 7.1 9.9 8.2 25.0 25.6 22.7 20 30 
0.180 4.9 6.9 6.2 5.3 6.2 3.9 6.1 4.9 14.0 15.5 13.8 10 18 
0.075 2.9 3.8 3.4 2.6 3.3 1.9 3.2 2.7 7.5 8.0 6.7 4 10 

 

 
Şekil 4.55: Granitik kayaç agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının tane boyu 

dağılım eğrileri. 
 

Şekil 4.55’de görüldüğü gibi, granitik kayaç agregalarının tane boyu dağılımları 

şartnamede belirtilen sınır değerlerin içine girememiştir. Bunun sebebi granit 

örneklerinin laboratuvar ortamında çeneli kırıcı ile agrega boyutuna getirilmesidir. 

Bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının tane boyu dağılımları ise, şartnamede 

belirtilen sınır değerlerin içinde kalmıştır. Bu durum, bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 

agregalarının İstanbul ve yakın dolayındaki agrega üretimi yapılan ve uygun kırıcı 

sistemleri kullanılan taş ocaklarından getirilmesinden kaynaklanmaktadır.  

 

Agregaların gradasyon (tane boyu dağılım) tipleri Tunç (2007) tarafından dört tipte 

değerlendirilmiştir. Bu tipler; kesikli gradasyon, yoğun-sürekli gradasyon, boşluklu-
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sürekli gradasyon ve tek-boyutlu gradasyondur (Şekil 4.56). Granitik kayaç 

agregalarının tane boyu dağılım tipi boşluklu-sürekli gradasyon tipinde; bazalt, kireçtaşı 

ve kumtaşları ise yoğun-sürekli gradasyon tipinde olduğu belirlenmiştir. Bu durum, 

granitik kayaç agregalarının çeneli kırıcıda kırılmalarından ve dolayısıyla da kusurlu 

taneler içermesinden dolayıdır. 

 

 
Şekil 4.56: Agrega gradasyon tipleri (Tunç, 2007). 

 

4.4.3.2. Çok İnce Malzeme İçeriği 
Çok ince malzemeler agrega tanelerinin etrafını sararak bitüm ile arasındaki fiziksel 

bağın (adezyonun) zayıflamasına, bitüm soyulmasının artmasına, donma-çözünmenin 

zararlı etkilerinin artmasına ve karışımın stabilitesinin azalmasına neden olmaktadırlar 

(Harold ve Atkins, 2003; Tunç, 2007). 

  

Çok ince malzeme içeriği, agrega içerisindeki TS EN 933-1 (1999) standardına göre 

0.063 mm’den geçen veya ASTM C 33-01 (1981) standardına göre ise 0.075mm’den 

geçen malzeme miktarı olarak tanımlanmaktadır. Agregaların kırılması sırasında oluşan 

taş unu ve agrega içerisine karışan kil ve silt türü tanelerden meydana gelmektedir. 

Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 

agregalarının çok ince malzeme içerikleri TS EN 933-1 (1999)’a göre belirlenmiştir. 

Ancak deney kapsamında en küçük elek boyutu olarak Karayolları Teknik 

Şartnamesinde (KGM, 2004) belirtilen ve TS EN’den farklı olarak 0.075mm’lik elek 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4.8 ve Şekil 4.57’de sunulmuştur. 
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Şekil 4.57: Agregaların çok ince malzeme içeriklerinin karşılaştırılması. 

 

Granitik kayaç agregalarının çok ince malzeme içerikleri %1.9-3.8 arasında olup, en 

yüksek CK kodlu örnekten, en düşük ise AY kodlu örnekten elde edilmiştir. Bazalt, 

kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının çok ince malzeme içerikleri ise, granitik kayaç 

agregalarına göre daha yüksektir.  

 

4.4.3.3. Yassılık Endeksi 
Agrega araştırmalarında agrega tanelerinin şeklinin bilinmesi son derece önemlidir. 

Agrega tanelerinin şekli asfalt üretiminde iri agregalar için söz konusu olup, sıcak asfalt 

karışım performansını önemli oranda etkilemektedir (McNally, 1998). Yassı agrega 

tanelerinin çekme gerilmeleri düşük olduğu için sıcak asfalt karışımları içerisinde zayıf 

bölgeler oluşturmakta ve üst yapının dayanımını düşürerek deformasyonların 

oluşmasına neden olmaktadır (Barksdale, 1991; Woodside, 1998). 

 

Yassılık endeksi; iri agregaların tane şeklinin tayininde referans deney olarak 

kullanılmakta ve prensip olarak yassı agrega tanelerinin çubuklu elek dizisi yardımıyla 

yüzdelerinin bulunmasıdır. Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç agregaları ile 

bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregaları üzerinde yassılık endeksi deneyi TS EN 933-3 

(1999)’da belirtilen şartlara uygun olarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4.8 ve 

Şekil 4.58’de verilmiştir. 
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Şekil 4.58: Agregaların yassılık endeksi deney sonuçlarının karşılaştırılması. 

 

Granit türü sert kayaçların yapraksı şekilde kırılmaları nedeniyle daha yassı taneler 

vermeleri beklenen bir sonuçtur. Ayrıca, bu kayaçların laboratuvar ortamında çeneli 

kırıcıda kırılmaları şekilce daha fazla kusurlu tanelerin üretilmesine neden olmaktadır 

(Smith ve Collis, 2001). Agrega yığınlarının içerisinde yassı tanelerin fazla bulunması 

agregaların dayanımlarını düşürmekte ve aynı agrega ile üretilecek sıcak asfalt 

karışımlarının bitüm yüzdesini arttırmakta, stabilitesini ise düşürmektedir (Akbulut ve 

Gürer, 2007). Bundan dolayı, sıcak asfalt karışımlarında kullanılacak agreganın yassılık 

endeksi %35’in altında olması istenmektedir (Rodgers ve diğ., 2000; KGM, 2004). Bu 

çalışmada kullanılan granit agregalarının yassılık endeksi değerleri %18-30 arasında 

olup, en yüksek yassılık endeksi IK kodlu örnekten, en düşük ise CK ve GB kodlu 

örneklerden elde edilmiştir (Tablo 4.8). Ayrıca, referans bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 

agregalarının yassılık endeksleri granitik kayaç agregalarına göre daha düşüktür (Şekil 

4.58).   

 

4.4.3.4. Metilen Mavisi Değeri 
Metilen mavisi deneyi ince agrega içindeki kil, demir oksit ve organik madde miktarını 

sınırlandırmak için yapılan bir deney olup, ince agrega içinde potansiyel olarak bulunan 

zararlı malzemenin miktarını göstermektedir (Kandall ve diğ., 1998). Deney sırasında 

ince agrega tarafından fazla miktarda metilen mavisi absorbsiyonu ince agrega 

içerisinde zararlı kilin varlığına işaret etmektedir (Verhoef, 1992). Düşük absorbsiyon 

değerleri düşük oranda zararlı kil varlığını göstermektedir (Stapel ve Verhoef , 1989).  
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Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç agregaları, bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 

agregaları üzerinde metilen mavisi deneyi TS EN 933-9 (2010)’da belirtilen şartlara 

uygun olarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4.8 ve Şekil 4.59’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.59: Agregaların metilen mavisi deney sonuçlarının karşılaştırılması. 

 

Granitik kayaç agregalarının metilen mavisi değerleri %0.2-0.8 arasında olup, en 

yüksek metilen mavisi değeri KB kodlu örnekten, en düşük ise BE ve AS kodlu 

örneklerden elde edilmiştir (Tablo 4.8). Nitekim, asfalt üretiminde kullanılan ince 

agreganın metilen mavisi değeri 1gr/kg’dan düşük olması önerilmektedir (Primel ve 

Toureng, 2000). Bu çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç agregalarının metilen 

mavisi değerleri belirtilen değerden çok daha düşüktür. Ayrıca, referans agrega olarak 

kullanılan kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının metilen mavisi değerleri granitik kayaç 

agregalarına göre daha yüksektir (Şekil 4.59).  

