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ÖZET Madencilik ilk yatırım maliyeti yüksek ve riskli bir faaliyettir. Bu nedenle, maden işletme 
planları oldukça önem arz etmektedir. Planlama aşamasında hesaplamaların güvenilir bir şekilde 
yapılabilmesi için öncelikle maden yatağının doğru bir şekilde modellenmesi gerekir. Günümüzde, 
değişik teknikler kullanarak modelleme yapabilen bilgisayar yazılımları mevcuttur. Bu 
yazılımlardan bir tanesi de ulusal kaynaklı ve yeni geliştirilmiş olan Netpro/Mine yazılımıdır. Bu 
çalışmada, Netpro/Mine programı ülkemizin önemli linyit rezervlerinden birine sahip olan Afşin-
Elbistan linyit havzasındaki Çöllolar sahasına uygulanarak, kömür yatağına ait yüzey, katı ve blok 
modeller elde edilmiş ayrıca jeoistatistiksel yöntemler ile de detaylı rezerv tahminleri yapılmıştır. 
 
 
ABSTRACT  Mining is a high investment and risky activity. For this reason, mining plans are very 
important. To make optimum mining plans first the ore deposit must be modeled at the right way. 
Nowadays there are computer softwares which can make models with use of different techniques. 
One of these softwares is the Netpro/Mine which is the national resource and developed recently. In 
this study, the Netpro/Mine program has been applied to the Çöllolar area which belongs to the 
lignite basin of Afşin-Elbistan and is one of the most important lignite reserves of our county. 
Surface, solid and block models of the coal deposit have been obtained and detailed reserve 
estimations have been carried out by the geostatistical methods. 
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1 GİRİŞ 
 
Ülkemiz linyit yatakları içinde en büyük potansiyele sahip Afşin-Elbistan Linyit 
Havzası düşük ısıl değerlerine rağmen önemli enerji hammaddesi kaynaklarındandır. 
Afşin-Elbistan Linyit Havzası, diğer linyit sahalarına göre daha ekonomik örtü/linyit 
oranı ile öncelikle değerlendirilmesi gereken saha olma özelliğine sahiptir (Ural ve 
Onur, 2000).  
 
Afşin-Elbistan yöresinde bulunan düşük kalorili linyit kömürünün ekonomiye 
kazandırılması ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1984 ve 2004 yıllarında üretime 
başlayan iki adet termik santral kurulmuş ve toplam üretimi 116 milyar KW/s’i geçen 
elektrik enerjisi üretilmiştir. Her iki santralin ülke ekonomisine 16 milyar TL’nin 
üzerinde bir katkı sağladığı tahmin edilmektedir (EÜAŞ, 2012). Bu ölçüde büyük bir 
elektrik üretim potansiyeline sahip Afşin-Elbistan havzasındaki kömürün etkin bir 
şekilde değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, enerji yatırımlarının bir 
plan ve program dahilinde yapılması, linyit kaynaklarının verimli bir şekilde 
kullanılması gerekmektedir.  
 
Bu çalışma, Netpro/Mine madencilik yazılımı ile Afşin-Elbistan Havzası Çöllolar 
(B) Sektörü maden yatağının karotlu sondaj loglarından alınan veriler kullanılarak 
bir veri tabanının oluşturulmasını, verilerilere kompozitleme işleminin 
uygulanmasını, kömür zonlarının yüzeylerinin, katı ve blok modellerinin 
oluşturulmasını, kapsamlı variogram analizleri yapılarak deneysel ve teorik 
yarıvariogram modelleri ve parametrelerin belirlenmesini, belirlenen teorik 
variogramların güvenirliğinin test edilmesini, kriging tahmin yöntemi ile kalori 
kestirimlerini, ayrıntılı rezerv hesaplamalarını ve kömür kalite dağılım haritalarının 
elde edilmesini içermektedir.  

