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	Aşağı Açılır Kutu1: [Jeofizik Mühendisliği]
	yeri: KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Prof. Dr. Ömer ALptekin Amfisi
	Text1: Ercan DURMAZ
	Text12: METALİK MADEN ARAŞTIRMALARINDA GRADİENT ve POLE-DIPOLE ELEKTROT DİZİLİMLERİNİN ARDIŞIK KULLANIMI: KÖTÜRE-ÖRDEK KÖYÜ (ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ) SAHASINA UYGULAMA
	Text20: Bu çalışmada, Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesinin 8 km güneybatısında ve Elbistan-Göksun yolu üzerinde yer alan Kötüre-Ördek köy sahasında yeralan Bakır-Molibden (Cu-Mo) cevher yatağının varlığının ve sınırlarının ardışık elektrot dizilim tekniği kullanarak İndüklenmiş polarizasyon (IP) yöntemi ile araştırılması amaçlanmıştır. IP yöntemi, yeraltı materyallerinin elektriksel özdirenç ve yüklenebilirliğini (şarjabilite) tanımlamak ve özellikle sülfür mineralizasyonu ile ilişkili mineral ve metalik maden araştırılmarında dünyada en yaygın ve etkin kullanılan bir jeofiziksel görüntüleme tekniğidir. Genel olarak dipole-dipole dizilimi ile uygulanan IP yöntemi hem maliyetli (iş gücü ve zaman açısından) hem de geniş arazilerde araştırılan anomaliye odaklanma açısından zayıflıkları, ardışık dizilim kullanımıyla giderilebilmektedir. Bunun için, ilk olarak uygulaması hızlı olan bir dizilimle saha hızlıca taranarak cevherle ilişkili anomali alanları belirlenir ve sonra bu alanda sık hatlarda tercih edilen bir dizilim ile cevherin yeri belirlenmeye çalışılır. Bu çalışmada sahayı hızlıca tarama için gradient dizilimi ve sonrasında belirlenen anomali alanlarında cevherin yanal ve düşey konumunu belirlemek için ise birbirine paralel profillerde pole-dipole elektrot dizilimi ile IP ölçümü yapılmıştır.Çalışma sahasında ilk olarak toplamda 99 km olan hatlar üzerinde IP Gradient ölçüsü ile hızlı ve pratik olarak sahanın sülfür içeriği ve elektrik özdirenç değişimi taraması yapılmıştır. Daha sonra anomalilerin yoğunlaştığı bölgelerde K-G yönlü 18 adet profil üzerinde toplam 51 km uzunluğunda pole-dipole elektrot diziliminde ölçüler alınmıştır. Her bir profilde ölçülen özdirenç ve yüklenebilirlik değerlerinin ters çözümü yapılmış ve elde edilen kesitler aranan maden cevheri (Cu-Mo) açısından yorumlamıştır. Sonuç olarak, sahada ilk olarak gradient dizilimi ve sonrasında belirlenen anomali alanlarında Pole-Dipole elektrot diziliminin kullanılması ile maden cevherinin konumunun yanal ve düşey yönde belirlenmesi, hem daha güvenilir sonuçlar elde edilmesini hem de IP yönteminin arazide uygulanmasındaki maliyetini azaltmıştır. Elde edilen tüm verilerin değerlendirilmesi sonucunda Kötüre-Ördek Köy'ün güneyindeki muhtemel cevher yatağının genel sınırlarının belirlenmiş ve muhtemel sondaj yerleri ve derinlikleri önerilmiştir.
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