 

4.4.3.5. Tane Yoğunluğu 
Agrega tane yoğunluğu, agreganın işgal ettiği gerçek birim hacmine karşılık gelen 

ağırlığı olarak bilinmektedir (Postacıoğlu, 1987). Bir başka deyişle tane yoğunluğu, 

kütlenin hacime oranından hesaplanmaktadır. Kütle, deney numunesi kısmını tartmak 

suretiyle, hacim ise, suyun kütlesinden tayin edilmektedir. Bu değerin hesabında 

tanelerin arasındaki boşluk dikkate alınmamaktadır (TS EN 1097-6, 2000). 
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Bu araştırmada kullanılan agrega örnekleri üzerinde TS EN 1097-6 (2002)’ya göre 

piknometre metodu ile tane yoğunluğu deneyleri yapılmıştır. Bu standarda göre, agrega 

üzerinde farklı tane yoğunlukları hesaplanmaktadır. Granitik kayaç agregaları ile bazalt, 

kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının görünür ve doygun yüzey kuru tane yoğunlukları 

sonuçları Tablo 4.8, Şekil 4.60 ve Şekil 4.61’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 4.60: Agregaların görünür tane yoğunluklarının karşılaştırılması. 

 

 
Şekil 4.61: Agregaların doygun yüzey kuru tane yoğunluklarının karşılaştırılması. 

 

Granitik kayaç agregalarının görünür tane yoğunlukları ince agregada (0-5mm) 2.57-

2.66 Mg/m3 arasında değişmekte olup, en yüksek KB kodlu örnekten, en düşük YF, IK 

ve GB kodlu örneklerden elde edilmiştir. İri agregaların (5-20mm) görünür tane 

yoğunlukları ise, 2.60-2.68 Mg/m3 arasında değişmekte olup, en yüksek KB ve CK 

kodlu örneklerden, en düşük IK kodlu örnekten elde edilmiştir. Granitik kayaç 
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agregalarının doygun yüzey kuru tane yoğunlukları ince agregada (0-5mm) 2.53-2.69 

Mg/m3 arasında değişmekte olup, en yüksek KB kodlu örnekten, en düşük IK kodlu 

örnekten elde edilmiştir. İri agregaların (5-20mm) görünür tane yoğunlukları ise, 2.62-

2.70 Mg/m3 arasında değişmekte olup, en yüksek KB kodlu örnekten, en düşük YF ve 

IK kodlu örneklerden elde edilmiştir. Bazalt agregalarının görünür ve doygun yüzey 

kuru tane yoğunlukları granitik kayaç agregalarına göre çoğunlukla daha yüksektir. 

 

Çalışma kapsamında kullanılan agregaların çok ince malzeme (filler) yoğunlukları TS 

EN 1097-6 (2000)’deki şartlara uygun olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 

4.8 ve Şekil 4.62’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 4.62: Agregaların filler yoğunluklarının karşılaştırılması. 

 

Granitik kayaç agregalarının filler yoğunlukları 2.61-2.81 Mg/m3 arasında değişmekte 

olup, en yüksek CK kodlu örnekten, en düşük YF ve IK kodlu örneklerden elde 

edilmiştir. Bazalt agregalarının filler yoğunlukları diğer tüm agregaların 

yoğunluklarından fazladır. Kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının yoğunlukları ise, YF ve 

IK kodlu örneklerden daha yüksek, diğer granit örneklerinden daha düşüktür.  

 

4.4.3.6. Su Emme 
Agregaların bünyesine emdiği suyun miktarının artması ile sıcak asfalt karışımlarında 

kullanılan bitüm miktarı da artmaktadır. Bu durum asfaltın terleme-kusmasına yol 
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açmakta dolayısıyla karışımlarının stabilitelerinin azalmasına neden olmaktadır (İsfalt, 

2002). Ayrıca, agregaların su emme değeri, don etkilerinin belirlenmesinde etkin bir 

değerlendirme ölçütü olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Smith ve Collis, 

2001). 

 

Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç agregaları, bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 

agregaları üzerinde su emme deneyi TS EN 1097-6 (2002)’de belirtilen şartlara uygun 

olarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4.8 ve Şekil 4.63’da verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.63: Agregaların su emme değerlerinin karşılaştırılması. 

 

Rodgers ve diğ. (2000) aşınma tabakasında kullanılacak iri ve ince agregaların su emme 

değerlerinin %3’ün altında olmasını önermektedir. KGM (2004)’ya göre ise, aşınma 

tabakasında kullanılacak olan agregaların su emme değeri %1.5’in altında olması 

gerekmektedir. Bu durum, agreganın suya karşı hassasiyeti ile ilgili olup, aynı zamanda 

agrega porozitesi ile de ilgilidir (Smith ve Collis, 2001). Granitik kayaç agregalarının su 

emme değerleri iri agregada (5-20mm) %0.45-0.62 arasında değişmekte olup, en yüksek 

AS kodlu örnekten, en düşük BE kodlu örneklerden elde edilmiştir. İnce agregaların (0-

5mm) su emme değerleri ise, %0.59-1.25 arasında değişmekte olup, en yüksek GB 

kodlu örnekten, en düşük BE kodlu örnekten elde edilmiştir (Tablo 4.8). Bunun dışında, 

referans bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregalarının su emme değerleri incelenen granit 

agregaları ile karşılaştırıldığında, granitik agregalarının su emme değerleri daha 

düşüktür (Şekil 4.63). 
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4.4.3.7. Los Angeles Katsayısı 
Agregalar, sıcak asfalt kaplama karışımlarının imalatı, serimi ve sıkıştırma işlemleri 

sırasında veya trafik yükleri altında kırılmakta veya aşındırıcı etkiler altında 

kalmaktadırlar. Bundan dolayı, sıcak asfalt kaplama karışımlarının bu etkilere dayanıklı 

olabilmesi için, kullanılacak agregaların çarpma ve aşınma etkilerine karşı yeterli 

dayanım ve dayanıklılığa sahip olması gerekmektedir (Bell, 1998; Huber, 2000).  

 

Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç agregaları, bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 

agregaları üzerinde Los Angeles deneyi TS EN 1097-2 (2010)’da belirtilen şartlara 

uygun olarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4.8 ve Şekil 4.64’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.64: Agregaların Los Angeles katsayılarının karşılaştırılması. 

 

Sıcak asfalt karışımlarında kullanılacak agregaların Los Angeles katsayılarının %25’den 

az olması istenmektedir (McNally, 1998; Primel ve Toureng, 2000). İncelenen granitik 

kayaç agregalarının Los Angeles katsayıları %22-38 arasında olup, en yüksek AY kodlu 

örnekten, en düşük ise KB kodlu örnekten elde edilmiştir. Bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 

agregalarının Los Angeles katsayıları ise, granitik kayaç agregalarına göre daha 

düşüktür (Tablo 4.8 ve Şekil 4.64). Bu durum granitik kayaçların kırılma özellikleri ile 

ilişkilidir. Granit türü kayaçlardan üretilen agregaların Los Angeles katsayılarının 

yüksek olması, bu tür sert ve gevrek yapıda olan kayaçlardan üretilen agregaların çeneli 
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kırıcıda yapraksı şekilde kırılmalarından ve dolayısıyla da yassı taneler içermelerinden 

kaynaklanmaktadır (Hartley, 1974; Bell, 1998).  

   

4.4.3.8. Magnezyum Sülfat (MgSO4) Değeri 
Sıcak asfalt karışımlarında kullanılan agregalar devamlı olarak atmosferik etkilere, 

dolayısı ile de donma ve çözünmeye maruz kaldıkları için zamanla parçalanarak üzerine 

gelen yükü alt katmanlara taşıma özelliğini kaybetmektedirler. Sürekli meydana gelen 

parçalanmalar sonucunda ise, agrega ile bitüm arasındaki fiziksel bağ (adezyon) 

zayıflamaktadır (Akbulut ve Gürer, 2007). 

 

Granitik kayaç agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregaları üzerinde MgSO4 

deneyi TS EN 1367-2 (2011)’de belirtilen şartlara uygun olarak yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar Tablo 4.8 ve Şekil 4.65’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.65: Agregaların MgSO4 değerlerinin karşılaştırılması. 