1.1 Çalışma Alanı 

Afşin-Elbistan linyit havzası Kahramanmaraş İline bağlı Afşin ile Elbistan İlçelerinin 
kuzeyinde bulunmaktadır ve yaklaşık 120 km2'lik alanı kapsamaktadır. Türkiye linyit 
rezervlerinin yaklaşık %46’sını oluşturan toplam 3,35 milyar ton linyit bulunduğu 
tahmin edilmektedir (DPT, 2006). Rezerv konumunu belirlemek için linyit sahası, 
Kışlaköy (A), Çöllolar (B) ve Afşin (C) adı verilen üç ana sektör ile D, E ve F 
sektörlerine bölünmüştür. Afşin-Elbistan linyit havzasının Kahramanmaraş İli 
içindeki genel konumu Şekil 1’de verilmiştir. Çalışma alanı 1/25000 ölçekli Afşin L 
38 a4 paftasında yer alır. İşletme sahası, Kahramanmaraş’a bağlı Afşin İlçesinin 
Kuzeydoğusu’nda, ilçe merkezine 15 km uzaklıktadır. 

1.2 Çalışma Alanının Genel Jeolojisi 

Afşin-Elbistan Havzası Alp Orojenezi sonunda Toros Dağları’nın yükselmesi 
sırasında oluşmuş kapalı bir havza olup, jeoitten ortalama 1150 m yüksekliktedir. 
Sahanın tabanını Permo-Karbonifer yaşlı kireçtaşları oluşturmaktadır. Sahanın 
Kuzeydoğu ve Doğusunda yer alan Kızıldağ; pembemsi, beyazımsı kristalize 
kireçteşlarından oluşmuş olup üst Kretase yaşlıdır. Havzada daha çok Neojen yaşlı 
formasyonlar yeralmaktadır. Havzanın batı kesimindeki linyit formasyonu da bu 
zamanda meydana gelmiştir (Öztürk, 1994).  
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Şekil 1. Çalışma alanının yer bulduru haritası. 

2 SONDAJ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Çalışma sahasında daha önce yapılmış olan toplam 215 adet karotlu sondajlara (Şekil 
2) ait bilgiler kullanılmıştır. Kazılabilir en küçük kalınlık 0,3 m olarak 
düşünülmüştür. Bu nedenle kalınlığı 0,3 m’den küçük olan ara kesmeler kömüre 
dahil edilmiştir. Mevcut karot verilerinde giriş çıkış arasında bir çok ara kesme 
olmasına rağmen kömür tek bir damar (kom) olarak ifade edilmiştir (Şekil 3a). Bu 
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durum yüzey, en kesit ve katı modelleme çalışmalarında sorun oluşturmasından 
dolayı kömür damarı, kalınlık ve ısıl değerlerine göre kom1, kom2, kom3, kom4 ve 
kom5 olarak yeniden isimlendirilmiştir (Şekil 3b). Rezerv kestiriminde kullanılmak 
üzere kuyu logu 2,5 m aralıklara bölünerek kompozit veriler elde edilmiştir.  
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Şekil 2. Sondaj lokasyonlarının dağılım haritası 
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Şekil 3. Sondajlara ait litoloji görünümü a) Orijinal litoloji, b) Düzenlenmiş litoloji. 
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3 YÜZEY VE KATI MODELLEME 
 
Kullanılan bilgisayar programı ile en yakın komşu, mesafenin tersi ağırlık alınarak 
ağırlıklı ortalama ve Kriging yöntemleriyle damarların üst, orta, alt ve en alt 
yüzeyleri kolaylıkla oluşturulabilmektedir. Katı model oluşturabilmek amacıyla her 
bir kömür zonu için üst ve alt yüzeyler yazılımın damar yüzeyi oluştur operatörü ile 
ile elde edilmiştir. Sadece ilk kömür zonu için elde edilen alt ve üst yüzey Şekil 4’de 
gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 4. Alt ve üst yüzey görünümü. 

