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1. JEOFİZİKSEL YORUMUN İLKELERİ 
 
       Şekil 1.1 jeofizik aramalarda uygulanan aşamaları gösteren akış şemasını 
göstermektedir. İlk aşamayı oluşturan veri toplama, kullanılacak jeofizik yöntemin ve 
ölçüm sisteminin seçimini, arama tasarımının yapılmasını kapsar. En uygun jeofizik 
yöntemin veya yöntemlerin seçimi birçok etkene bağımlıdır. Cevher yatağı ve yan 
kayaç arasında yöntemin kullandığı  fiziksel özelliklerin farklılığı en önemli etkendir. 
Ayrıca, ölçü hattı doğrultularının tasarımı ve ölçü noktalarının yerlerinin saptanması 
da hedef kütlenin yanıtını belirleyen etkenler arasındadır. Jeofizik aramanın başarısı, 
uygulanılacak yöntemin yanıtının, kuramsal hesaplamalar veya sondaj karotlarından 
elde edilen sonuçların yardımı ile dikkatlice gözden geçirilmesi ve bu etkenlerin 
jeolojik durum ile ilişkilerinin anlaşılmasına bağlıdır.  
 
       Veri toplama elektronik aygıtların kullanımı ile gerçekleştirilir. Veri genellikle 
sayısal olarak kaydedilir ve modern sistemler veriyi bellekte tutarak, istendiğinde 
bilgisayara veya veri saklama birimlerine aktarabilir.  
 
       İkinci adım veri sunumudur. Ölçülen veri birçok yol kullanılarak görselleştirilebilir. 
Bir ölçü noktasına ait veri ‘sondaj eğrisi’ çizimi ile sunulabilir. Ölçülen fiziksel nicelik, 
elektrot açıklığına (indüksiyon polarizasyon yöntemi), zamana (zaman-bölgesi 
elektromanyetik) veya azalan frekansa (frekans-bölgesi elektromanyetik) bağlı olarak 
görüntülenebilir. Bu türde bir veri sunumu, ölçülen fiziksel niceliğin, derinliğe bağlı 
değişimi hakkında bir fikir verir.  
 
 
 
 
 

Veri Toplama 
 
 

Veri Sunumu 
 
 

Veri İşlem 
 
 

Model Seçimi ve 
Model Parametrelerinin Kestirimi 

 
 

Yorum 
 
 

Karar 
 
 
 

Şekil 1.1. Jeofizik çalışmalar için yalınlaştırılmıştır akış şeması. 
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        Maden aramalarında sonuçlar genellikle ‘profil’ veya ‘diyagram’ çizimi şeklinde 
sunulur. Bu çizim biçimi, ölçü noktaları bir hat üzerinde olduğunda uygulanır. Ölçülen 
fiziksel nicelik, belirli bir elektrot açıklığı (indüksiyon polarizasyon yöntemi), belirli bir 
zaman değeri (zaman-bölgesi elektromanyetik) veya belirli bir frekans değeri 
(frekans-bölgesi elektromanyetik) için uzaklığa bağlı olarak çizilir. Bu tür bir veri 
sunumunun amacı, araştırma hattı boyunca ölçülen verinin yanal yönde değişimini 
görüntülemektir. 
      
       Ölçü noktaları doğrusal bir hat üzerinde sıralandığında, ‘yapma-kesit’ kavramı ile 
yararlı bilgiler elde edilebilir. Yatay eksen uzaklığa, düşey eksen ise bağıl derinliğe 
(elektrot açıklığı, zaman veya frekans) karşılık gelmek üzere, ölçülen fiziksel nicelik 
konturlanır. Bu şekilde, yapma-kesit çizimi hem yanal hem de düşey yönlerdeki 
değişimleri yansıtır. ‘Seviye haritası’ ise belirli bir elektrot açıklığı, zaman veya 
frekans değeri için bütün arama alanını kapsayacak şekilde ölçülen fiziksel niceliğin 
konturlanması ile elde edilir. Yapma-kesitler ve seviye haritaları ile hedef kütlenin yeri 
ve uzanımı hakkında nitel bir yorum yapılabilir.  
 
       Nicel yorumlama, veri-işlem aşamasında gerçekleştirilir. Önce, gerçek jeolojik 
durum yeraltını fiziksel birimlere bölerek, basitleştirilir. Bu işlem sonucunda elde 
edilen şekillere ‘model’ adı verilir. Bu yalınlaştırmanın amacı, bilgisayarda kısıtlı 
sayıda ‘parametre’ ile çalışarak hesaplama zamanının azaltılmasıdır. Model 
geometrisi ve fiziksel özelliği farklı birçok elemanın bileşiminden oluşur. Elemanları 
tanımlamak için gereken geometrik ve fiziksel nicelikler parametre olarak adlandırılır.  
 
       Elektrik ve elektromanyetik yöntemlerde genellikle üç tür model kullanılmaktadır. 
En yalını, n21 ,..., ρρρ  özdirençli ve 1n21 t,...t,t −  kalınlıklarındaki tekdüze ve izotrop 
katmanlardan oluşan bir-boyutlu (1-B) modeldir (Şekil 1.2a). İki-boyutlu (2-B) model 
ise özdirençlerin ölçü hattı doğrultusunda ve düşey yönde değiştiği, ancak kesit 
düzlemine dik yönde değişmediği varsayımı ile elde edilir. Yeriçi, özdirenç değerleri 
ve boyutları  ile fiziksel birimler oluşturan birçok bloğa bölünür (Şekil 1.2b). Yer 
yüzeyi, modele bazı üçgen elemanlar ekleyerek temsil edilebilir (bkz. Şekil 3.7). Üç 
boyutlu model ise yeraltının gerçeğe yakın bir modelinin kurulmasında daha 
başarılıdır. Yeraltı, boyutları sabit küplere bölünür. Her küpün kendine özgü bir 
özdirenç değeri vardır (Şekil 1.2c).  
 
       Veri ve parametreleri birbirine bağlayan matematik bağıntı ‘düz çözüm’ olarak 
adlandırılır ve modelin belirli bir fiziksel durumu için deneysel gözlemleri 
tanımlayarak, veri ve parametreler arasındaki ilişkiyi verir. ‘Kuramsal veri’ veya 
‘model yanıtı’, parametrelere atanan bazı sayısal değerler yardımı ile düz çözümden 
hesaplanan sayısal veridir. Parametre değerlerinin saptanması ‘ters çözüm’, birçok 
kez model yanıtın hesaplanmasını gerektiren, yinelemeli bir işlemdir. Bu yol ile, 
elektrot açıklığı, zaman veya frekanstan oluşan düşey eksen, derinlik eksenine 
çevrilebilir. Bu durumda, modeldeki blokların gerçek özdirenç değerlerinin çizimi ile 
jeolojik kesitle karşılaştırılabilir bir resim elde edilir (bkz. Şekil 3.7).  
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                        (a) 

 
 
                        (b)                      

 
 
 

                        (c) 

 
 

Şekil 1.2. Elektrik ve elektromanyetik yöntemlerde kullanılan modeller. 
a) Bir-boyutlu (1-B), b) iki-boyutlu (2-B), c) üç-boyutlu (3-B). 
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      Şekil 1.3 de yeraltı parametrelerinin çözümü için kullanılan strateji ve kavramlar 
görülmektedir. Ters-çözüm yöntemi, ölçülen veri ile kuramsal veri arasında çakışma 
sağlayan (en-küçük kareler anlamında)  parametrelerin bulunması esasına 
dayanmaktadır. Ters-çözümün birinci adımı bir modelin kurulmasıdır. Model 
parametreleri için bir ön-kestirim, yorumcu tarafından sağlanır ve ön-kestirime 
karşılık gelen kuramsal veri hesaplanarak, ölçülen veri ile karşılaştırılır. Daha sonra, 
ölçülen ve kuramsal verinin çakışma derecesini arttırmak amacı ile parametreler 
yenilenir. Bu işlem, iki veri kümesi arasında yeterli bir çakışma elde edilinceye kadar 
yinelenir. Model yanıtı ile ölçülen veri arasındaki farkları en aza indirmek için yapılan 
yineleme işleminin sayısı, ön-kestirim değerlerinin gerçeğe yakınlığı ve verinin 
gürültü içeriği ile ilişkili olup, gürültü bazı durumlarda yineleme işleminin 
yakınsamasını engelleyebilir. Ters-çözüm yönteminin en önemli problemi, model 
seçimi veya ön-kestirim değerlerinin gerçeğe yakın olmaması nedeni ile istenmeyen 
sonuçların elde edilebilmesidir. Ayrıca, yöntemin doğru çözüme doğru 
yakınsayacağının garantisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, jeolojik koşullar 
çerçevesinde kabul edilebilir bir çözümün bulunabilmesi için yorumcunun yol 
göstericiliği kesinlikle gerekmektedir.  
 
       Ters-çözüm işlemi, yeraltının gerçekçi temsili için seçilen modelin türüne 
bağımlıdır. Eğer, 1-B model kullanılır ise hesaplamalar daha kolay yapılabilir. Ancak, 
1-B ters-çözüm sadece yeraltı katmanlarının yatay olması durumunda yeterli sonuç 
üretebilir. Aksi takdirde, 2-B ters-çözüm daha iyi sonuç üretecektir. Birçok ölçü 
noktasının düz bir hat üzerinde bulunması durumunda, 2-B ters-çözüm işlemi 
gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, 2-B ters çözümde bilgisayar bellek gereksinimi 
yüksektir. Arama bölgesinde çok sayıda ölçü hattı bulunması durumunda, 3-B ters-
çözüm işleminin en iyi sonuçları vereceği açıktır. Ancak, yöntem çok güçlü 
bilgisayarlara gerek duyar ve bu tür bilgisayarlar yaygın olarak bulunmamaktadır. Bu 
nedenlerle, 2-B ters-çözüm yöntemi, 1-B ve 3-B yöntemlere göre daha çok kullanılan 
nicel yorumlama yöntemidir.  
 