 

Granitik kayaç agregalarının düşük su emme ve yüksek dayanım özelliklerine sahip 

olmasından dolayı donma-çözünmeye karşı dayanımlı olmaları beklenmektedir. Sıcak 

asfalt karışımlarında kullanılacak olan agregaların MgSO4 değeri %18’in altında olması 

gerekmektedir (Smith ve Collis, 2001). İncelenen granit agregalarının MgSO4 değerleri 

%0.3-0.6 arasında olup, en yüksek IK kodlu örnekten, en düşük ise YF kodlu örnekten 

elde edilmiştir (Tablo 4.8). Ayrıca granit agregalarının referans bazalt, kireçtaşı ve 
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kumtaşı agregalarıyla karşılaştırıldığında, MgSO4 değerleri çok daha düşüktür (Şekil 

4.65). 

 

4.4.3.9. Tek Eksenli Basınç Dayanımı 
Kayaçların tek eksenli basınç dayanımı değerleri gerek yer üstü gerekse de yeraltı 

mühendislik yapılarının tasarımında sıklıkla kullanılmaktadır. Günümüzde yol 

agregalarının özelliklerini belirlemek için TS EN 13043 (2004)’de belirtilen ve 

yapılması gerekli deneyler arasında tek eksenli basınç dayanımı deneyi 

bulunmamaktadır. Ancak agrega çalışmalarında kayaçların tek eksenli basınç 

dayanımlarının belirlenmesi ile aynı kayaçlarda elde edilecek agrega tanelerinin 

dayanımları hakkında önemli fikirler elde edilebilmektedir (Korkanç, 2006). 

 

Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaçların, bazalt, kireçtaşı ve kumtaşlarının 

tek eksenli basınç dayanımlarını belirlemek amacıyla en az beş örnek üzerinde TS EN 

1926 (2000) belirtilen şartlara uygun olarak deneyler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

Tablo 4.8 ve Şekil 4.66’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 4.66: Agregaların tek eksenli basınç dayanımlarının karşılaştırılması. 

 

Yol agregası olarak kullanılması planlanan granitik kayaçların basınç dayanımlarının 

100-210 MPa arasında olması önerilmektedir (Hartley, 1974; McNally, 1998). Bu 

çalışma için granit bloklarından alınan karot örnekleri üzerinde yapılan tek eksenli 
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basınç dayanımları 105-203MPa arasında olup, en yüksek YF kodlu örnekten, en düşük 

ise AY kodlu örnekten elde edilmiştir (Tablo 4.8). Bazalt örneğinin basınç dayanımı 

çalışmada kullanılan YF örneği dışında diğer granitik kayaçlara göre daha yüksek, 

kireçtaşı ve kumtaşı örneğinin ise daha düşüktür. (Şekil 4.66). 

4.4.4. Agregaların Soyulma Özellikleri 

Asfalt üretiminde ana malzeme olan ve yüksek oranda kullanılan agregaların niteliği, 

kaliteli asfalt üretiminin yaygınlaştığı günümüzde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. 

Yapılan literatür araştırmalarına göre; granitik kayaçların sıcak asfalt karışımlarında 

kullanılmaları durumunda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri soyulmadır (Bell, 

1998). 

 

Yol kaplamalarında kullanılan tüm malzemeler suyla temas etmekte ve trafik yüklerine 

maruz kalmaktadırlar. Sıcak asfalt karışımlarının uzun bir servis ömrüne sahip 

olabilmesi için karışımı oluşturan bitüm ile agrega arasındaki yapışma (bağ) kuvvetinin 

yüksek olması gerekmektedir (McNally, 1998; Smith ve Collis, 2001; Abo-Quadis ve 

Al-Shweily, 2007). Ancak, bitüm ile agrega arasındaki bağ kuvveti ortamdaki suyun 

etkisiyle veya trafik yüküne bağlı olarak gelişen çekme kuvvetlerinin etkisiyle zaman 

içerisinde zayıflamakta ve kopmaktadır. Bu olaya soyulma adı verilmektedir (Cowsey 

ve Raymond-Wiliams, 1990). Soyulma olayı agreganın porozitesine, su emmesine, tane 

boyuna, mineralojik bileşimine, agregayı oluşturan minerallerin tane boyuna, yüzey 

pürüzlülüğüne ve yüzey gerilmesine bağlıdır (Ibrahim ve diğ., 1998). Özellikle su 

emme yüzdesi yüksek olan agregalar ve bitümle yapılan karışımlarda bu durum kendini 

daha belirgin olarak göstermektedir. Bu şartlar altında bitümün agregaya daha iyi 

yapışması, soyulmayı önleyen birtakım katkı maddelerinin ilavesi ile 

sağlanabilmektedir. Cilalı yüzeye sahip agregaların bitümle kaplanması kolay olmakla 

beraber adezyonu zayıf olduğundan dolayı kolaylıkla soyulmaktadır (Hunter vd., 2004).   

 

Bitüm ve agrega arasındaki fiziksel bağ (adezyon) bir yüzeysel etkileşim olayıdır. 

Agregalar çok veya az hidrofilik (su seven) malzemeler olup, kolayca su tarafından 

kaplanmaktadırlar. Bitüm ise, tam tersi hidrofobik (su sevmez) bir malzemedir. Agrega 

ile bitümun birbirine yapışması sırasında agreganın yüzeyi ince bir su tabakası ile kaplı 

ise, hidrofobik özelliğe sahip bitüm agrega yüzeyini sarmış gibi gözükecek, ancak 
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aradaki su tabakasından dolayı tam anlamıyla bir yapışma ve etkileşim olmayacaktır. 

Benzer bir durum ise Şekil 4.67’de görüldüğü gibi agreganın tozla kaplı olduğu 

durumlarda da geçerlidir. Bu durumda da toz, bitümün agrega yüzeyini kaplamasını 

engellemektedir (Şekil 4.67). 

 

 

Şekil 4.67: Agrega ile bitüm arasındaki yapışma özellikleri (www.upeks.com.tr, 08/05/2012). 
 

Özellikle granit gibi silisli agregalar asidik yapılarından dolayı bitümdeki naftenik asit 

ile tepkimeye girememektedirler. Bu nedenle silisli agrega ile bitüm arasında iyi bir bağ 

kurmak oldukça zor olmaktadır. Bazen bitüm içinde alkalin yapılar mevcuttur ancak bu 

yapılar zayıf olup silisle iyi bir bağ kuramamaktadırlar (Al Barrak, 1982). 

 

İncelenen örneklerin suyun etkisinden ve trafik yüklerinden kaynaklanan soyulma 

özelliklerini belirlemek için soyulma testi ve son yıllarda kullanılmaya başlayan çekip-

çıkarma (pull-out) yöntemi bu çalışma kapsamında uygulanmıştır. Soyulma testi ve 

çekip-çıkarma (pull-out) yöntemi ile ilgili ayrıntılı açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 

  

4.4.4.1. Soyulma Özelliğinin Soyulma Testi ile Belirlenmesi 
Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç agregalarının suyun etkisinden dolayı 

meydana gelen soyulma özelliklerini belirlemek için incelenen örnekler üzerinde TS EN 

12697-11 (2006)’da verilen esaslara uygun olarak soyulma testi yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar Tablo 4.10’da sunulmuştur. Soyulma testinde; ısıtılmış agrega numunesi sıcak 

bitümle karıştırılarak bir sıcak asfalt karışımı hazırlanmaktadır. Hazırlanan karışım belli 

bir sıcaklıkta su içinde bekletildikten sonra karışımın üst yüzeyi gözlemsel olarak 

incelenmektedir. Deney sonucunda soyulmamış agrega yüzeyinin bütün agrega 

yüzeyine oranlanmasıyla elde edilen yüzde, soyulma değeri olarak tanımlanmaktadır. 