Yüzeyler arası katı modelleme tekniği ile daha önce elde edilmiş olan yüzeylerden 
faydalanılarak katı modeller oluşturulabilmektedir. Kömür giriş için elde edilen 
yüzey (Kom1 üst yüzey) ile çıkış için elde edilen yüzeylerden (Kom5 alt yüzey) elde 
edilen katı model hem kömürü hem de arakesmeleri içermektedir (Şekil 5a). 
Arakesmeleri katı modele dahil etmemek için her bir kömür zonu için ayrı ayrı katı 
modeller oluşturulmuştur (Şekil 5b). Arakesmeler dahil katı model hacim değeri 
954083231,296 m3 iken arakesmeler hariç katı model hacim değeri 836389332,396 
m3 olduğu görülmüştür. Katı model içerisine arakesmeler dahil olduğu zaman rezerv 
tahminlerinin hatalı olacağı için arakesmeler dahil edilmemiş olan katı model 
kullanılmıştır. 
 

    
(a)                      (b) 

Şekil 5. Katı model görünümü a) Arakesmeler dahil, b) Arakesmeler hariç. 
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4 BLOK MODELLEME 

Bir cevher kütlesinin blok modeli, cevher kütlesinin (katı modelin) soyut küçük 
bloklara bölünmesiyle elde edilir. Bu blokların boyutları belirlenirken, tenör 
değişimi, jeolojik devamlılık, makine kapasiteleri, şev stabilitesi ve bilgisayarın veri 
depolama sınırı gibi faktörler göz önüne alınır (Mert, 2004). Denemeler sonunda en 
düşük tahmin hatasını veren blok boyutu olan, 100x100x2,5 m değeri çalışmamızda 
kullanılmıştır. Elde edilen blok modelin üç boyutlu görünümü Şekil 6’da örnek 
olarak verilmiştir. 
 

 
Şekil 6. Üç boyutlu blok model görünümü. 

5 ISIL DEĞER KESTİRİMİ İÇİN YARIVARİOGRAM ANALİZİ 
 
Jeoistatistikte, yöresel değişkenin değerleri arasındaki farkın uzaklığa bağlı 
değişimleri variogram fonksiyonu ile ortaya konulur. Variogram fonksiyonu ise 
tesadüfi değişkenin değerleri arasındaki farkın varyansı şeklinde ifade edilir (Çetin, 
1996). Yarıvariogram davranışlarını anlamak ve anizotropi testi için yönlü (0°, 90°, 
45°,135°) yarıvariogramlar birlikte değerlendirilmelidir. Şekil 7’de verilen deneysel 
yarıvariogramlar incelendiğinde yatakta ısıl değer değişkeni için geometrik ve zonal 
anizotropi olmadığı görülmektedir. Yarıvariogram analizinde, en uygun model ve 
parametreler seçilerek deneysel yarıvariogram modeli fonksiyonel olarak 
belirlenmiştir. Mesafe ve yöne bağlı ısıl değer ilişkisinin fonksiyonunu 
belirleyebilmek için elde edilen deneysel yarıvariogram yapısına karşılık teorik 
yarıvariogram modellerinden biri uydurulmuştur. Yatay ve düşey yönde çiftler 
arasındaki ilişkiyi en iyi küresel tip modelin temsil ettiği görülmüştür (Şekil 8-9).  
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(a)                      (b) 

 

      
                            (c)                  (d) 

Şekil 7. Isıl değer için deneysel yönlü yarıvariogram a) Doğrultu=0o,  
b) Doğrultu=45o, c) Doğrultu=90o, d) Doğrultu=135o 

 

 
Şekil 8. Isıl değer (kcal/kg) değerlerin deneysel ve teorik yatay yarıvariogram. 
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Şekil 9. Isıl değer (kcal/kg) değerlerin deneysel ve teorik düşey yarıvariogram 

Yatay ve düşey yönde belirlenen yarıvariogram ve parametreleri Çizelge 1-2’de 
verilmiştir. 