       Ters-çözüm işlemi bir fiziksel model üretir ve jeofizikçi, jeolojik koşulları göz 
önünde tutarak bu sonuç modelin açıklamasını, jeolojik birimler ile elde edilen fiziksel 
modeli ilişkilendirerek yapmalıdır. Bu tür ilişkilendirme ‘yorum’ olarak adlandırılır ve 
kuramsal bilgi, uygulama deneyimi ve hatta iyimser veya kötümser kişilikte olma gibi 
bir çok etkene bağlıdır.  
 
       Son aşamada, çalışma alanının ekonomik özellikleri de göz önüne alınarak, 
mekanik sondaj yapılıp, yapılmayacağına karar verilir.  
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Şekil 1.3. Nicel yorumlamanın yalınlaştırılmış akış şeması. 
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2. MADEN ARAMALARINDA UYGULANAN ELEKTRİK VE 
ELEKTROMANYETİK YÖNTEMLER 
 
2.1. ELEKTRİK VE ELEKTROMANYETİK YÖNTEMLERİN TEMEL KAVRAMLARI 
 
       Elektrik ve elektromanyetik yöntemlerde, jeofizik sinyalin oluşmasına neden olan 
fiziksel özellik maddenin özdirencidir (ρ ) ve  
 
ρ = J E/  
 
bağıntısı ile tanımlanır. Burada,  E; elektrik alan ve J; akım yoğunluğudur. Önceki 
bölümde, bir jeofizik modelin, boyutları tanımlanmış geometrik birimlerden oluştuğu 
gösterilmişti. Her hücre homojendir ve fiziksel özelliği diğer hücrelerden farklıdır. 
Yeraltındaki hücrelerin özdirençleri, gerilim farkı, elektrik ve manyetik alanlar gibi 
ölçüm sonucunda elde edilen verilerden sayısal yöntemlerle hesaplanır. Özdirencin 
frekans ile değişiminden yararlanan indüksiyon polarizasyon yöntemi dışında, 
özdirencin frekans veya zamana bağımlı olmadığı varsayılır.  
 
       Arazide ölçülen nicelikler genellikle ‘görünür özdirence’ çevrilir. Görünür özdirenç 
bir fiziksel kavram olup, ölçülen veriyi daha anlaşılabilir biçime dönüştüren bir 
düzgünleştirme işlemidir ve her elektrik veya elektromanyetik (EM) yöntemi için 
değişik görünür özdirenç bağıntıları geliştirilebilir. Görünür özdirenç bağıntıları yeraltı 
birimlerinin gerçek özdirenç değerlerini vermezler. Ancak, yararlı bir kavramdır ve 
yorumcunun yeraltındaki gerçek özdirenç dağılımını anlamasına yardım eder.   
 
       Bir görünür özdirenç tanımı yapmak için izleyen ölçütlerin sağlanması 
gerekmektedir (Başokur, 1994): 

(a) Görünür özdirenç tekdüze bir ortamda, ortamın özdirencine eşit olmalıdır.  
(b) Görünür özdirenç yüksek frekans (zaman bölgesi ölçülerinde erken zaman) 

limitinde birinci katmanın özdirencine ve alçak frekans (zaman bölgesi 
ölçülerinde geç zaman) limitinde temelin özdirencine eşit olmalıdır.  

c)  Görünür özdirenç ara frekanslarda (zaman değerlerinde) katmanların gerçek 
özdirençlerine mümkün olduğunca yakın olmalıdır. 

  
       Daha öncede değinildiği gibi, elektrik ve EM yöntemlerin ayırım gücü, 
yeraltındaki hedef kütlenin elektrik özelliğine bağımlıdır. En önemli ekonomik cevher 
mineralleri olan sülfürler ve oksitler, yarıiletken özellik gösterirler ve dışarıdan 
uygulan elektrik veya EM alana yanıt verirler. Bunun sonucu olarak, elektrik ve EM 
yöntemler, genellikle sülfürlü minerallerin ve bazı durumlarda da oksit minerallerinin 
aranmasında kullanılırlar.  
 
       Çok sayıda elektrik ve elektromanyetik yöntem bulunmasına rağmen bunlardan 
birkaçı maden aramalarında geleneksel olarak kullanılmaktadır. Doğal gerilim (self-
potential; SP), indüksiyon polarizasyon (IP), çok alçak frekanslı elektromanyetik 
(very low frequency electromagnetic; VLF), yapay kaynaklı manyetotellürik 
(controlled source audio-magnetotellurics; CSAMT) ve geçici elektromanyetik 
(transient electromagnetic; TEM), cevher kütlelerinin saptanmasında en sık 
kullanılan yöntemlerdir. İzleyen bölümlerde, bu yöntemlere maden aramacılığı 
açısından kısaca değinilecektir.  
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2.2. DOĞAL GERİLİM YÖNTEMİ (SP)  
 
       Doğal gerilim yöntemi, yer içinde doğal nedenlerle oluşan doğru akımları 
kullanır. Doğal gerilimi yaratan etkenler, elektro filtrasyon olayı ve ıslak kum 
katmanları içersinde kil minerallerinin bulunmasıdır. Yer yüzeyinde iki elektrot 
yardımı ile ölçülen gerilim farkı (Şekil 2.2.1), yeraltı akım yoğunluğu ile doğru 
orantılıdır. Gerilim farkının genliği bir kaç milivolt düzeyindedir ve sülfürlü cevherlerin 
varlığında onlarca milivolta erişebilir. Bu akımlar, belirli türdeki sülfür mineralleri 
tarafından yaratılır. Mineralleşmeden dolayı oluşan gerilim farkları negatif değerlidir. 
Cevher kütlesinin üst bölümündeki oksidasyon nedeni ile cevherin üstü ve altı 
arasında bir gerilim farkı oluşur. Sülfürlü kütle yeraltında bir akımın oluşmasına 
neden olur ve cevher kütlesinin üzerinde en büyük gerilim farkları ölçülür. SP verisi, 
bir hat boyunca ölçülen gerilim farklarının uzaklığa bağlı olarak görüntülenmesi ile 
sunulabilir. Cevher kütlelerinin yerleri, yüksek SP değerlerinin, cevher ile ilişkili 
olduğunu varsayılarak bulunabilir. Doğal gerilim haritaları da cevherlerin yerinin 
saptanmasında iyi bir yol göstericidir. 
 
 

 
 
 

Şekil 2.2.1. Gerilim farkını ölçmek için bir kablo ile birleştirilen iki elektrottan birinin 
yer yüzeyine yerleştirilmesi. 

  
  
       Şekil 2.2.2 de SP haritası (a) ve A-A’ hattı boyunca alınan bir SP grafiği (b) 
görülmektedir. Veri, Güneydoğu Anadolu’da Ergani bakır yatağında Süleymanköy 
cevher yatağı üzerinde Breusse(1940) tarafından ölçülmüştür. Bu belirti  +140 mV 
and -300 mV arasında iki doruk vermekte,  sonlu derinlikli ve eğimli bir cevher 
kütlesini işaret etmektedir. Bu veri sonraki yıllarda yeni yorum tekniklerini denemek 
için birçok araştırmacı tarafından kullanılmıştır. Bu hesaplamaların bir özeti Çizelge 
2.2.1 de verilmiştir. Sonuçlar birbirine benzemekte ve cevher kütlesinin yerinin, 
doğrultusunun ve derinliğinin saptanmasına yardımcı olmaktadır.  
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Şekil 2.2.2. Süleymanköy cevheri üzerindeki SP haritası (a) ve 
AA’ profili boyunca ölçülen SP belirtisi. 
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Çizelge 2.2.1. Değişik yorumcular tarafından yapılan 
             yorumların karşılaştırılması  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                               YORUM 
 
      PARAMETRE               Ram Babu              Yüngül               Bhattacharyya 
                                        and Rao(1988)          (1950)               and Roy(1981) 
Cevher kütlesinin                     41.40                 38.00                     40.00 
merkezinin derinliği (metre) 
Referans noktasından              66.36                 76.70                     70.00 
olan uzaklık             
Polarizasyonun                       -86.92                -69.00                   -75.00 
doğrultusu (derece) 
Bölgesel alanın                          0.22                   0.00                       0.00 
eğimi  (mV/meter) 
Belirtinin temel                         43.00                   0.00                      0.00 
seviyesi (mV) 
 
        
 
2.3. İNDÜKSİYON POLARİZASYON (IP) YÖNTEMİ 
 
2.3.1. IP Davranışının Varlığı 
 
       IP olayının varlığı deneysel olarak kanıtlanabilir. A ve B akım elektrotlarından 
yeraltına akım (I) verilirse, yer yüzeyindeki iki gerilim elektrotu (M ve N) arasında bir 
gerilim farkı (∆ V) ölçülür (Şekil 2.3.1). Eğer, akım aniden kesilirse, gerilim farkı 
aniden sıfır olmaz ve zamanla sönerek sıfıra asimptot olur (Şekil 2.3.2d). Bu geçici 
olay, saniyelerce sürebilir ve ‘indüksiyon polarizasyon’ olarak adlandırılır. Akımın 
kapatılmasından sonra elde edilen bu eğri ‘sönüm’ veya ‘boşalım’ eğrisi olarak 
adlandırılır. Bu olayın, yeraltında akımın iletilmesini sağlayan kılcal damarlar 
içersindeki metalik mineral parçacıklarının çevrelerinde bir iyon bulutu oluşturmaları 
nedeni ile gerçekleştiği düşünülmektedir. 
 