Bir başka deyişle, soyulma değeri arttıkça, soyulma azalmaktadır.  
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Granitik kayaç agregalarının soyulma değerleri %20-30 arasında olup, soyulmaya karşı 

en yüksek direnci GB ve CK kodlu örnekler göstermiştir. Bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı 

agregalarının soyulmaya karşı dirençleri ise, granitik kayaç agregalarına göre daha 

yüksektir (Tablo 4.10). 

 

Tablo 4.10: Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve 
kumtaşı agregalarının soyulma dayanımları. 

Örnek kodu Soyulma değeri (%)  
KB 25 
CK 30 
BE 20 
YF 20 
IK 20 
AY 25 
AS 25 
GB 30 
Bzlt 60 
Kçt 70 
Kmt 50 

 

Abo-Quadis ve Al-Shweily (2007), kireçtaşının yüksek oranda kalsiyum içerdiğini ve 

kalsiyumun agrega yüzeyi ile bitüm arasındaki bağı arttırdığını, dolayısıyla da kireçtaşı 

agregalarının soyulmaya karşı dirençlerinin daha yüksek olduğunu ifade etmiştir. Bu 

durum çalışma kapsamında kullanılan referans kireçtaşı agregası için de geçerlidir 

(Tablo 4.10). 

 

4.4.4.2. Soyulma Özelliğinin Çekip-Çıkarma (Pull-Out) Yöntemi ile Belirlenmesi  
Agrega ve bitüm arasındaki adezyonu (yapışmasını) değerlendirmek için yapılan 

soyulma deneylerden bir tanesi de çekip-çıkarma (pull-out) yöntemidir. T238 (2001) 

Avustralya Standardına göre geliştirilen çekip-çıkarma (pull-out) deneyi, daha sonra 

Senadheera ve diğ. (2006) tarafından modifiye edilmiştir. Gürer (2010) ise, deney 

kapsamında kullanılan test cihazını ve yöntemini geliştirerek agregaların asfaltla olan 

yapışma ilişkisini belirlemiştir. Agrega ile bitüm arasındaki fiziksel bağın (yapışma) 

kuvvetini ölçmek için yapılan bu deneysel çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Laboratuvarı’nda yapılmıştır.  
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Deney kapsamında standart 20×20cm boyutlarında Vialit plakaları kullanılmıştır. Bu 

plakaların kenarlarına uygulanan bitümün yayma esnasında dökülmesini önlemek ve 

plakanın her yüzünde agrega numunelerinde aynı gömülme derinliğini oluşturabilmek 

için 3mm yüksekliğinde kenarlıklar oluşturulmuştur. Çekip-çıkarma deney cihazında 

agregaları çekmek için sıkıştırmalı çekme aparatı kullanılmıştır. Deney yöntemine göre, 

3 mm’lik bağlayıcı film kalınlığı oluşturacak şekilde plakalara 50/70 penetrasyon 

özelliklerine sahip bitüm konmuştur. Bitüm döküldüğü anda plaka sıcaklıklarının 40°C 

olmasına dikkat edilmiştir. Her bir plaka üzerine, çekme sırasında birbirini 

etkilemeyecek şekilde agrega numuneleri yapıştırılmıştır (Şekil 4.68). 

 

 
Şekil 4.68: Çekip-çıkarma (pull-out) deneyi için hazırlanan numuneler. 

 

Bu işlem tamamlandıktan sonra plakalar oda sıcaklığında 24 saat bekletilmiştir. Daha 

sonra plakalara yapışmış olan numuneler çekip-çıkarma deney cihazına yerleştirilerek 

sırayla çekilmiştir (Şekil 4.69). Deney esnasında agrega numunelerini bitüm filminden 

ayırmak için gerekli en yüksek çekme kuvveti (kg), agrega koptuğu anda bitüm filminde 

meydana gelen uzama, agrega ortalama yüksekliği, agrega gömülme yüksekliği ve 

agrega yapışma alanları kaydedilmiştir. Agrega yapışma alanlarını bulabilmek için 

çekilen her agrega numunesinin yaklaşık yapışma izleri milimetrik kağıt üzerine 

çıkarılmış ve bu kağıtlar taranıp 1/1 ölçekte bilgisayara aktarılarak bir çizim programı 
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yardımıyla yaklaşık yapışma alanları belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak çekme 

gerilmeleri hesaplanmıştır.    

 

 
Şekil 4.69: Çekip-çıkarma (pull-out) deneyinde kullanılan cihaz ve numunelerin çekilmesi. 

 

Granitik kayaç agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve kumtaşı agregaları üzerinde yapılan 

çekip-çıkarma test sonuçları değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 4.11 ve 

Şekil 4.70’de sunulmuştur. Deney sonuçlarının doğruluğunu sağlamak için her bir 

numuneden 10 adet agrega parçası teste tabii tutulmuş ve çıkan sonuçların ortalaması 

alınmıştır. 

 

Tablo 4.11: Çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç agregaları ile bazalt, kireçtaşı ve 
kumtaşı agregalarının çekme gerilme değerleri. 

Örnek kodu Çekme gerilmesi (kPa)  
KB 302 
CK 258 
BE 249 
YF 331 
IK 258 
AY 296 
AS 278 
GB 318 
Bzlt 262 
Kçt 303 
Kmt 239 
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Şekil 4. 70: Agregaların çekme gerilme değerlerinin karşılaştırılması. 

 

Granitik kayaç agregalarının çekme gerilme değerleri 249-331 kPa arasında olup, en 

yüksek çekme gerilme değeri GB kodlu örnekten, en düşük ise BE kodlu örnekten elde 

edilmiştir. Kumtaşı agregasının çekme gerilme değeri granitik kayaç agregalarına, 

bazalt ve kireçtaşına göre daha düşüktür. YF ve GB kodlu örneklerin çekme gerilme 

değerleri asfalt üretiminde yaygınca kullanılan bazalt ve kireçtaşına göre daha yüksektir 

(Şekil 4.70). 
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5. DENEYSEL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu bölümde, çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaçlardan üretilen agregalar 

üzerinde yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar, literatür verileri ve günümüzde asfalt 

üretiminde İstanbul’da yaygınca kullanılan agregalar ile karşılaştırılacak ve granitik 

kayaç agregalarının sıcak asfalt karışımlarında kullanılabilirliği değerlendirilecektir.  

5.1. GRANİTİK KAYAÇLARIN AGREGA ÖZELLİKLERİ İLE 
MİNERALOJİK-PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Granit gibi düşük poroziteye sahip, kenetlenmesi yüksek, sert kayaçlar basınç altında 

gevrek kırılma eğilimindedirler (Lawn, 1998; McNally, 1998; Martin ve diğ., 1999). Bu 

durum çeneli kırıcıda üretilen granit agregalarının yassılık endekslerini de yakından 

ilgilendirmektedir. Özellikle kuvars yüzdesi fazla olan ve mineraller arasındaki 

kenetlenmenin iyi geliştiği granit agregaları, çeneli kırıcı ile kırıldıklarında yassı tane 

yüzdeleri de artmaktadır (Smith ve Collis, 2001). Nitekim Şekil 5.1’de görüldüğü gibi, 

çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç agregalarının kuvars yüzdeleriyle yassılık 

endeksleri karşılaştırıldığında, kuvars yüzdesi fazla olan KB, BE, YF ve AS kodlu 

örneklerin yassılık endeksleri de yüksektir. Bunun sebebi, granitik kayaçların kuvars 

yüzdeleri arttıkça kayaç dayanım ve sertlik kazanmakta, kırıldıklarında ise daha gevrek 

bir kırılma özelliğine sahip olmalarıdır. Öte yandan, IK, AY ve GB kodlu örneklerin 

kuvars yüzdelerinin düşük olmasına rağmen yassılık endekslerinin yüksek çıkmasının 

nedeni, bu kayaçlardaki mineraller arası kenetlenmenin güçlü olması ve dolayısıyla da 

dayanımlarının yüksek olmasıdır (Tuğrul ve Zarif, 1999).   
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Şekil 5.1: Granitik kayaç agregalarının yassılık endeksleri ile kuvars yüzdelerinin 

karşılaştırılması. 
 