Çizelge 1. Yatay yöndeki ısıl değer (kcal/kg) teorik yarıvariogram modeli ve 
parametreleri. 

Deneysel Yarıvariogram Teorik Yarıvariogram 

Doğrultu Eğim Tolerans 
Açısı 

Bant 
Genişliği Model Kontrolsüz 

Etki  
Eşik 

Değer 
Etki 

Mesafesi  
0o 0o 13o 0 Küresel 5000 290000 850 

Çizelge 2. Düşey yöndeki ısıl değer (kcal/kg) teorik yarıvariogram modeli ve 
parametreleri. 

Deneysel Yarıvariogram Teorik Yarıvariogram 

Doğrultu Eğim Tolerans 
Açısı 

Bant 
Genişliği Model Kontrolsüz 

Etki  
Eşik 

Değer  
Etki 

Mesafesi  
0o -90o 2o 2 Küresel 5000 235000 20 

Yarıvariogram analizi sonucunda elde edilen yarıvariogram modellerinin doğruluğu 
çapraz doğrulama tekniği ile belirlenir. Bu test sırasında, sahadaki bir gerçek değer 
silinir, komşu parametreler yardımıyla ve yarıvariogram modeli parametreleri 
kullanılarak o noktada bir tahmin yapılır. Her bir nokta için bu işlemler 
gerçekleştirilir. Sonuçta her noktadaki gerçek değerlerle tahmin edilmiş değerler 
karşılaştırılır. Bu işlem diğer veriler içinde tekrarlanarak, elde edilen tahmin hataları 
o tahmine ait kriging standart sapma değerine bölünür ve indirgenmiş hatalar elde 
edilir. İndirgenmiş hataların ortalamasına ve kareler ortalamasına bakılarak analiz 
gerçekleştirilir. Aşağıdaki kriterleri sağlayan yarıvariogram model ve parametreleri, 
kestirimde kullanılmak için uygundur.  
 

- İndirgenmiş hataların beklenen değerlerinin 0’a ve varyansları da 1’e yakın olup 
olmadığına veya N/221  sınırları arasında kalıp kalmadığına bakılmalıdır 
(Çetin ve Kırda, 2003). 
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- Diğer bir karar verme tekniği ise, gerçek değerlerin, kestirilen değerler 
üzerindeki doğrusal regresyonu orijinden geçen 45 derece eğimli bir doğru 
olmasıdır. Bu koşullu yansızlık olarak bilinir. 

- Kestirim hatalarının kareler ortalaması, kriging varyanslarının ortalamasına eşit 
ya da küçük olmalıdır, E

2<k
2. 

 
Çapraz doğrulama testi sonuçlarında indirgenmiş hatalar ortalaması -0,0063, 
indirgenmiş hatalar varyansı 1 olarak hesaplanmıştır. Tahmin değerlerine karşılık 
gerçek değerler grafiklendiğinde korelasyon katsayısı (r) değerinin 0,942 olduğu 
görülmektedir. (Şekil 10). Bu sonuçlar teorik yarıvariogram modelinin uygunluğunu 
göstermektedir. 
 

 
Şekil 10. Gerçek ısıl değer ve tahmini ısıl değerlerin dağılım grafiği. 

6 JEOİSTATİSTİK YÖNTEMİ İLE REZERV VE KALİTE TAHMİNİ 

Jeoistatistik, örnekler arasındaki uzaysal korelasyonu istatistiksel ve analitik olarak 
kullanan, rezerv hesaplama işlemini yapan kişilere oldukça yararlı bilgiler sunan 
öğelerden oluşan enterpolasyon tekniğidir (Ersoy ve Yünsel, 2008). Kestirim ise 
mevcut kompozit verileri kullanılarak, örneklenmemiş bir noktanın ya da bir bloğun 
ortalama değerinin hesaplanması işlemidir. Kestirilecek noktanın değeri kestirimde 
kullanılacak kompozit verilerin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Ağırlıklar, 
kestirim hataları ortalaması sıfır ve varyansı en küçük olacak şekilde belirlenir. Bu 
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nedenle jeoistatistik, istatistiksel olarak diğer tahmin yöntemlerine göre daha az hata 
üreten bir yöntemdir.  
 