       Zaman-bölgesi IP yöntemi sönüm eğrisinin incelenmesi üzerine kurulmuştur. 
Akım verme ve kesme zamanları ‘akım-açık’ ve ‘akım-kapalı’ olarak anılır ve 
sinyal/gürültü oranını arttırmak amacı ile aletsel nedenlerden dolayı bir dizi halinde 
yinelenir. IP çalışmalarında geleneksel olarak dipol-dipol elektrot dizilimi 
kullanılmaktadır. Dipol-dipol IP profil ölçüsü bir hat boyunca uygulanır. Akım ve 
gerilim dipollerinin boyu, istenen araştırma derinliğine bağlı olarak seçilir. Akım 
dipolünün bir yerleşimi için, gerilim dipolünün dört-altı kez kaydırmaya karşılık gelen 
seviyeleri için IP nicelikleri ölçülür. Daha sonra, akım dipolü yeni bir dipol yerine 
kaydırılır ve ölçümler yinelenir. Yapma-kesit, akım ve gerilim dipollerinin orta 
noktasından 45 derece açı ile çizilen doğruların kesim noktasına ölçü değerlerinin 
atanması ile oluşturulur (Şekil 2.3.3). 
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Şekil 2.3.1. IP yönteminde ölçü alım düzeni. Tx, verici ve Rx gerilim farklarının 
ölçülmesini sağlayan alıcı. 

 
 

 
 

 
 

Şekil 2.3.2. Mineral parçacığı ile içeren kılcal damarlar (a). Eşdeğer elektrik devresi 
(b). Frekans bölgesi ölçüsü (c). Zaman bölgesi ölçüsü (d).  
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Şekil 2.3.3. Yapma-kesit oluşturulması. 

 
 

       Bir IP çalışmasına başlamadan önce, kullanılacak elektrot diziliminin türü ve 
aralığı, ölçü hatlarının doğrultusu, ölçü noktalarının yoğunluğu, cevher kütlesinin türü 
ve büyüklüğü göz önüne alınarak seçilmelidir. Kayaç örneklerinin ve/veya sondaj 
karotlarının IP etkisinin ölçülerek istatistiksel verilerin elde edilmesi, doğru karar ve 
yorumların yapılabilmesini olanaklı kılar. Arazide birincil alanın yokluğunda deneme 
ölçümlerinin yapılması, gürültülerin anlaşılması ve ön ölçü ayarları için gereklidir.    
 
2.3.2. Ölçülen Nicelikler  
 
       Zaman-bölgesi ve frekans-bölgesi olmak üzere iki tür IP ölçümü bulunmaktadır. 
Görünür özdirenç her iki bölgede de ölçülür ve yere verilen akıma karşılık, ölçülen 
gerilim farkından hesaplanır:  
 

ρa =  k. 
V
I
∆

, 

 
 
k = a n (n+1) (n+2). 
 
Burada, k; geometrik faktör olarak adlandırılır ve ‘a’ dipolün boyudur.  
 
       IP olayı sönüm eğrisi altında kalan alan ile betimlenebilir (Bertin and Loeb, 
1976). Uygulamada, akım kesildikten sonra, sönüm eğrisinin t 1  ve t 2  zamanları 
arasında integrali ile elde edilen ‘görünür yüklenebilirlik’ ölçülür:  
 

∫∆

2

1

t

t
a dt V(t) 

V
1 = m   . 

 
Burada, ∆ V akım açık iken ölçülen gerilim farkı ve V(t) sönüm eğrisidir. Görünür 
yüklenebilirlik, polarize olabilen parçacıkların sayısı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle, 
yeraltında saçılmış sülfür parçacıklarının varlığına işaret eder.  
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       Diğer tür IP ölçümü, frekans-bölgesi ölçümleri olarak adlandırılır. Değişken bir 
akım iki elektrot yardımı ile yere verilir. Gerilim farkının genliği ölçülür. Bu ölçüye ek 
olarak, kullanılan aygıt elverişli ise gerilim ile akım arasındaki faz kayması da kayıt 
edilir. Bu durumda, görünür özdirenç karmaşık bir sayı olarak tanımlanır:  
 
ρ ρ ω ϕ

a a =   ei ( ) . 
 
Burada, ϕ  faz olup, genellikle birkaç derecedir. ‘Görünür frekans etki’ frekans-
bölgesinde en çok kullanılan IP niceliğidir ve yüzde olarak tanımlanır: 
 

PFE aF

af
=   x 100afρ ρ

ρ
−

. 

 
Burada, ρaf  ve ρaF  sırası ile düşük (0.05 to 0.5 hertz) ve yüksek frekanslı (1 to 10 
hertz) değişken akım ile ölçülen görünür özdirenç genliklerine karşılık gelmektedir. 
Görünür özdirenç, arazide her zaman ölçülen bir niceliktir. İkinci nicelik olarak kişisel 
kararlara ve mevcut aygıtlara bağlı olarak ya PFE ya da faz ölçülür.  
 
 
 

 
 

Şekil 2.3.4. Görünür özdirenç yapma kesitine örnekler. 
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     Zaman-bölgesi ve frekans-bölgesi verileri, nitel yorumlama için yapma-kesit ve 
harita şeklinde sunulabilir. Şekil 2.3.4 de, dipol-dipol dizilimi için yapma-kesit çizimi 
gösterilmiştir. Kesit üzerinde görünür özdirenç değerlerinin görece küçük, yüzde 
frekans etkini görece büyük değerler aldığı bölgeler, sürekli çizgiler ile kesin belirti 
bölgeleri olarak işaretlenmiştir. Olası belirtiler ise kesikli çizgiler ile gösterilmiştir. 
Şekil 2.3.5 de ise bir çok profil üzerinde işaretlenen, kesin, olanaklı ve olasılı belirti 
bölgeleri harita üzerinde gösterilerek, sınıflandırmaya dayalı nitel bir yorumlama 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 

 
 

Şekil 2.3.5. IP haritalarının nitel yorumu. Kesin (definite), olanaklı (possible) ve olasılı 
(probable) belirti bölgeleri. 

 
 
 

2.3.3. IP Yönteminin Kısıtları 
 
       Grafitler, ultramafikler gibi ekonomik değeri olmayan kayaçlar yüksek IP 
değerlerine neden olabilir. IP yöntemi cevherleşmenin türü hakkında bir bilgi 
sağlamadığından, ekonomik olmayan minerallerin etkisini ayrılması oldukça güç 
olabilir. Diğer bir sorunda, elektromanyetik etkilerdir ve tanınması oldukça güçtür. EM 
bozulmalardan kaçınmanın tek yolu, frekans-bölgesinde düşük frekanslarda, zaman-
bölgesinde ise geç zamanlarda ölçü almaktır. Fakat, frekansın küçültülmesi yada 
zamanın arttırılması, daha zayıf sinyallerin ölçülmesini gerektirir. Bu nedenle, ‘sinyal 
birleştirme’ tekniği kullanan mikroişlemci denetimli aygıtların kullanımı, bu 
bozulmaları en aza indirmek için gereklidir.  
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2.3.4. Spektral İndüksiyon Polarizasyon 
 
       Geleneksel IP yöntemindeki bazı sorunların çözümü için spektral indüksiyon 
polarizasyon (SIP) yöntemi geliştirilmiştir (Pelton ve diğ., 1978). Mineral ayrımı 
yapabilmek ve EM etkinin kaldırılması ana sorunlardır. SIP yönteminde, bir elektrot 
yerleşimi için geniş bir frekans aralığında görünür özdirencin genliği ve fazı ölçülür. 
Genlik ve fazın davranışı Şekil 2.3.6 da görülmektedir (Şekil 3.3 de bakınız).  
Polarizlenebilen parçacıkların yanıtını tanımlamak için birçok model bulunmaktadır. 
Pelton ve diğ. (1978) tarafından  önerilen Cole-Cole modeli, genlik ve faz eğrilerinin 
davranışını çok iyi temsil eden en basit modeldir. Bu model, dört parametre 
kullanarak ölçülen spektrum eğrisi ile model yanıtı arasında bir çakışma sağlar:  
 

Z(ω
ωτ

) =  R  1- m 1-
1

1+(i )0 c





















 

 
Burada; R 0 ;  doğru akım özdirenci, m;    boyutsuz IP parametresi (yüklenebilirlik),            
τ ;     zaman sabiti, c;     frekans teriminin üstelidir (frekans bağılı) olarak tanımlanır 
(Şekil 2.3.6).  
 
       Polarizlenebilen herhangi bir kayaç için, R 0  ve yüklenebilirlik değeri kayacın 
gözenekliliğine ve metalik minerallerin toplam yoğunlaşmasına bağlıdır. Artan 
miktarlarda polarizlenebilen mineral parçacığı görünür özdirenci azaltır, görünür 
yüklenebilirliği ise arttırır. Fakat, R 0  ve m yeraltındaki polarizlenebilen parçacıkların 
türü hakkında herhangi bir bilgi kapsamazlar. Bu nedenle, geleneksel IP yöntemleri 
mineral ayrımı için kullanılamazlar. Arazi deneyimleri, zaman sabiti ve frekans 
bağılının metalik mineralleşmenin dokusu ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Doku 
mineralin türüne bağlı olduğundan, zaman sabiti ve frekans bağılının incelenmesi ile 
mineral ayrımı gerçekleştirilebilir. Arazi çalışmaları ve araştırmalar zaman sabitinin 
tane-iriliği ile orantılı olduğunu göstermiştir. Artan tane-iriliği zaman sabitini arttırır ve 
faz spektrumunun doruk noktası küçük frekanslara doğru kayar. İnce taneli 
mineralleşmelerde faz spektrumunun doruğu yüksek frekanslara kayar ve zaman 
sabiti küçüktür. Frekans bağılı polarizlenebilen parçacıkların popülasyonlarının sayısı 
ve her popülasyondaki tane-iriliği dağılımı ile ilişkilidir. Şekil 2.3.7 de c sabitinin 
değişimi ile faz eğrisindeki değişim görülmektedir. Eğer, tane-iriliği popülasyonu dar 
ise, faz spektrumu en yüksek değerde dar bir doruk oluşturur. Birden fazla tane iriliği 
popülasyonu var ise doruk sayısı birden fazla olabilir (Şekil 2.3.8). Ancak, tane-iriliği 
popülasyonlarının geniş dağılımı, küçük bir frekans bağılı değerine sahip düz bir 
spektruma yol açar.  Cole-Cole modelinin dört parametresi ters-çözüm teknikleri ile 
ölçülen spektrum değerlerinden çözülebilir. Parametrelerin sayısal değerlerinin 
yorumu tane-iriliği dağılımı hakkında fikir verir ve polarizlenebilen parçacıkların 
türlerinin ayrımına yardım eder. 
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Şekil 2.3.6. Cole-Cole modeli için IP empedansın 
genlik ve fazının davranışı (Hallof ve Pelton, 1981). 
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Şekil 2.3.7. c sabitinin değişiminin faz eğrisinin eğimine etkisi 

(Hallof ve Pelton, 1981). 
 