Granit kayaç agregalarının bileşiminde bulunan kuvars, plajiyoklaz ve ortoklaz 

yüzdelerinin toplamı ile ayrışmış mineral, biyotit ve hornblend yüzdeleri toplamı 

oranlanmış olup, elde edilen (Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl), aynı agregaların metilen 

mavisi değerleri ile karşılaştırılmıştır. Şekil 5.2’de görüldüğü gibi, 

(Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl)’nin artmasına bağlı olarak granit agregalarının metilen 

mavisi değerleri azalmaktadır. Nitekim, en düşük (Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl)’ye sahip 

olan KB, AY ve YF kodlu örneklerin metilen mavisi değerleri en yüksek, en yüksek 

(Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl)’ye sahip olan BE kodlu örneğin metilen mavisi değeri ise 

en düşüktür (Şekil 5.2). 

 

 
Şekil 5.2: Granitik kayaç agregalarının metilen mavisi değerleri ile 

(Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl)’in karşılaştırılması (Qtz: Kuvars, Pl: Plajiyoklaz, Or: Ortoklaz, 
AyM: Ayrışmış Mineral, Bt: Biyotit, Hbl: Hornblend). 

 

KB CK BE YF IK AY AS GB
Yassılık endeksi (%) 25 18 28 26 30 25 22 19
Kuvars (%) 21.5 12.1 24 29.3 14.7 14.3 19.5 7.6

0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

Ya
ss
ılı

k 
en

de
ks

i (
%

)

K
uv

ar
s (

%
)

KB CK BE YF IK AY AS GB
Metilen mavisi değ. (g/Kg) 0.8 0.35 0.2 0.65 0.25 0.5 0.2 0.3
(Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl) 1.97 6.74 9.53 3.35 6.01 2.68 6.56 4.61

0

2

4

6

8

10

12

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

M
et

ile
n 

m
av

is
i d

eğ
er

i 
(g

/K
g)

(Q
tz

+P
l+

O
r)

/(A
yM

+B
t+

H
bl

)



100 
 

 
 

Granit kayaç agregalarının bileşiminde bulunan minerallerin birbirlerine oranlanmasıyla 

elde edilen ve bir önceki paragrafta ayrıntılı olarak sunulan 

(Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl), iri ve ince agregaların su emme değerleri ile 

karşılaştırılmıştır. Şekil 5.3’de belirtildiği gibi, (Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl)’in 

artmasına bağlı olarak iri ve ince granit agregalarının su emme değerleri azalmıştır. 

Nitekim, (Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl)’i en yüksek olan BE kodlu örneğin su emme 

değeri en düşük, (Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl)’i düşük olan KB, YF ve AY kodlu 

örneklerin su emme değerleri yüksektir. Öte yandan, IK, AS, CK ve GB kodlu 

örneklerinin (Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl)’lerinin yüksek olmasına karşın su emme 

değerleri de yüksek çıkmıştır. Bu durum, Tuğrul ve Zarif (1999) ve Hasdemir (2008) 

tarafından da belirtildiği gibi, granitik kayaçların bileşiminde bulunan ortoklaz 

minerallerinin bünyesinde gelişen mikro çatlaklar ve buna bağlı olarak da çatlaklar 

boyunca gelişen ayrışma ürünleri, granitik kayaçların agrega boyutuna getirilmeleri 

sırasında, agreganın bileşiminde kalmakta ve sonuçta agreganın su emme değerinin 

artmasına neden olmaktadır. 

 

 
Şekil 5.3: Granitik kayaç agregalarının iri ve ince agrega su emme değerleri ile 

(Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl)’in karşılaştırılması (Qtz: Kuvars, Pl: Plajiyoklaz, Or: Ortoklaz, 
AyM: Ayrışmış Mineral, Bt: Biyotit, Hbl: Hornblend). 

 

İncelenen granitik kayaç agregalarının Los Angeles katsayıları, agregaların bileşiminde 

bulunan kuvars, ortoklaz ve ayrışmış mineral yüzdeleri ile kuvars ve ortoklaz 

minerallerinin boyutlarıyla karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar Şekil 5.4 ve Şekil 

5.5’de sunulmuştur. Şekil 5.4’de görüldüğü gibi, AY, AS, CK ve GB kodlu örneklerin 

Los Angeles katsayıları diğer örneklere göre daha yüksektir. Bu durum, AY, CK ve GB 

KB CK BE YF IK AY AS GB
İri agrega su emme (%) 0.48 0.61 0.45 0.46 0.56 0.49 0.62 0.59
İnce agrega su emme (%) 1.22 0.93 0.59 1.16 1.02 1.2 1.17 1.25
(Qtz+Pl+Or)/(AyM+Bt+Hbl) 1.97 6.74 9.53 3.35 6.01 2.68 6.56 4.61
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kodlu örneklerin kuvars yüzdelerinin düşük, ortoklaz yüzdelerinin yüksek olmasına ve 

ortoklaz boyutlarının büyük olmasına bağlıdır (Şekil 5.4 ve 5.5). AY kodlu örneğin CK 

ve GB kodlu örneklere göre daha yüksek Los Angeles katsayısına sahip olması, 

bileşimindeki ayrışmış mineral yüzdesinin fazla ve kuvars boyutunun daha büyük 

olmasıyla ilişkilidir (Şekil 5.4 ve 5.5). AY kodlu örneğin Los Angeles katsayısı diğer 

örneklere göre daha fazla olması, aynı örnekler üzerinde yapılan tek eksenli basınç 

dayanımı test sonuçları tarafından da doğrulanmaktadır (Tablo 4.8). AS kodlu örneğin 

Los Angeles katsayısının yüksek olması, bileşimindeki kuvars ve ortoklaz yüzdelerinin 

diğer granit örneklerine göre daha yüksek olmamasına karşın, kuvars ve ortoklaz 

boyutlarının büyük olması ve ayrışmış mineral yüzdesinin KB ve AY örneği dışında 

diğer örneklere göre yüksek olmasından kaynaklanmaktadır (Şekil 5.4 ve 5.5). Yaklaşık 

aynı ortoklaz yüzdesine sahip olan BE ve IK kodlu örneklerin Los Angeles katsayıları 

incelendiğinde, IK kodlu örneğin kuvars yüzdesinin BE kodlu örnekten daha az ve 

kuvars ile ortoklaz boyutlarının daha büyük olmasından dolayı, Los Angeles katsayısı 

daha yüksektir (Şekil 5.4 ve 5.5). KB kodlu örneğin yüksek ayrışmış mineral yüzdesine 

sahip olmasına ve kuvars ile ortoklaz boyutlarının büyük olmasına rağmen Los Angeles 

katsayısının en düşük olması, bileşiminde bulunan yüksek kuvars yüzdesine bağlıdır 

(Şekil 5.4 ve 5.5). Nitekim yüksek kuvars yüzdesinin dayanım üzerine olumlu etkisi, 

KB kodlu örneğin tek eksenli basınç dayanımının yüksek olmasından da anlaşılmaktadır 

(Tablo 4.8). YF kodlu örneğin diğer örnekler içerisinde en yüksek kuvars ve en düşük 

ortoklaz  yüzdesine sahip örnek olmasına rağmen Los Angeles katsayısı KB ve BE 

kodlu örneklere göre yüksek çıkmıştır. Bu durum örneğin bileşiminde bulunan kuvars 

boyutunun büyük olmasından kaynaklanmaktadır (Şekil 5.4 ve 5.5). 

 

Özet olarak, Şekil 5.4 ve 5.5’de de görüldüğü gibi, granit agregalarının Los Angeles 

katsayısını bileşimlerinde bulunan kuvars, ortoklaz ve ayrışmış minerallerinin yanı sıra, 

kuvars ve ortoklaz minerallerinin boyutları da etkilemektedir. 
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Şekil 5.4: Granitik kayaç agregalarının Los Angeles katsayıları ile kuvars, ortoklaz ve ayrışmış 

mineral yüzdelerinin karşılaştırılması. 
 

 
Şekil 5.5: Granitik kayaç agregalarının Los Angeles katsayıları ile kuvars ve ortoklaz 

boyutlarının karşılaştırılması. 
 