Belirlenen yarıvariogram fonksiyonları ve kriging arama elipsoidi parametreleri 
kullanılarak 5 ayrı zonda oluşturulan katı model içerisindeki blokların ısıl değerleri 
ordinary kriging yöntemi ile tahmin edilmiştir. Tüm rezerv hesaplamalarında kömür 
yoğunluğu 1,2 ton/m3 olarak alınmıştır (Mert, 2010). Verilere bağlı olarak ısıl değer 
ve tonaj eğrisi Şekil 11’de verilmiştir. Bu grafik hangi ısıl değerde sahada ne kadar 
kömür rezervi olduğunu ve belirli bir ısıl değerin üzerindeki ortalama ısıl değeri 
göstermektedir. Çöllolar sahasında sınır kalori değerin (750 kcal/kg) üzerindeki 
kömür rezervi 580528237,5 ton, ortalama ısıl değeri ise 1014 kcal/kg olarak 
belirlenmiştir.  
 

 
Şekil 11. Isıl değer-tonaj eğrisi. 

7 TEMATİK HARİTALARIN DÜZENLENMESİ 

Kriging ile her bir zon için elde edilen blokların ısıl değer tahminlere göre istenilen 
ısıl değer aralığında sahanın plan görünüşlerine ait tematik haritalar elde edilmiştir. 
Kom2 zonu için elde edilen tematik harita örnek olarak verilmiştir (Şekil 12). Ayrıca 
her bir zona ait bilgiler de Çizelge 3-4’te topluca verilmiştir. 
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Şekil 12. Kom2 zonuna ait tematize edilmiş blokların ısıl değer dağılım haritası 

Çizelge 3. Kom1, Kom2 ve Kom3 için ısıl değer dağılım tablosu. 

  Kalori 
(kcal/kg) Hacim (m3) Tonaj (ton) Hacim 

(%) 
Ortalama 

Kalori (kcal/kg) 

K
O

M
1 

0-500 54823117 65787741 33,30 

706,32 
500-1000 56994891 68393869 34,62 
1000-1500 51484387 61781264 31,27 
1500-2000 1344020 1612823 0,82 

Toplam 164646414 197575697  

K
O

M
2 

0-500 26356965 31628358 15,96 

769,51 
500-1000 99447203 119336644 60,22 
1000-1500 39338852 47206622 23,82 
1500-2000 0 0 0 

Toplam 165143020 198171623  

K
O

M
3 

0-500 21885918 26263102 13,24 

795,22 
500-1000 101090359 121308431 61,15 
1000-1500 42335266 50802319 25,61 
1500-2000 2426 2911 0 

Toplam 165313969 198376763  

500-1.000 kcal/kg 

1.000-1.500 kcal/kg 

1.500-2.000 kcal/kg 

325000 

4244000 

4242000 

327000 329000 

4246000 

323000 

 0-500 kcal/kg 
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Çizelge 4. Kom4 ve Kom5 için ısıl değer dağılım tablosu. 