 
 
 

 
       Masif sülfürler için Cole-Cole parametrelerinin değişim aralığı bilinirse, yan 
kayaçtaki saçılmış sülfür parçacıklarının IP yanıtı ayırt edilebilir. Ancak, yöntemin 
mineralleşmenin türünü ayırt edeceği ve sonuçların bütün jeolojik koşullarda geçerli 
olacağı yönünde bir garanti bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, SIP yöntemi, 
geleneksel IP teknikleri ile gerçekleştirilen arama çalışmalarının başlangıcında 
deneme amacı ile veya EM etkilerin IP verisinin niteliğini düşürdüğünde 
kullanılmalıdır. Deneme ölçüleri ile SIP yönteminin umut verici sonuçlar ürettiğinin 
görülmesi durumunda, yöntemin uygulanması için bir karar verilebilir. SIP yöntemi bir 
yardımcı teknik olarak düşünülmeli ve kullanımı gerekli olduğunda da uygulanmalıdır. 
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Şekil 2.3.8. İki farklı mineral popülasyonunun bulunması durumunda 
c sabitinin değişimi ve faz eğrisine etkisi (Hallof ve Pelton, 1981). 
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2.4. YAPAY KAYNAKLI MANYETOTELLÜRİK YÖNTEMİ (Controlled Source 
Audio-Magnetotellurics; CSAMT) 
 
       Bu yöntem yüksek frekanslı manyetotellürik (Audio-Magnetotellurics;  AMT) 
yöntemi ile ilişkilidir. En önemli farkı, yapay kaynak olarak yere topraklanan bir akım 
vericisinin kullanılmasıdır. Yapay kaynak kullanımı daha güçlü sinyallerin 
yaratılmasını,  daha etkin veri-işlem yapılmasını ve hızlı ölçü alınmasını sağlar.  
 
       Verici dipol, en yakın ölçü hattından 2-7 km uzağa yerleştirilir. Verici, iki ucundan 
yere gömülen uzun bir dipol yardımı ile çeşitli frekanslarda yere akım verir (Şekil 
2.4.1). Güç kaynağı olarak bir jeneratör kullanılır. Vericinin çıkış gerilimi 800-1000 
volt ve çıkış gücü 10-30 kW dır (Şekil 2.4.2). Verici dipolün boyu 2-4 veya daha fazla 
olabilir. Alıcı dipol boyu, araştırmanın amacına uygun olarak 10-200 m arasında 
olabilir. Şekil 2.4.3 de, çok-kanallı bir CSAMT alıcısı görülmektedir. Frekansların 
sayısı ve frekans aralığı, yapımcı firmaya bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilir. 
Logaritmik eksende eşit aralıklı ve 0.2 ila 10000 hertz arasında 16 frekans kullanımı 
hem sığ hem de derin araştırmalar için yeterlidir.  
 
       Verici dipole paralel yatay elektrik alan, polarize olmayan elektrotlar kullanılarak 
eşit aralıklı noktalarda ölçülür. Elektrik alana dik yöndeki yatay manyetik alan, 
manyetik bobinler yardımı ile ölçülür. Elektrik ve manyetik alanların oranı çeşitli 
frekanslarda hesaplanarak, empedans elde edilir. Empedans, yeraltı gerçek özdirenç 
dağılımı ile doğrudan orantılı değildir. CSAMT yanıtının daha iyi sunumu için 
empedans frekansa bağlı olarak düzgünlenebilir (Başokur, 1994a). Bu düzgünleme 
işlemi, elektrik ve manyetik alanların oranını, yeraltının yapısal durumu ile 
ilişkilendirir:  
 

Y Z 
i

E
H

x

y
= /   i  =     ωμ

ωμ
1

. 

Burada,  E ve H elektrik ve ona dik manyetik alanları göstermektedir. ω  açısal 
frekans ve μ  uzayın manyetik geçirgenliğidir. Y;  frekans düzgünlenmiş empedans 
fonksiyonu (frequency-normalized impedance function, FNI) olarak adlandırılır 
(Başokur 1994a). Veriye fiziksel anlam kazandırmak için ölçülen nicelikler görünür 
özdirenç değerlerine çevrilir. Cagniard(1953) tarafından geliştirilen görünür özdirenç 
tanımı manyetotellürik verinin sunumu için geleneksel olarak kullanılmaktadır. Bu 
tanım FNI fonksiyonunun gerçel ve sanal bileşenleri cinsinden 
 

ρ
μωaC =
1

 Z   =   Y  +    Y     2
r
2

i
2  

 
olarak yazılabilir. Burada, rY  ve iY  sırası ile FNI fonksiyonunun gerçel ve sanal 
bölümlerini göstermektedir. Aşağıda verilen bağıntı, yeraltı katmanlarının gerçek 
özdirenç değerlerine yaklaşmada ve MT eğrisinin yeraltı yapıları ile ilgili olmayan 
salınımlarını önlemede Cagniard’ın(1953)  tanımından daha başarılıdır (Başokur, 
1994a): 
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.  
 

Şekil 2.4.1. CSAMT ölçü düzeni (Yamashita, 1987) 
 

 
 

Şekil 2.4.2. CSAMT vericisi. 
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Şekil 2.4.3. CSAMT alıcısı. 
 

[ ]ρaF r
2

i i
2

r i
2

( Y   -  sign ( Y  ) .  Y   )  /  (Y  +   Y  )    = . 

 
Görünür özdirenç tanımları MT verisinin nitel yorumu için kullanışlıdır. FNI 
fonksiyonunun gerçel ve sanal bölümlerinin incelenmesi de yararlı bilgiler sağlar ve 
nitel yorum için görünür özdirenç değerlerinden daha kullanışlıdır.  
 
       Manyetotellürik faz 
 
φz i rZ Z=   arctan( / )  
 
bağıntısı ile tanımlanır. Burada, rZ  ve iZ  empedansın gerçel ve sanal bölümlerini 
göstermektedir.  
. 

 
Şekil 2.4.4. CSAMT yapma-kesiti (Yamashita, 1987) 
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CSAMT verisi yapma-kesit ve harita şeklinde sunulur. Yöntem yanal değişimlere 
oldukça duyarlıdır ve iletken bölgeler kolaylıkla haritalanabilir. Masif sülfürler 
genellikle düşük özdirenç değerlidirler ve CSAMT ile yerleri saptanabilir. Şekil 2.4.4 
de, yatay eksen uzaklık ve düşey eksen frekans olmak üzere görünür özdirenç 
değerlerinden elde edilen CSAMT yapma-kesiti görülmektedir. Yöntem, düşük 
özdirençli zonları duyarlı olup, kalkopiritli bölge ile düşey konturlar ile belirginleşen 
fay zonu kolaylıkla ayırt edilebilmektedir (Yamashita, 1987) 
 
       Derin araştırma derinliği, esnek araştırma tasarımı, daha iyi yanal çözüm ve hızlı 
ölçüm alınışı diğer elektromanyetik yöntemlere göre CSAMT yönteminin üstün 
yanlarıdır. Diğer yandan, yöntemin iletken bir örtü katmanının altındaki hedeflerin 
saptanmasında güçlükleri bulunmaktadır. Bir arazi örneği gelecek bölümlerde 
verilecek ve ters-çözüm tekniklerini kullanarak CSAMT verisinin nicel yorumu 
tartışılacaktır. Aynı zamanda, özel bir jeolojik durum için CSAMT ve IP yöntemlerinin 
karşılaştırılması verilecektir 
  
2.5. ÇOK-DÜŞÜK FREKANSLI ELEKTROMANYETİK YÖNTEM (Very-Low 
Frequency (VLF) Method) 
 
       VLF yöntemi, düşük frekansları kullanan güçlü radyo vericilerinden yararlanır. Bu 
vericiler, yayılma doğrultusuna dik yönde (x), yatay manyetik H y   ve düşey elektrik 
E z  bileşenlerinden oluşan bir birincil elektromanyetik alan yayarlar (Tabbagh ve diğ, 
1991). Yer içindeki indüksiyon, H y   bileşenini değiştirir ve bir yatay elektrik alan (E x ) 
yaratır. H y   ve  E x  bileşenlerinin birlikte ölçümü görünür özdirencin hesaplanmasını 
sağlar:  
 

ρ ωμa yH =  ( 1/   )  Ex /
2

 . 
 
Elektrik ve manyetik alanların arasındaki faz farkı da ayrıca ölçülebilir.  
 