Granitik kayaç agregalarının MgSO4 değeri, agregaların bileşiminde bulunan kuvars ve 

ortoklaz yüzdeleri ile karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar Şekil 5.6’da sunulmuştur. 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, diğer örneklere göre kuvars yüzdesi düşük ve 

ortoklaz yüzdesi fazla olan CK, IK, AY ve GB kodlu örneklerin MgSO4 değerleri 

yüksektir. Kuvars yüzdesi fazla ve ortoklaz yüzdesi az olan KB, BE, YF ve AS kodlu 

örneklerin MgSO4 değeri düşük olup, diğer örneklere göre donma-çözünmeye karşı 

daha dayanıklıdırlar. 

 

KB CK BE YF IK AY AS GB
Los Angeles katsayısı (%) 22 33 26 30 31 38 33 32
Kuvars (%) 21.5 12.1 24 29.3 14.7 14.3 19.5 7.6
Ortoklaz (%) 28.2 37.5 26 21.9 26.8 31.6 28.5 34.6
Ayrışmış mineral (%) 26.9 0.7 2.5 6.6 0.5 16.2 2.7 7.6
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Şekil 5.6: Granitik kayaç agregalarının MgSO4 değeri ile kuvars ve ortoklaz yüzdelerinin 

karşılaştırılması. 
 

Granitik kayaçların basınç dayanımları ile kuvars ve ortoklaz yüzdeleri 

karşılaştırıldığında, Şekil 5.7’de görüldüğü gibi, örneklerin bileşiminde bulunan kuvars 

yüzdesi arttıkça ve ortoklaz yüzdesi azaldıkça, basınç dayanımları artmaktadır. Nitekim, 

kuvars yüzdesinin fazla, ortoklaz yüzdesinin az olmasına rağmen granit bileşimindeki 

diğer minerallerin kenetlenmesi ve kayacın bileşiminde bulunan minerallerin 

boyutlarının ince olması, granitik kayaçların dayanımlarının yüksek çıkmasına neden 

olduğu daha önceki çalışmalarda vurgulanmıştır (Bell, 1998; Tuğrul ve Zarif, 1999; 

Kartz ve diğ., 2000; Akesson ve diğ., 2001;  French ve diğ., 2001).  

 

 
Şekil 5.7: Granitik kayaç agregalarının tek eksenli basınç dayanımları ile kuvars ve ortoklaz 

yüzdelerinin karşılaştırılması. 
 

KB CK BE YF IK AY AS GB
MgSO4 değeri (%) 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.6 0.45 0.55
Kuvars (%) 21.5 12.1 24 29.3 14.7 14.3 19.5 7.6
Ortoklaz (%) 28.2 37.5 26 21.9 26.8 31.6 28.5 34.6
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5.2. AGREGALARIN SOYULMA ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sıcak asfalt karışımlarının uzun süreli kullanım ömrüne sahip olabilmesi, karışımın 

bünyesinde bulunan bitüm ile agrega arasındaki yapışma (bağ) kuvvetinin yüksek 

olmasına bağlıdır (McNally, 1998; Smith ve Collis, 2001; Abo-Quadis ve Al-Shweily, 

2007). Ancak, bu yapışma kuvveti ortamdaki suyun etkisiyle veya trafik yüküne bağlı 

olarak gelişen çekme kuvvetlerinin etkisiyle zaman içerisinde zayıflamakta ve 

kopmaktadır. Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda, granit 

agregalarının sıcak asfalt karışımlarında kullanılmaları durumunda karşılaşılacak en 

önemli problemin soyulma olduğu anlaşılmıştır. Ancak yine bu çalışmada yapılan 

detaylı araştırmalar göstermiştir ki, granitik kayaç agregalarında meydana gelen 

soyulma, suyun etkisi ve trafik yüklerinin etkisi olmak üzere iki farklı parametre 

tarafından kontrol edilmektedir. Soyulmanın türleri, nedenleri ve bunlara etkiyen 

faktörler Tablo 5.1’de sunulmuştur. Bu tabloda görüldüğü gibi, kimyasal ve 

fiziksel/mekanik soyulma granitik kayaç agregalarının farklı özellikleri tarafından 

kontrol edilmektedir. Bu özellikler Şekil 5.8’de ayrıntılı olarak sunulmuştur.    

 

Tablo 5.1: Granitik kayaç agregalarında meydana gelen soyulmaların özellikleri. 
Soyulma türleri Nedenleri Belirleme yöntemleri Etkiyelen faktörler 
Kimyasal soyulma Su Soyulma testi Yüzey gerilmesi 

Mineralojik bileşim 
Mineral boyutları 
Kimyasal bileşim 

Fiziksel/mekanik 
soyulma 

Trafik yükü Pull-out/çekip çıkarma 
testi 

Yüzey pürüzlülüğü 
Mineral boyutları 
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Şekil 5.8: Granitik kayaç agregalarının soyulmasını etkileyen faktörler (Qtz: Kuvars, Or: 

Ortoklaz, Hbl: Hornblend). 
 

Şekil 5.8’de görüldüğü gibi, granitik kayaç agregalarının yüzey pürüzlülüğü, yüzey 

gerilmesi, mineralojik bileşimi, mineral boyutları ve kimyasal bileşimleri aynı 

agregaların soyulma mekanizmasını etkileyen özellikler olarak belirlenmiştir. Bu 

özelliklerin soyulma mekanizması üzerindeki etkileri aşağıda ayrıntılı olarak 

değerlendirilmiştir.   

5.2.1. Agregaların Yüzey Özelliklerinin Soyulma Özelliklerine Etkisi 

Granit agregaları ile bitüm arasında suyun etkisinden dolayı meydana gelen soyulma 

probleminin nedenlerinden biri agregaların yüzey gerilmesidir. Diğer bir deyişle, 

soyulma olayı agrega ve bitüm arasındaki yüzey gerilmesinin bir fonksiyonu olarak 

tanımlanmaktadır. Agregaların yüzeyinde oluşan gerilme yüksek ise bitüm ile agrega 

arasındaki bağ daha güçlü olmaktadır (Robert ve diğ., 1999; Hefer ve Little, 2005; 

Bhasin ve Little, 2006). Granitik kayaç agregalarının temas açısı testinden elde edilen 

yüzey gerilmeleri soyulma değerleri ile karşılaştırıldığında; agregaların yüzey 

gerilmeleri arttıkça soyulmaya karşı dirençlerinin arttığı belirlenmiştir (Şekil 5.9). 

Agrega örneklerinin test sonuçları karşılaştırıldığında, yüzey gerilmesi en yüksek olan 

SOYULMAYI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

 
Kimyasal 
Soyulma 

 

Yüzey 
gerilmesi 

(temas 
açısı 

yöntemi) 

Mineralojik 
bileşim 

(petrografik 
analiz) 

Kuvars     
(%) 

Or+Hbl 
(%) 

Qtz/Or+Hbl 

Mineral 
boyutları 

 (petrografik 
analiz) 

Ortoklaz    
(mm) 

Kimyasal 
bileşim 

(XRF yöntemi) 

Na2O+K2O/SiO2 

Al2O3+Fe2O3 
(%) 

Fiziksel/Mekanik 
Soyulma 

Yüzey 
pürüzlülüğü 

Pürüzlülük 
uzunluğu 

(mm) 

Pik sayısı 

Mineral 
boyutları 

(petrografik 
analiz) 

Kuvars  
(mm) 

Plajiyoklaz 
(mm)

Biyotit  
(mm) 
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CK ve GB kodlu örneklerin soyulma değerleri de daha yüksektir (Tablo 4.7 ve Şekil 

4.54). 