  Kalori 
(kcal/kg) Hacim (m3) Tonaj (ton) Hacim 

(%) 
Ortalama 

Kalori (kcal/kg) 

K
O

M
4 

0-500 19952117 23942541 12,14 

795,89 
500-1000 102352152 122822583 62,29 
1000-1500 41971863 50366236 25,54 
1500-2000 3593 43116 0,02 

Toplam 164312063 197174475  

K
O

M
5 

0-500 25980566 31176680 15,28 

789,34 
500-1000 96083777 115300533 56,51 
1000-1500 47619727 57143672 28,01 
1500-2000 330684 39682 0,19 

Toplam 170014754 204017705  

8 SONUÇLAR 

Afşin-Elbistan Çöllolar (B) sahasına ait sondaj verileri ile bilgisayar programı 
yardımıyla sondaj verilerinin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi, yüzey oluşturma, 
katı modelleme, blok modelleme, yarıvariogram analizi, çapraz doğrulama, rezerv ve 
kalite tahmini, tematik haritaların hazırlanması işlemleri uygulanmış ve yapılan 
çalışmanın sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 
 
Her bir sondaj logundaki ara kesmelerin homojen olmaması nedeniyle hassas bir 
modelleme yapılamamış, bu problemin ortadan kaldırılması için sondaj logları 
kalınlık ve ısıl değerleri gözönünde bulundurularak 5 zon oluşacak şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. Çeşitli kompozit uzunlukları denenmiş, orijinal verileri en iyi temsil 
eden kompozit uzunluğu olarak 2,5 m kullanılmıştır. 
 
Her zon için alt ve üst yüzeyler oluşturulmuş ve bu yüzeyler arasındaki katı modeller 
elde edilmiştir. Ayrı ayrı elde edilen 5 katı model birleştirilerek tek bir katı model 
oluşturulmuştur. Elde edilen bu katı modelin hacim değeri 836389332,396 m3 olarak 
hesaplanmıştır. Çeşitli blok boyutları denenerek en düşük tahmin hatası ve sahayı en 
iyi temsil edecek şekilde optimum blok boyutları 100x100x2,5 m olarak 
belirlenmiştir. 
 
Cevherleşmenin maden yatağındaki yönlere göre ve ısıl değerin mesafeye göre 
değişimini belirlemek amacı ile yarıvariogram analizleri yapılmıştır. Dört ana yönde 
(0o, 45o, 90o, 135o) yapılan analizlerde geometrik ve zonal anizotropiye 
rastlanılmamıştır. Isıl değerin mesafeye göre değişimini ifade eden hem düşey hem 
de yatay yönde deneysel yarıvariogramlar elde edilmiştir. Elde edilen deneysel 
yarıvariogramlara göre kriging aşamasında kullanılacak olan teorik modellerden 
küresel modelin uygun olduğu görülmüştür. Bu modele ait yarıvariogram 
parametreleri; nugget etki (Co), sill (Co+C1), etki mesafesi (a) belirlenmiştir. Bu 
değerler yatay yönde Co =5000, C=290000, a=850 m, düşey yönde ise Co=5000, 
C=235000, a=20 m dir. 
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Tahmin aşamasına geçmeden önce tahminde kullanılmak üzere belirlenen variogram 
model ve parametrelerin performanslarını tespit etmek için çapraz dogrulama testi 
yapılmıştır. Çapraz doğrulama testi sonucu korelasyon katsayısı r=0,942 
bulunmuştur. Bunun yanısıra ortalama hata değerinin 0’a yakın ve hata 
varyansınında 1’e yakın çıkması sonucu yarıvariogramın güvenilirliği ispatlanmıştır. 
Güvenirliği test edilen variogram parametreleri kullanılarak her bir zon için ayrı ayrı 
kriging tahminleri yapılmıştır. Her bir zon için elde edilen raporlardan yapılan 
değerlendirmeler sonucu kömür yatağının tamamını temsil eden ısıl değer-tonaj 
eğrisi çizilmiş, ortalama ısıl değerler belirlenmiştir. Çöllolar sahasında 750 kcal/kg 
ısıl değerinin üzerinde ortalama ısıl değer 1014 kcal/kg olan toplam 580 milyon ton 
rezerv tahmin edilmiştir. 
 
Bu çalışma ile elde edilen sahaya ait parametreleri belirlenmiş blok modeli ile açık 
işletme ve üretim planlamaları hassas bir şekilde yapılabilecektir. 
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