        Şekil 2.5.1, Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilen bir VLF çalışmasını 
göstermektedir. Cevher, Killik olarak bilinen alandadır ve Bölüm 3 de jeolojisi ayrıntılı 
olarak anlatılacak olan Lahanos cevher yatağına çok yakındır. İki dasitik tüf seviyesi 
arasında masif kalkopirit kütlesi bulunmaktadır (Şekil 2.5.1a). Bu jeolojik kesit 
üzerinde görünür özdirenç ve faz ölçümleri alınmıştır (Şekil 2.5.1b ve c) (Kardevan 
and Sores, 1988). Cevher kütlesinin derinliği yaklaşık 60 metredir ve cevher 6 ve 8 
numaralı ölçü noktaları arasında uzanmaktadır. Yatağın kalınlığı 2 ve 8 m arasında 
değişmektedir. Cevherin jeofizik belirtisi olarak yorumlanan düşük görünür özdirenç ve 
yüksek faz değerleri A, B ve C olarak işaretlenmiştir. Bu belirtilerden, A ve B de Başokur 
(1994a) (kırmızı) tanımından hesaplanan görünür özdirenç değerlerinin, kalkopirit 
cevherleşmesini belirtmede, mavi çizgiler ile gösterilen Cagniard (1953) görünür 
özdirençlerden daha başarılı olduğu görülmektedir. C ile gösterilen belirti, Cagniard 
görünür özdirenç için A ve B belirtileri ile aynı genlikte olmakla birlikte, Başokur 
(1994a) tanımında jeofizik belirti sayılabilecek bir büyüklüğe erişmemiştir. C belirtisi 
civarında yapılan sondajlarda cevher bulunamamıştır ve tüflerin ayrışma zonudur. 
Buradan, Başokur (1994a) görünür özdirenç tanımı ile ayrışma ve cevherleşme 
zonlarının bir dereceye kadar ayırt edilebileceği söylenebilir.   
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Bu örnek,   VLF   yönteminin   yüksek     iletkenlikli     cevher    yataklarının     
yerlerinin saptanmasında etkili bir araç olduğunu göstermektedir. Konu hakkında 
daha ayrıntılı bilgi ve modelleme çalışmaları, Başokur ve Candansayar’da (2003) 
bulunabilir. 

 

 
 

Şekil 2.5.1. Ölçü profili boyunca jeolojik kesit (a). Cevher üzerinde ölçülen VLF 
değerleri: Cagniard (mavi) ve Başokur (1994a) (kırmızı) görünür özdirençlerin 

değişimi (b) ve fazın değişimi (c). 
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2.6. GEÇİCİ ELEKTROMANYETİK (Transient Electromagnetic, TEM) 
 
       Geçici elektromanyetik yöntemde çoğunlukla uygulanan işlem, araştırılacak 
arazi üzerine geniş bir halkanın serilmesidir. Verici halka üzerine akım pulsları 
verilerek, yeraltında enerji yaratılır. Vericideki hızlı akım değişimi, değişken bir 
manyetik alana neden olur. Bu birincil manyetik alan civardaki iletkenlerde bir 
elektromanyetik kuvvet yaratır. Bu elektromotor kuvvet nedeni ile iletken içinde akan 
akım, zamanla sönen bir ikincil manyetik alan oluşturur. Bu ikincil alan, vericideki 
akımın kapalı olduğu dönemde yani birincil alanın yokluğunda ölçülür. İkincil 
manyetik alanın sönüm oranı, iletkenin boyutu, şekli ve öziletkenliği ile orantılıdır.  
 
       Verici dikdörtgen kablo genellikle 800x400 metre boyutlarındadır ve hedef cismin 
özelliklerine göre boyutları değiştirilebilir. Verici birim genellikle 20-40 amper akım 
çıkışlı ve 10-25 kW gücündedir (Şekil 2.6.1). 
 
 

 
 

Şekil 2.6.1. TEM verici. 
  
 

 
 

Şekil 2.6.2. TEM alıcı bobin. 
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       Alıcıda, ikincil manyetik alan bir bobin yardımı ile ölçülür (Şekil 2.6.2). İkincil 
manyetik alanın geçici sönümünü doğrulukla ölçmek için örnekleme aralığı kısa 
olmalı ve çok sayıda logaritmik örneklenmiş dar zaman aralıkları kullanılmalıdır. 80 
mikrosaniye - 800 milisaniye aralığında, yaklaşık 30 kanalda ve 4 logaritmik devirde 
veri ölçümü en sık kullanılan biçimdir.  
 
       Diğer elektrik yöntemlere benzer olarak TEM verisi iki türlü sunulabilir. Görünür 
özdirencin zamana bağlı görüntülenmesi TEM sondaj yönteminde kullanılır. Bu 
yöntem genellikle yeraltı suyu ve petrol çalışmalarında özdirencin düşey yönde 
değişimini saptamak için kullanılmaktadır.  
 
       Her örnekleme zamanı için birçok ölçü noktasında TEM verisinin değişiminin 
görüntülenmesi yanal özdirenç değişimlerini saptamak amacı ile kullanılır. Bu teknik 
genellikle maden aramalarında iletken masif sülfürlerin yerlerini saptamak amacı ile 
kullanılır ve profil ölçüsü olarak adlandırılır. İletken cisimler daha yavaş sönen bir 
sinyal üretirler.  
 
       TEM yönteminin, CSAMT yönteminin tersine, iletken cevher kütlelerinin üzerinde 
iletken örtü katmanı bulunması sorununun üstesinden geldiğine inanılır. Bazı 
araştırmacılara göre, TEM yönteminde de aynı iletken örtü sorunu için sınırlamalar 
vardır ve bu araştırmacılar ölçülerin geniş bir dikdörtgenin içinde yapılmasını ve 
değişik verici yerleri için ölçülerin yinelenmesini önermişlerdir. Ancak, ölçülerin yeni 
verici konumları için yinelenmesi ölçü hızını düşürür. Bu nedenlerle, CSAMT 
yönteminin ‘statik kayma’ veya iletken örtü katmanı gibi sorunlardan dolayı başarısız 
olabileceği durumlarda da TEM yardımcı yöntem olarak veya tek başına kullanılabilir.  
 
       Şekil 2.6.3 de bir masif sülfür yatağı üzerinde yapılan bir araştırma örneği 
verilmiştir. Değişik gecikme zamanlarında ölçülen ikincil manyetik alan uzaklığa bağlı 
olarak görüntülenmiştir. Erken zamanlarda, iletken örtü nedeni ile yüksek bir yanıt 
elde edilmiştir. Geç zamanlarda kesin bir belirti kayıt edilmiş, fakat iletkenin 
yorumlama ile bulunan yeri, sondaj sonuçlarına göre bir miktar kaydığı görülmüştür. 
Daha sık aralıklar ile alınacak ölçüler yanal ayrımlılığı arttıracaktır (Gunn and Brook, 
1978). 
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Şekil 2.6.1. Sülfit cevheri üzerinde TEM belirtisi (Gunn ve Brook, 1978). 
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3. IP VE CSAMT İÇİN BİR ARAMA ÖRNEĞİ 
 
3.1. GENEL BİLGİLER 
 
       Burada verilen arama örneğinde, yoğun sondaj ve ayrıntılı jeolojik incelemelerin 
yapıldığı bir deneme alanında, aynı ölçü hatları boyunca uygulanan dipol-dipol 
indüksiyon polarizasyon (IP) ve CSAMT  yöntemlerinin karşılaştırılması yapılacaktır 
(Başokur ve diğ., 1997) (Fotoğraf 3.1). Doğu Karadeniz bölgesinde volkanik tortullar 
içersinde birçok kalkopirit-pirit-sfalerit yatağı bulunmaktadır. Geleneksel IP 
yönteminin uygulaması ile birçok yatak ortaya çıkarılmışsa da, başarısız araştırmalar 
da bulunmaktadır. Alterasyon zonlarında görülen kil mineralleri (özellikle 
montmorillonit) ve ana kayaç içersindeki saçılmış pirit parçacıklarının oluşturduğu 
belirtilerin, masif cevherlerin belirtilerinden ayrılamaması başarısız sonuçların 
alınmasının başlıca nedenleridir. Geleneksel IP yönteminin seçici olmadan her türlü 
polarizlenebilen maddeye iyi yanıt vermesi nedeni ile Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü bu sorunun çözümü için spektral indüksiyon polarizasyon (SIP) (Pelton ve 
diğ., 1978) yöntemini denemiştir. Pirit ve kalkopiritin ayrımı laboratuarda sondaj 
karotları üzerinde yapılan çalışmalar ile olanaklı olmuşsa da arazi çalışmalarında 
aynı ölçüde başarı sağlanamamıştır.  
 
       CSAMT yöntemi masif sülfürlerin aranmasında kullanımı sürekli artmaktadır 
(örneğin  Boerner ve diğ.  1973; Kellett ve diğ., 1993). Yöntem iletken kütlelere çok 
duyarlı olduğundan, Karadeniz bölgesindeki kalkopirit-pirit-sfalerit yataklarının 
saptanması için IP ve CSAMT yöntemlerinin sonuçlarının karşılaştırılması uygun 
olacaktır. Bu yolla, bilinmeyen yatakların en az harcama ile bulunabilmesi için bir 
arama akış şeması kurulabilir. Seçilen deneme arazisi yoğun sondaj ve ayrıntılı 
jeolojik çalışmalarının yapıldığı Giresun-Espiye’deki Lahanos bakır-çinko yatağıdır.  
 
       Bu çalışma kapsamında, jeofizik sonuçları tartışmadan önce deneme arazisinin 
jeolojisini incelenmek yerinde olacaktır. Karot örnekleri üzerinde gerçekleştirilen 
ölçümlerin, ayrışma katmanının, kayaç birimlerinin ve hedef mineralleşmenin 
elektriksel özelliklerini ve jeofizik yanıtını anlamada özellikle yararlı olduğu 
görülmüştür.  IP ve CSAMT verisinden türetilen yapma-kesitler, yanal ayrımlılık 
açısından incelenmiştir. Özellikle, cevher kütlelerinin yerinin, yeni görünür özdirenç 
tanımları ile daha iyi belirlenip, belirlenmediği tartışılmıştır. Son olarak, 
Cagniard(1953) görünür özdirenç ve faz verisi kullanılarak gerçekleştirilen iki-boyutlu 
Occam ters-çözüm sonuçları sunulmuş ve gerçek jeolojik durum göz önüne alınarak 
bu sonuçlar tartışılmıştır.  
 
 
3.2. ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ 
 
 
       Çalışma alanına ait jeolojik bilgiler Y. Altun’un çalışmalarından derlenmiş olup, 
izleyen şekildedir (Altun, 1990). Doğu Pontid kuşağının orta kesiminde Üst Kretase 
yaşlı volkanik tortul kayaçlar içersinde bakır yatakları izlenmektedir. Bir volkanik yay 
ürünü olan bu kayaçlar sığ deniz ortamında oluşmuştur. Çalışma alanındaki volkanik 
kayaçlar, alttan üste doğru dasitik tüf, mortüf-tüfbreş, dasit ve andizitik tüfbreş olarak  
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Fotoğraf 3.1. Çalışma alanının ve ölçü profillerinin görünümü. 
 