 

Granit agregalarının trafik yükünden kaynaklanan soyulma mekanizmasını (çekme 

gerilmesini) etkileyen parametrelerden biri yüzey pürüzlülüğüdür. Agreganın yüzeyi ne 

kadar pürüzlü ise, agrega ile bitüm arasındaki yapışma daha güçlü olmakta, trafik 

yüklerinin oluşturduğu çekme gerilmeleri artmakta ve soyulma daha zor 

gerçekleşmektedir (Ibrahim ve diğ., 1998; Do ve diğ., 2008). Granit gibi su emme oranı 

çok düşük olmasına rağmen, pürüzlü yüzeye sahip agregalarda bitüm ile agrega 

arasındaki yapışma daha iyi olabilmektedir (Abo-Quadis ve Al-Shweily, 2007). Granit 

agregalarının yüzey pürüzlülük parametreleri ile çekme gerilme sonuçları 

karşılaştırıldığında, agregalarının pürüzlülük uzunluğu ve pürüzlülük pik sayısı arttıkça 

çekme gerilmeleri de artmaktadır (Şekil 5.9). İncelenen örneklerin pürüzlülük test 

sonuçları incelendiğinde, pürüzlülük uzunluğu ve pürüzlülük pik sayısı en fazla olan YF 

ve GB kodlu örneklerin çekme gerilmeleri de daha yüksektir (Tablo 4.5, Şekil 4.46 ve 

4.47).   

 

Özet olarak, granit agregalarının yüzey gerilmeleri soyulma değerlerini etkilemesine 

rağmen çekme gerilmelerini etkilememektedir. Öte yandan, granit agregalarının yüzey 

pürüzlülükleri, aynı agregaların çekme gerilmelerini önemli oranda etkilemesine karşın 

soyulma değerlerini etkilememektedir. 
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Şekil 5.9: Granitik kayaç agregalarının soyulma özelliklerinin yüzey özellikleriyle 

karşılaştırılması. 

 

5.2.2. Agregaların Mineralojik-Petrografik ve Kimyasal Özelliklerinin Soyulma 
Özelliklerine Etkisi 

5.2.2.1. Mineralojik Bileşimin Etkisi 
 

Agregaların yüzey özelliklerinin dışında, soyulma özelliklerini kontrol eden 

parametrelerden diğeri agregaların mineralojik ve petrografik bileşimleridir (Kim, 

2009). Agregaları oluşturan mineral yüzdelerinin (özellikle granit agregalarının) 

soyulma özelliklerine etkisine, ayrıntılı olarak araştırılmamasına karşın, daha önceki 
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çalışmalarda kısmen değinilmiştir (Al Barrak, 1982; Bell, 1998; Smith ve Collis, 2001; 

Abo-Quadis ve Al-Shweily, 2007). 

 

Bell (1998) ve Bagampadde ve diğ. (2006) tarafından belirtildiği gibi, riyolit, dasit, 

kuvarsit vb. bazı kayaçlar asidik karakterlerinden dolayı bitümdeki naftenik asit ile 

tepkimeye girememektedir. Bu nedenle kuvarsça zengin agregalar ile bitüm arasında iyi 

bir bağ kurmanın zorlaştığı ifade edilmiştir. İncelenen granit agregalarının suyun 

etkisiyle soyulmalarına neden olan parametrelerden ilki bileşimlerinde bulunan kuvars 

yüzdesidir. Bu agregaların bileşimlerinde bulunan kuvars yüzdesi ile soyulma değerleri 

karşılaştırıldığında, kuvars yüzdesi arttıkça soyulma değeri azalmakta bir başka deyişle 

daha fazla soyulmaktadır. Buna ek olarak, incelenen granit agregaları soyulma değerleri 

açısından birbirleriyle karşılaştırıldığında; soyulma değeri en yüksek olan örneklerin, 

kuvars yüzdesi en düşük olan CK ve GB kodlu örnekler olduğu belirlenmiştir (Şekil 

5.10). 

 

Granit agregalarının soyulma özelliklerini mineral bileşimi açısından olumlu yönde 

etkileyen parametre ise, agregaların bileşiminde bulunan ortoklaz ve hornblend 

yüzdeleridir. Çalışma kapsamında granit agregalarının bileşiminde bulunan ortoklaz ve 

hornblend yüzdelerinin toplamının artışına paralel olarak soyulma değeri de artmaktadır 

(Şekil 5.10). Bunun nedeni ortoklaz ve hornblend minerallerinin bileşiminde potasyum 

gibi aktif alkali element içermesidir. Daha önceki çalışmalarda agregaların bileşiminde 

bulunan ortoklaz ve hornblend yüzdelerinin toplamının soyulma değerine etkisi 

belirlenmemiştir. Bunun dışında, CK ve GB kodlu örneklerin soyulma değerinin diğer 

granit örneklerine göre yüksek olması, örneklerin bileşiminde bulunan ortoklaz ve 

hornblend yüzdelerinin toplamının fazla olmasından kaynaklanmaktadır (Şekil 5.10).  

 

Şekil 5.10’de görüldüğü ve yukarıda da belirtildiği gibi; kuvars yüzdesi ile soyulma 

değeri arasında ters orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Nitekim bu durum BE ve YF kodlu 

örneklerin test sonuçlarında da açıkça görülmektedir. Ancak, KB ve AS kodlu 

örneklerin kuvars yüzdelerinin yüksek olmasına rağmen soyulma değerlerinin diğer 

örneklere göre yüksek olmasının sebebi, bileşimlerinde bulunan ayrışmış mineral 

yüzdelerinin bitümü daha fazla absorblama özelliğinden kaynaklanmaktadır (Tablo 4.2 

ve Şekil 4.20). IK kodlu örnekte ise, kuvars yüzdesinin AY kodlu örnek ile aynı 
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olmasına karşın soyulma değerinin AY kodlu örneğe göre daha düşük olması, IK kodlu 

örneğin bileşiminde çok az miktarda ayrışmış mineral bulunmasıdır (Tablo 4.2 ve Şekil 

4.20). 

 

Granit agregalarının bileşimini oluşturan kuvars minerallerinin yüzdeleri ile ortoklaz ve 

hornblend minerallerinin yüzdelerinin toplamı oranlanmış olup, elde edilen oranlar ile 

soyuma değerleri karşılaştırılmıştır. Şekil 5.10’da görüldüğü gibi; elde edilen oranla 

soyulma değeri arasında oldukça anlamlı ve doğrusal bir sonuç elde edilmiştir. Daha 

önceki çalışmalar incelendiğinde, iki parametre arasındaki doğrusal bir ilişkiyi gösteren 

herhangi bir karşılaştırmaya rastlanılmamıştır. 

 

Özet olarak, granitik kayaç agregalarının suyun etkisinden kaynaklanan soyulmaları 

agregaların bileşiminde bulunan kuvars ve ortoklaz+hornblend yüzdeleri ile 

kuvars/ortoklaz+hornblend oranından etkilenmektedir. Öte yandan, granit agregalarının 

mineralojik bileşiminin trafik yükünden kaynaklanan çekme gerilmelerini etkilemediği 

belirlenmiştir.  
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Şekil 5.10: Granitik kayaç agregalarının soyulma değerlerinin mineralojik bileşimleriyle 

karşılaştırılması. 
 

5.2.2.2. Mineral Boyutlarının Etkisi 
Soyulma mekanizmasını kontrol eden parametrelerden bir diğeri agregaların mineral 

boyutlarıdır. Özellikle granit agregalarının bileşiminde bulunan minerallerin boyutları 

ile soyulma özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir çalışma daha önceki 

çalışmalarda rastlanılmamıştır. 

 

Çalışma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda granit agregalarının soyulma 

değerini etkileyen bir diğer parametre, agreganın bileşiminde bulunan ortoklaz 

mineralinin boyutudur. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, granit agregasının 

bileşiminde bulunan ortoklaz mineralinin boyutu ne kadar büyük olursa, agreganın 

soyulması azalmaktadır (Şekil 5.11). Nitekim incelemede kullanılan örneklerden CK 

kodlu örneğin ortoklaz boyutu en büyük olup, soyulma değeri en azdır (Şekil 5.11). 
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Granit agregalarının bileşiminde bulunan kuvars, plajiyoklaz ve biyotit minerallerinin 

boyutları, trafik yüklerinden kaynaklanan soyulmayı (çekme gerilmesini) 

etkilemektedir. Özellikle kuvars ve plajiyoklaz boyutu büyük olan granit agregalarının 

çekme gerilmeleri yüksek, biyotit boyutu büyük olan granit agregaların ise düşüktür 

(Şekil 5.11). YF ve KB kodlu örneklerin kuvars ve plajiyoklaz boyutları büyük, biyotit 

boyutu küçük olup, çekme gerilmeleri yüksektir (Şekil 5.11). 