 
 
sıralanmaktadır. Dasitik tüflerde hidrotermal ayrışma ürünleri ile yoğun pirit 
saçınımları izlenmektedir. Killeşme, ve serisitleşme başlıca ayrışma ürünleridir. 
Cevher yatağının biçimi, dasitik tüfün antiklinal ve senklinal yapıları ile ilişkili olup, 
eğim açıları kısa uzaklıklarda değişiklikler göstermektedir.  
 
       Cevherin hidrotermal kökenli olduğu düşünülmektedir. Masif cevher, deniz suyu-
dasitik tüf dokunağında, 200 metreden daha sığ denizel ortamda oluşmuştur. Dasit 
içinde gelişen ağsal saçınımlı mineralleşme oldukça zayıftır ve herhangi bir 
ekonomik değeri yoktur. Masif kalkopirit-pirit-sfalerit ya dasit yada masif pirit kütlesini 
örtmektedir ve cevher yatağının biçimi, dasitik tüfün antiklinal ve senklinal yapıları ile 
ilişkilidir. Başlıca cevher mineralleri pirit ve kalkopirittir. Sfalerit cevher kütlesinin daha 
az kısmını oluşturur. Pirit cevher kütlesinin her yerinde bulunmakla birlikte, tabanda 
hakim duruma geçer. Sfalerit üst kesimlerde, kalkopirit ise üstte ve ortada daha fazla 
olarak bulunur.  
 
       Ekonomik değeri olmayan pirit dışında, rezerv 1.7 milyon ton olarak tahmin 
edilmektedir. Hem topografya hemde cevher kütlesindeki düzensizlikler nedeni ile 
cevher tavanının derinliği 25-100 metre arasında değişmektedir. Kalkopirit kütlenin 
kalınlığı 1 ve 16 metreler arasında değişmektedir (Şekil 3.1).  
 
       Üst volkanik seri, alttan üste doğru mortüf-tüfbreş, dasit ve andezitik tüf breşten 
oluşmaktadır. Üst volkanik serinin yapısal özellikleri, volkanizma süresince yapısal 
gelişmenin sürdüğünü kanıtlamaktadır. Bu seriler dasitik kökenlidir ve değişken 
kalınlık gösterir. Mor tüf-tüfbreş ya cevher kütlesini yada temel dasitik tüfleri 
yüzeylemektedir. Dasit, çoğunlukla mortüfün üzerinde, yer yerde iki mortüf düzeyi 
arasında bulunur. Kalınlığı 3-5 m ile 75-80 m arasında değişir. Biyotitli dasit ise 
sahanın kuzeybatısında gözlenmektedir. Üç jeolojik kesit, jeofizik ölçümlerle birlikte 
gelecek bölümlerde sunulacaktır (Şekil 3.4a, 3.5a, 3.6a).  
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Şekil 3.1. Kalkopirit-pirit-sfalerit cevherin kalınlık (metre) haritası ve öçü profillerinin 
konumları. İki istasyon arasındaki uzaklık 25 metredir. 

 
 
3.3. LABORATUVAR ÖLÇÜMLERİ 
 
       Çalışma alanının iklimi yağışlı ve nemlidir. Bölgenin iklimi ve 
hidrotermal/jeokimyasal ayrışmaya eğilimli kayaç türlerinin bulunması nedeni ile 
deneme alanında görece derin bir ayrışma zonu bulunmaktadır. Bu yüzden üst 
volkanik seri için düşük özdirenç değerleri beklenmektedir. Volkanik örtü ile hedef 
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mineralleşme arasındaki özdirenç kontrastının bu birimlerin elektriksel yönden 
ayırımına izin verip vermediğini araştırmak için, deneme alanından alınan örnekler 
üzerinde laboratuarda çalışılmıştır.  
 
       Çalışma alanları ve komşu cevherleşme alanlarından toplanan sondaj karot 
örnekleri üzerinde özdirenç ve IP faz ölçümleri yapılmıştır. Değişik şiddetteki ayrışma 
ve su içeriği nedeni ile, bu ölçümler çalışma alanındaki kayaçların gerçek özdirenç ve 
faz değerlerini doğrudan temsil etmemekle birlikte, kayaçların ve cevherleşmenin 
özdirençlerinin bağıl değişimi hakkında değerli bir veri oluşturur.  
 
       Şekil 3.2 de bu tür ölçümlere bir örnek verilmiştir. Dasitik tüf örneği sondaj ile 
77.5 metreden alınmıştır. Özdirenç ve faz spektrumu 1/8 ve 64 hertz frekansları 
arasında ölçülmüştür. Ölçülen özdirenç ve faz değerleri 1/8 hertz frekansında 
sırasıyla, 213 ohm-m ve 13.6 miliradyandır. En büyük faz değeri 1 hertz civarında 
olup, 17 miliradyandır. Frekans etki değeri ise 2.2 dir. Bu orta dereceli IP etkisine 
taban kayaç içersindeki pirit parçacıklarının neden olduğu düşünülebilir. Bu sonuçlar, 
ağsal saçınımlı cevherleşmenin veya temel kayaçtaki pirit parçacıklarının orta 
dereceli IP belirtisi üreterek, yanlış yorumlamaya yol açabileceğini göstermektedir. 
Diğer dasitik tüf örneklerindeki ölçmeler sonucunda, temel kayacın 100-700 ohm-m 
arasında bir özdirenç dağılımı gösterdiği gözlenmiştir.  
 
 
 

 

 
 

Şekil 3.2. 77.5 metre derinliğinden alınan dasitik tüf numunesinde ölçülen IP 
empedansın genlik ve faz yanıtları. Genlikler 213 ohm-m değerine bölünmüştür.  

 
 
       Üst volkanikleri temsil eden örnekler üzerinde yapılan ölçümlerde özdirenç 
değerleri 5-30 ohm-m arasında değişmektedir. Bu nedenle, üst volkanik serinin 
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özdirenç değerlerinin, temelin özdirencinden daha düşük olması beklenmektedir. 
Masif pirit örneklerinin özdirenci 10 ohm-m civarında bulunmuştur ve bu değer üst 
volkanik kayaçların özdirençlerinin değişim aralığı içinde bulunmaktadır. Masif 
cevherden alınan kalkopirit örnekleri üzerindeki ölçümler sonucunda 0.6-2 ohm-m 
arasında değişen özdirenç değerleri bulunmuştur. Laboratuarda cevher için bulunan 
özdirenç değerlerinin, çevre kayaçları ve masif piritin ile yeterli kontrastı oluşturması, 
CSAMT yönteminin kullanılmasının başarılı sonuçlar verebileceğini 
düşündürmektedir.  
 
3.4. ETÜD TASARIMI, VERİ İŞLEM VE SUNUMU 
 
 
       IP ve CSAMT yöntemlerini karşılaştırmak amacıyla, üç jeolojik kesit seçilmiştir. 
Jeolojik kesitlerin numaraları korunmuştur. Ölçü hatları arasındaki uzaklık 100 
metredir. Her biri 600 metre uzunluğundaki ölçü hatları 200, 300 ve 400 hatları olarak 
adlandırılmıştır. Şekil 3.1 de sondaj sonuçlarına göre çizilen kalkopirit eş kalınlık 
haritası yardımı ile seçilen ölçü hatlarının durumları görülmektedir. Ölçü hatları ve 
dolayısıyla elektrik alan dipolleri bilinen jeolojik doğrultuya dik olarak seçilmiştir ve bu 
durum skalar CSAMT ölçümlerinde H-polarizasyonuna (TM modu) karşılık 
gelmektedir. Bunun amacı cevher kütlesinin yanal değişimini saptamaktır.   
 
       Dipol-dipol IP profil ölçüsü 200 ve 300 hatlarında uygulanmıştır. Akım ve gerilim 
dipollerinin boyu 50 metredir. Akım dipolünün bir konumu için gerilim dipolü elli metre 
aralıklar ile hat boyunca altı kez kaydırılarak, n=1 seviyesinden n=6 seviyesine kadar 
görünür özdirenç ve faz beş frekansda ölçülmüştür. Daha sonra akım dipolü 50 
metre uzaklıktaki yeni dipol konumuna taşınarak, ölçümler gerilim dipolünün altı 
değişim yeri içinde yinelenmiştir. Görünür özdirenç ve faz yapma kesitleri, akım ve 
gerilim dipollerinin orta noktalarından 45 derece açı ile çizilen doğruların kesim 
noktalarına ölçü değerlerinin atanması ve konturlanması ile elde edilmiştir. Tellürik 
gürültüler 1 hertz frekansı civarında en aza indiğinden, sadece 1 hertz frekansında 
ölçülen görünür özdirenç ve faz değerleri sunulmuştur. Dipol-dipol açılım yönü Şekil 
3.4, 3.5 ve 3.6 da verilen yapma-kesitlerin numaralandırma yönüne ters olduğu 
akılda tutulmalıdır.  
 
       Her ölçüm noktasında, 2-8192 hertz arasında ikili basamaklar halinde artan 13 
frekansda skalar CSAMT ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Verici dipolün boyu 1.5 km 
olup, ölçü hatlarına paralel yerleştirilmiştir. Verici dipolü ile en yakın ölçü hattı (400 
hattı) arasındaki uzaklık 3.8 km dir. 300 ve 200 hattı vericiden sırası ile 3.9 ve 4 km 
uzaklıklarındadır. Verici dipolü ölçü noktasından daha uzak noktalara yerleştirmek 
amacıyla yapılan girişimler, yeterli sinyal düzeyinin elde edilememesi nedeniyle 
başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Vericinin, alıcıdan 4 km uzağa konumlandırılması ile 
uygun veri elde edilebilmiştir. Alıcı dipolünün boyu 25 metredir ve her hatta 24 ölçü 
noktası bulunmaktadır. Kısa alıcı dipol boyu seçiminin nedeni, yanal ayrımlılığın 
arttırılmaya çalışılmasıdır. Alıcı aygıt sekiz kanallı olup, dört kanal elektrik alan ve 
dört kanalda manyetik alan ölçümü için ayrılmıştır. Dört elektrik ve dört manyetik 
alanın eş zamanlı ölçümü hızlı bir inceleme olanağı doğurmuştur.  
 