 

Granitik kayaç agregalarının bileşiminde bulunan minerallerin boyutlarının soyulma 

özelliklerine etkisi Şekil 5.11’de sunulmuştur. Bu şekilde görüldüğü gibi, granit 

agregalarının bileşimindeki ortoklaz boyutu soyulmalarını etkilemesine rağmen çekme 

gerilmelerini etkilememektedir. Öte yandan, kuvars, plajiyoklaz ve biyotit boyutları ise 

çekme gerilmelerini etkilemesine rağmen soyulma değerine etki etmediği görülmüştür 

(Şekil 5.11). Bunun nedeni, ortoklaz mineralinin alkali bir mineral olmasından dolayı 

soyulma değerini olumlu yönde etkilemesi; kuvars ve plajiyoklaz minerallerinin 

boyutlarının büyüdükçe, biyotit boyutunun ise agrega yüzeyinin daha pürüzlü bir hale 

gelmesi ve dolayısıyla da çekme gerilmesini olumlu yönde etkilemesinden 

kaynaklanmaktadır.   
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Şekil 5.11: Granitik kayaç agregalarının soyulma özelliklerinin mineral boyutlarıyla 

karşılaştırılması. 
 

5.2.2.3. Kimyasal bileşimlerinin etkisi 
Sıcak asfalt karışımlarında suyun etkisiyle meydana gelen soyulmayı kontrol eden 

parametrelerden diğeri agregaların kimyasal bileşimidir (Al Barrak, 1982; Abo-Quadis 

ve Al-Shweily, 2007, Kim, 2009). Bu araştırmada da granitik kayaçların kimyasal 

bileşiminde bulunan ana element oksitlerinden SiO2, K2O, Na2O, Fe2O3 ve Al2O3 

yüzdelerinin, aynı kayaçtan üretilen agregaların soyulmasını etkilediği belirlenmiştir. 



113 
 

 
 

Şekil 5.12’de görüldüğü gibi, granitik kayaç agregalarının kimyasal bileşiminde 

bulunan Na2O ve K2O yüzdelerinin toplamını SiO2 yüzdesine bölünmesiyle elde edilen 

oran artıkça, agregaların soyulma değeri de artmaktadır. Bu durum, agrega 

bileşimindeki sodyum (Na) ve potasyum (K) yüzdelerinin artmasıyla agreganın alkali 

bir karakter kazanmasına ve dolayısıyla da soyulmaya değerinin artmasına neden 

olmaktadır. Bunun dışında, granit agregalarının bileşiminde bulunan Fe2O3 ve Al2O3 

yüzdelerinin toplamı, soyulma değeri ile karşılaştırıldığında, Fe2O3 ve Al2O3 

yüzdelerinin toplamı arttıkça granit agregalarının soyulma değeri artmaktadır (Şekil 

5.12). Demir (Fe) ve Alüminyum (Al) yüzdelerinin yüksek olması agreganın 

bileşimindeki ayrışmış minerallerin fazla olduğunu işaret etmektedir. Nitekim GB ve 

CK kodlu örneklerin soyulma değerlerinin yüksek olması, yukarıda belirtilen ana 

element oksit yüzdelerinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.      

 

 
Şekil 5.12: Granitik kayaç agregalarının soyulma değerlerinin kimyasal bileşimleriyle 

karşılaştırılması. 
 

Daha önce yapılan araştırmalarda, asidik karaktere sahip granitik kayaçların sıcak asfalt 

karışımlarında kullanılmaları durumunda bitümdeki naftenik asit ile tepkime 

sağlayamadıkları ve bu nedenle silisli agrega ile bitüm arasında iyi bir bağ kurmanın zor 

olduğu belirtilmiştir (Bell, 1998; Abo-Quadis ve Al-Shweily, 2007). Bu durum bitüm 

ile agrega arasında meydana kimyasal bağın suyun etkisiyle bozulmasına ve agreganın 
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soyulmasına neden olmaktadır. Bu çalışma kapsamında kullanılan granitik kayaç 

agregalarının kimyasal özellikleri ayrıntılı olarak incelenmiştir (Bknz. Bölüm 4.3). Elde 

edilen sonuçlar incelendiğinde, GB ve CK kodlu örneklerin dışındaki tüm örneklerin 

asidik karakterli olduğu, GB ve CK kodlu örneklerin ise ortaç karakterli olduğu 

belirlenmiştir (Bknz. Bölüm 4.3, Şekil 4.37 ve Şekil 4.39). Bu sonuçlar araştırmada elde 

edilen soyulma sonuçları ile uyumlu çıkmıştır. GB ve CK kodlu örneklerin asidik 

karakterli olmayıp ortaç karakterli olması, soyulma değerlerinin diğer örneklere göre 

daha yüksek çıkmasını sağlamıştır.  
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6. SONUÇLAR 

Bu araştırmada, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden alınan farklı özelliklere sahip granitik 

kayaçların sıcak asfalt karışımlarında kullanılabilirlikleri, nedenleri ile birlikte ortaya 

konulmuştur. Elde edilen başlıca sonuçlar aşağıda özetle verilmiştir. 

 

1) Granitik kayaçların sıcak asfalt karışımlarında birçok özellikleri bakımından 

agrega olarak kullanılabilirliklerinin diğer kayaç türlerine göre genellikle daha 

uygundur. Buna karşın sert ve dayanımlı olmaları ve deneysel çalışmalar için 

laboratuvarda çeneli kırıcıda agrega boyutuna getirilmeleri nedeniyle çoğunlukla 

yassılık endeksleri ve buna bağlı olarak Los Angeles katsayıları yüksektir. Bu 

kayaçların agrega olarak üretilmeleri sırasında uygun kırıcı ve ekipmanların 

seçilmesiyle bahsedilen sorunlar azaltılacaktır. 

 

2) Granit agregalarının suyun etkisiyle meydana gelen kimyasal soyulmaları, 

agregaların yüzey gerilmesine, mineralojik bileşimine (kuvars, ortoklaz ve 

hornblend yüzdesine), mineral boyutuna (ortoklaz boyutu) ve kimyasal 

bileşimine bağlı iken, trafik yüklerinin etkisiyle meydana gelen fiziksel/mekanik 

soyulmaları, agregaların yüzey pürüzlülüğüne ve mineral boyutuna (kuvars, 

plajiyoklaz ve biyotit boyutuna) bağlı olduğu ortaya konmuştur. 

 

3) Soyulma özellikleri açısından granitik kayaç agregaları değerlendirildiğinde, 

özellikle iklimsel açıdan yağışlı bölgelerde ortaç karakterli kuvars monzonit, 

trafik yükünün fazla olduğu bölgelerde ise, kuvars ve plajiyoklaz yüzdesi 

yüksek, iri taneli kuvars monzonit ve granit/granodiyorit türü granitik kayaçların 

sıcak asfalt karışımlarında agrega olarak kullanılmaları diğer granitik kayaç 

örneklerine göre daha uygun olacaktır. Ancak, ortam şartlarına bağlı olarak, 

asfalt kaplamalarında gelişen herhangi bir soyulmanın diğer soyulma türünün 

etkilerini arttıracağı dikkate alınmalıdır.  
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4) Granit agregaları kullanılarak hazırlanan sıcak asfalt karışımlarının, gerek suyun 

etkisi gerekse de trafik yüklerinden kaynaklanan soyulmalarını en aza indirmek 

için uygun granitik kayaç seçilmelidir. Ayrıca, bu agregalarla birlikte farklı 

kayaç agregaları ve/veya kimyasal katkılar kullanılarak hazırlanacak deneme 

asfalt karışımları üzerinde araştırmalar yapılmalıdır.  
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