       CSAMT verisinin yorumu için genellikle geleneksel manyetotellürik veri-işlem 
yöntemleri kullanılır. Ancak, CSAMT verisine standart manyetotellürik veri işlem, 
düzlem dalga varsayımının sağlandığı uzak-alan (far-field) bölgesi için uygulanabilir. 
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Cagniard'ın(1953) tanımını kullanarak elde edilen görünür özdirenç çift logaritmik 
kağıda çizilirse, yakın-alan (near-field) bölgesinde eğimi 45 derece olan bir doğru 
elde edilir. Çünkü, elektrik ve manyetik alanlar frekans bağımsızdır. Bu durumda, 
görünür özdirenç değerleri, olması gerekenden yüksek çıkar. Görünür özdirencin 
geçiş-bölgesinde (transition-field zone) davranışı daha karmaşıktır. 
Cagniard'ın(1953) tanımı, genellikle görünür özdirenç eğrisi üzerinde, Yamashita 
(1987) tarafından “undershoot"  olarak adlandırılan bir çentik (notch) yaratır (Zonge 
and Hughes, 1991). Şekil 3.3 de 300 profilindeki 14 nolu noktada ölçülen veriden 
hesaplanmış görünür özdirenç eğrisi üzerinde “undershoot” etkisi görülmektedir. 
Yakın-alan etkisi 32 hertz frekansından küçük frekanslarda görünür özdirenç 
eğrisinin 45 derecelik açı ile yükselmesi ile belirgindir. “Undershoot” etkisi 64 hertz 
frekansında gözlenmektedir. Arazi ölçüleri üzerindeki deneyimlerimiz, geçiş bölgesi 
çentiğinin genellikle görünür özdirenç eğrisinin azalan kanattan yükselen kanada 
geçtiği aralık ile geçiş bölgesinin üst üste geldiği durumlarda oluştuğunu 
göstermektedir. Şekil 3.3 de olduğu gibi, “undershoot” etkisi, tek bir sondaj eğrisi 
grafiği çizildiğinde daha iyi gözlemlenebilmektedir. Ancak, yapma-kesit çizimi yeterli 
sayıda ölçü noktası var ise daha çok tercih edilir. Çünkü, daha karmaşık bilgisayar 
modellemeleri ve ters-çözüm yöntemleri uygulamadan önce yanal değişimler ve ana 
jeolojik yapılar taslaklanabilir. Geçiş bölgesi çentiği yapma-kesit çiziminde bazı 
sorunlara yol açar. Bu arazi örneğinde, geçiş bölgesi çentiği görünür özdirenç 
eğrisinin cevherden veya üst volkaniklerden temele geçiş yaptığı bölüme 
rastlamaktadır ve uzman olmayanlarca cevher kütlesinin belirtisi olarak 
yorumlanabilecek eliptik şekilli konturlar yaratır. Buna ek olarak, bu düşük özdirenç 
konturları, gerçek belirtilerin ölçü hattı boyunca elipsoidal olarak uzamasına neden 
olur. Öte yandan, arazi jeofizikçisi ve uzman olmayanlar CSAMT verisinin kolay 
kavranabilmesini sağlayan basit bir veri sunumu yöntemine gereksinim duyar. 
“Undershoot” sorununu çözmek için, geçiş-bölgesi çentiğini düzeltmenin oldukça zor 
olması (Yamashita, 1987) nedeni ile bu etkiyi düzeltmek yerine diğer görünür 
özdirenç tanımlarının (bkz. Spies ve Eggers, 1986; Başokur, 1994a ve 1994b) 
denenmesine karar verilmiştir.  
   
       Yapma-kesit sunumu için çeşitli tanımlar arasından izleyen görünür özdirenç 
tanımı seçilmiştir:  
 

( ) ( )[ ]ρaF r iY Y =   +  sign(Y  /  Y  +  Yi r i
2 2 2

). .                                                                (1) 
 
Burada,  Yr   ve  Yi sırası ile aşağıda tanımı verilen frekans düzgünlenmiş empedans 
(FNI) fonksiyonunun gerçel ve sanal bölümlerini göstermektedir:  
 
Y =  Z /  iµω  
 
Z  manyetotellürik empedansı göstermektedir. Bu tanım, Schmucker’in(1970) ρ*  -  z*   
dönüşümüne eşdeğerdir (Szarka, 1994).  Ancak, FNI fonksiyonunun gerçel ve sanal 
bölümlerinin sistematik davranışının incelenmesi farklı görünür özdirenç tanımlarının 
yanıtlarının anlaşılmasında etkin bir araçtır (Başokur 1994a,1994b).  
 



 

32 

 
 

Şekil 3.3. 300 profilinde, 14 nolu ölçü noktasında, Cagniard(1953) görünür özdirenç 
ρaC  (+) ile denklem (1) den hesaplanan ρaF  simgesi ile gösterilen görünür özdirencin, 

uzak-, geçiş- ve yakın alan bölgelerinde karşılaştırılması. 
 
       Geleneksel tanım ile yukarıdaki tanım arasındaki fark bir sondaj eğrisi grafiğinin 
incelenmesi ile kolayca anlaşılabilir (Şekil 3.3). FNI fonksiyonunun gerçel ve sanal 
bileşenlerinin mutlak değerleri birbirine eşit ve sanal bileşen eksi değerli olduğundan, 
paydadaki (Yr   + Yi ) terimi yakın-alan ve geçiş bölgelerinde sıfıra yaklaşır. aFρ  
tanımı anlamı olmayan görünür özdirenç değerleri üretir ve herhangi bir amaç için 
kullanılamazlar. Uzak-alan etkisi her iki görünür özdirenç tanımı içinde aynı frekans 
aralığında gözlemlenmek ise de, uzak-alanın anlamı, jeoelektrik kesitin daha 
derinlerinden elde edilen bilgi açısından her iki tanım için farklıdır. Şekil 3.3 de, 
geleneksel tanım azalan tür iki-katman eğrisi özelliği gösterirken, aFρ   tanımı yalıtkan 
temelin etkisi ile üç katman eğrisi özelliği göstermektedir. 
 
3.5. IP VE CSAMT VERİSİNİN NİTEL YORUMU 
 
3.5.1. 200 Profilinin Yorumu 
 
       Şekil 3.4b de görülen dipol-dipol yapma kesitinde, 15 ohm-m den küçük görünür 
özdirençli iki belirti bölgesi görülmektedir. IP5 ve IP7 noktaları arsındaki belirti sığ 
olup, büyük olasılıkla üst volkaniklerin ayrışma zonu ile ilgilidir. IP8 ve IP10 ölçü 
noktaları arasındaki derin ve geniş belirti bölgesi, bu noktalarda 16 m kalınlığa erişen 
cevher kütlesi ile ilişkili olmalıdır. Görünür özdirenç konturlarının genel şekli, jeolojik 
yapıyı andırmaktadır.   
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       Görünür IP faz yapma-kesiti  IP4 ve IP6 noktaları arasında 15 miliradyandan  
büyük değerler almakta ve derin bir belirtiye işaret etmektedir (Şekil 3.4c). 
Volkaniklerden alınan sondaj karotlarının laboratuvar ölçümlerinde 17 miliradyandan 
daha büyük faz değerleri elde edildiğinden, bu belirtiyi cevher ile ilişkilendirmek 
konusuna ihtiyat ile yaklaşılmalıdır ve görünür özdirenç belirtisi, faz belirtisi ile 
uyuşmamaktadır (Şekil 3.2 ye bakınız).  Ancak, bu faz belirtisine göre önerilen bir 
sondaj cevher kütlesini kesecektir. Normal koşullarda, IP etüdünden önce cevherin 
konumu bilinmediğinden IP yönteminin başarılı sonuçlar verdiği düşünülebilecektir. 
 
       Şekil 3.4d  de görülen, Cagniard(1953) görünür özdirenç yapma-kesitinde, 7 ve 
15 nolu CSAMT noktaları arasındaki belirti cevher kütlesi ile ilişkilendirilebilir. 64 
hertz frekansı boyunca görülen eliptik konturlar, geçiş bölgesi çentiği nedeni ile 
oluşmuştur. Aynı nedenle 5 nolu ölçü noktası altında yalancı bir belirti bulunmaktadır. 
ρaF  tanımı kullanılarak çizilen yapma-kesitte, görünür özdirenç değerleri büyütülmüş 
ve çentiğin etkisi yok edilmiştir (Şekil 3.4e). ρaF  yapma-kesitinin yorumu ile 
önerilecek sondaj başarılı sonuç verecektir. Ancak, 15 nolu ölçü noktasının altındaki 
belirtide olduğu gibi, iletken kütle ile ilgili görünür özdirenç değerleri küçülmüştür. 
Cevher kütlesinin kalın olduğu  bölümler, ρaF    yapma-kesitinde daha belirgindir. 
Ancak, 16 ve 19 nolu noktaları arasında uzanan cevher kütlesinin CSAMT yapma 
kesitinde belirtisi yoktur. Cevherin bu bölümü, iki boyutlu ters çözüm sonucunda 
ortaya çıkmaktadır (Şekil 3.7a ya bakınız).  
 

3.5.2.  300 Profilinin Yorumu  

 
       200 profilinde olduğu gibi IP7 ve IP9 noktaları arasında düşük görünür özdirençli 
geniş bir belirti bulunmaktadır (Şekil 3.5b). Yapma-kesitin sol yanı büyük görünür 
özdirenç değerlerinden oluşmaktadır. Düşük özdirençli bölgenin cevher ile ilişkili 
olduğu düşünülebilir. Gerçekte, 300 profilinin IP7 ve IP9 noktaları arasında cevher 
bulunmamaktadır. Bu durum, üç boyutlu etki ile açıklanabilir. Şekil 7.1 de verilen eş 
kalınlık haritasında, cevherin 300 profiline yakın bölgelerde kalınlaştığı görülmektedir. 
  
       Görünür faz yapma kesitinde, 20 miliradyandan büyük faz değerlerini kapsayan 
iki belirti bölgesi görülmektedir (Şekil 3.5c). IP8 ve IP9 arasındaki faz belirtisi, 
görünür özdirenç belirtisi ile uyuşmasına rağmen, bu noktalarda yapılacak sondajlar 
üç boyutlu etki nedeniyle başarısız olacaktır. 
  
       CSAMT görünür özdirenç yapma-kesitinde 6 ve 15 nolu noktalar arasındaki 
belirti cevher kütlesi ile ilişkilendirilebilir (Şekil 3.5d). 10 ohm-m konturu, cevheri iyi bir 
şekilde sınırlandırmaktadır. Yanal ayrımlılık yüksektir ve cevherin kütlesi belirgindir. 
Belirti içinde görünür özdirenç değerleri 1 ohm-m ye kadar düşmektedir. ρaF    tanımı 
ile elde edilen yapma-kesitte, geçiş bölgesi çentiğinin neden olduğu eliptik konturlar 
yok olmakta, geleneksel tanıma göre ayrımlılık artmakta ve görünür özdirenç 
değerleri cevherin etkisi nedeni ile azalmaktadır. 
  
       Hangi görünür özdirenç tanımı kullandığına bakılmaksızın, CSAMT verisi IP 
verisine göre daha iyi bir yanal ayrımlılık vermektedir. Bunun nedeni CSAMT  
verisinin ölçü noktasının altından geçen bir koni içindeki  özdirençlerden, IP verisinin 
ise akım ve potansiyel dipollerinin arasında kalan yarıküre içindeki özdirençlerden 
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etkilenmesidir. Bu profilde olduğu gibi, üç boyutlu etki nedeni ile IP verisinin nitel 
değerlendirilmesi ile önerilen sondajlar cevheri kesmeyebilir.  
 
3.5.3. 400 Profilinin Yorumu 
 
      Şekil 3.6 da 400 profilindeki jeolojik kesit ve görünür özdirenç yapma-kesitleri 
görülmektedir. Geleneksel yapma-kesitte, 10 ve 15 noktalarının altında iki belirti 
bölgesi görülmektedir. Geçiş bölgesi çentiği nedeni ile belirti kuşağı  5 noktasına 
kadar devam etmekte gibi görülmektedir. ρaF  yapma-kesiti ile daha iyi yanal ayrımlılık 
elde edilmekte, 9 ve 15 noktalarının  altındaki cevherin kalınlaştığı bölge açıkça 
işaret edilmektedir. ρaF  verisinin nitel yorumu ile önerilecek sondajlar cevherin en 
kalın bölgesini kesecektir. 
 
 
3.6. CSAMT VERİSİNİN NİCEL YORUMU  
 
       CSAMT verisinin nitel yorumunun, IP verisinin nitel yorumundan daha iyi 
sonuçlar vermesi nedeni ile sadece CSAMT verisinin nicel yorumunun 
gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Yüksek frekanslara karşılık gelen uzak-alan 
bölgesinde, 4096 ile 64 hertz frekansları arasındaki görünür özdirenç ve faz verisinin 
iki boyutlu Occam ters çözüm yöntemi (de Grooth ve Constable, 1990) ile nicel 
yorumlaması yapılmıştır. Occam ters-çözümü yönteminin ana ilkesi, önceden 
belirlenen bir rms farkından daha küçük farklar veren birçok model arasından en 
yavaş özdirenç değişimi gösteren modelin araştırılmasıdır.  
  
       Ölçülen ve kuramsal veriyi çakıştırmada bazı sorunların bulunmasına rağmen, 
model yanıt fonksiyonunun ana özellikleri modeli ifade edebilmektedir ve sondaj 
verileri, hesaplanan modelin gerçek jeolojik durumu oldukça iyi bir şekilde yansıttığını 
göstermektedir. Her üç profil boyunca elde edilen modeller, benzer özellikler 
vermektedir (Şekil 3.7). Düşük özdirençli bir ana yapı, profillerin orta bölgelerinde ve 
50-70 m derinliklerinde bulunmuştur. Bilindiği gibi, Occam ters-çözüm işlemi, 
yeraltının yumuşatılmış bir görüntüsünü verir (Constable et al., 1987; deGroot-Hedlin 
and Constable, 1990) ve iletken zonlar, toplam iletkenliğin sabit tutulması koşulu ile 
daha dar bir zon olarak alınabilir.  
 
 
3.7. LAHANOS YATAĞINDAKİ ARAMALARIN SONUÇLARI 
 
       IP yöntemi ortamda bulunan çok küçük miktarlardaki polarizlenebilen 
parçacıklara duyarlıdır. Fakat, burada örnek verilen jeolojik durum için, yöntemin sığ 
ayrışma zonlarındaki kil minerallerine ve ana kayaç içindeki ağsal saçınımlı 
mineralleşmeye de duyarlılık göstermesi nedeni ile  bir dezavantaj haline 
gelmektedir. Bu yüzden, IP yöntemi bu özel koşullarda CSAMT yöntemi kadar 
başarılı  olamamıştır.  IP  yöntemi  başka  jeolojik koşullarda  daha başarılı  sonuçlar 
üretebilir. Bu karşılaştırmadaki amaç, jeofizik etüdlerin başarısının, bir yöntemin 
fiziksel yanıtının karot örnekleri üzerindeki ölçümler veya kuramsal hesaplamalar ile  
gözden geçirilmesine ve bu etkenler ile jeolojik durumu arasındaki ilişkilerin 
anlaşılmasına bağlı olduğunu göstermektir. 
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Şekil 3.4. 200 profili için jeolojik kesit (a) ve yapma-kesitler. (b) ve (c) IP görünür 
özdirenç ve faz yapma-kesitleridir. (d) ve (e), ρaC  ve ρaF  manyetotellurik görünür 

özdirençlerdir. Dasit (1), mor tüf-tüf breş (2), kalkopirit-pirit-sfalerit (3), masif pirit (4), 
dasitik tüf (5) ile gösterilmiştir. 
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Şekil 3.5. 300 profili için jeolojik kesit (a) ve yapma-kesitler. (b) ve (c) IP görünür 
özdirenç ve faz yapma-kesitleridir. (d) ve (e), ρaC  ve ρaF  manyetotellurik görünür 

özdirençlerdir. Biyotitli dasit (1), dasit (2), mor tüf-tüf breş (3), kalkopirit-pirit-sfalerit 
(4), masif pirit (5), dasitik tüf (6) ile gösterilmiştir. 

 
 



 
 

 37 

 
 

 
 
 

Şekil 3.6. 400 profili için jeolojik kesit (a) ve yapma-kesitler. (b) ve (c), ρaC  ve ρaF  
manyetotellurik görünür özdirençlerdir. Dasit (1), mor tüf-tüf breş (2), kalkopirit-pirit-

sfalerit (3), masif pirit (4), dasitik tüf (5) ile gösterilmiştir. 
 
 
.  
 
      Bu arazi örneğinde, CSAMT görünür özdirenç yapma-kesitleri, IP görünür 
özdirenç ve faz yapma-kesitlerine göre hedef cevher kütlesinin daha iyi bir 
görüntüsünü vermektedir. Bunun nedeni, ana kayaçtaki saçılmış pirit parçacıkları ve 
ağsal cevherleşmenin orta şiddette bir belirti üretmesi ve belirtinin masif cevherin 
belirtisinden ayırt edilememesidir. Ancak, CSAMT yöntemi iletken zonlara daha 
duyarlıdır ve yüksek iletkenlikli masif sülfür cevherlerin yerlerinin saptanmasında 
daha başarılıdır. İkinci olarak, CSAMT yöntemi ile cevherin yanal uzanımı, daha kısa 
alıcı dipol boyu kullanımına izin vermesi nedeni ile daha iyi bir şekilde 
belirlenebilmektedir. Eğer, yeraltındaki özdirenç dağılımının etkisi düşünülmez ise 
araştırma derinliği sinyalin dalga boyuna bağlıdır. Yanal ayrımlılık ise hem sinyalin 
dalga boyuna hem de dipol boyuna bağlıdır. Bu etkenler gözönüne alınarak, uygun 
bir seçim yapılabilir. IP yönteminde, araştırma derinliği verici ve alıcı dipoller 
arasındaki uzaklığa bağımlıdır ve jeolojik kesitin daha derinlerinin araştırılabilmesi 
dipoller arasındaki uzaklığın arttırılması ile olasıdır ve bu durumda da yanal ayrımlılık 
azalır.  
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Şekil 3.7. 200 (a), 300 (b) ve 400 (c) profilleri boyunca, iki-boyutlu Occam ters-çözüm 
sonucunda elde edilen modeller. 
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       CSAMT yönteminin ana sorunu, araştırma derinliğini kısıtlayan yakın-alan 
etkisidir. Ayrıca, geçiş bölgesi çentiği düşük özdirençli belirti kuşakları yaratmakta ve 
bunlar cevherin belirtisi ile karıştırılabilmektedir. Bu sorun, jeolojik kesitin daha 
derinleri hakında da bilgi verebilen, yeni görünür özdirenç tanımlarının kullanımı ile 
giderilebilir. Uzak-alan verisinin yorumu iki-boyutlu ters-çözüm teknikleri kullanılarak 
artırılabilir. İki-boyutlu Occam ters-çözüm uygulayarak elde edilen modellerin cevher 
kütlelerini iyi bir şekilde tanımladığı bulunmuştur.  
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