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KONU: Kimyasal maddelerin kaynağı
olarak jeolojik yapılar,kayalar, ve mineraller

� Kayaç çeşitleri

� Mineraller

� Maden Yatakları

� Metallerin filizlerden eldesi 

� Bazı minerallerin yapıları ve 
bulunduğu kayaçlar 



HEDEF : Kimyasal maddelerin kaynağı olarak jeolojik 
yapılar, kayalar ve mineralleri kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

� Kayaç çeşitlerini açıklar ve görsel 
öğelerle destekler.

�Mineralleri açıklar ve görsel öğelerle 
destekler.

� Minerallerin yapılarını ve bulunduğu 
kayaçları örneklendirir. 



DODOĞĞAL TAAL TAŞŞLAR VE LAR VE ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ

Jeoloji bilimi içinde mineroloji MĐNERALLERĐ, petroloji 
ise KAYALARI inceleyen bilim dalıdır. Yeryüzü kaya 
kitlelerinden oluşmaktadır. Mineraller ise kaya kitleleri 

içinde bulunan, kararlı, özellikleri değişmeyen inorganik 
kimyasal elementler veya kompleks bileşiklerdir.

Kaya ve minerallerin tanımlanması en iyi şekilde fiziksel 
özelliklerine göre yapılır.Bu özelliklerden bazıları; Sertlik, 
Özgül ağırlık, Kristal yapısı, Dilimlere ayrılabilme, 
magnetik, elektriksel ve ısı iletkenliği sayılabilir. Ayrıca 
kimyasal ve optik özellikleri de dikkate alınabilir. Çoğu 
mineraller kristal yapıya sahip olup 7 değişik kristal yapı
şekillerinde bulunurlar. 



KAYAÇLAR

Taşlar (kayaçlar) bir veya birkaç mineralin bir araya 
gelmesiyle oluşan mineral topluluklarıdır. Bir kayaç tek bir 
mineralden oluşacağı gibi (ör: kireçtaşı bir kayaçtır ve sadece kalsit 
mineralinden oluşmuştur), bir kaç mineralin bir araya gelmesiyle de 
oluşabilir. (ör: granit bir kayaçtır ve kuvars, feldspat, mika, opak gibi 
minerallerden meydana gelmiştir). Buna göre mineraller metalik ve 
metalik olmayan mineraller olarak 2 ye ayrılabilir. Metalik 
mineraller bakır, kurşun, altın, gümüş, demir, alüminyum vb., 
Metalik olmayan mineraller ise kükürt, grafit, kalsit, alçıtaşı, barit, 
kuvartz gibi. Kayaçlar stabil olmayıp çoğu zaman kil, kum, çakıl ve 
toprak haline dönüşürler. 





� Kırıntılı tortul kayaçlar

� Organik tortul kayaçlar 

� Kimyasal tortul kayaçlar 

� Volkanik kayaçlar 

� Damar kayaçlar 

TORTUL KAYATORTUL KAYAÇÇLAR ( Sedimanter):LAR ( Sedimanter):



Mevcut taşların zamanla dış
tesirlerle ufalanmaları, sonradan birbiri 

ile karışarak tabii bir bağlayıcı ile 
yeniden sertleşmesi sonucu oluşan 

kayaçlardır. Bu tip kayaçlar 
sedimantasyon (çökelme )olayı

sonucu meydana gelmişlerdir. Mineral 
ve taş parçalarının değişik yollarla 
taşınarak bir yerde çökelmesi ile 

oluşur. Konsolite olmamış kum veya 
çamur sediment, konsolide olmuşları

Sedimanter kaya adını alır. 
Sedimanter kayaçlar tabakalar halinde 
oluşur ve içlerinde organik maddeler, 

fosiller bulunabilir. 



Bu tip kayaçlara örnek olarak ;

Kalker: Kalsiyum karbonattan 
(CaCO3) oluşur. Đçinde yer alan 
maden oksitlerin etkisi ile değişik 
renkte görünür. Geçirdiği oluşum 
sırasında yapısında çatlak ve kırıklar 
oluşur. Bu kırıklara başka maden 
oksitler dolunca ilginç desenler 
görülür. Sertlik derecesi 3 olup kolay 
kesilip işlenir. Saf kalkerin özgül 
ağırlığı 2700kg/m3 tür. Çok iyi cila 
tutar. Yapıda moloz taşı,yonu taşı, 
kaplama taşı,kırılarak mıcır taşı
olarak kullanılırlar. 



Traverten: Yüksek ısılı ve kalsiyum bikarbonatlı
magma suyunun yer yüzüne çıkışı sırasında 
karşılaştığı basınç ile oluşur. Oluşumu sırasında 
içinde bulunan bitki kök ve yapraklarının zamanla 
çürümesi sonucu boşluklar oluşur. Kalker tüfü
grubundan olup gözenekleri büyüktür. Bu boşluklar 
kendi tozu ile yapılan dolgu malzemesi ile doldurulur. 
Genellikle dış mekanlarda kaplama işinde kullanılır. 



Çeşitli büyüklükteki taş ve mineral parçalarda 
karalardaki ve denizlerdeki tortullaşma havzalarını
çökelmeleriyle meydana gelen taneli kayaçlardır. Değişik 
boyuttaki taneleri birbirleriyle çimento maddeleriyle 
birleşmeleri sonucu çimentolu kayaçlar kum taşı, kireç
taşı gibi taneleri birbirine bağlayarak madde 
bulunmadığından çimentosuz tortul kayaçlar oluşur.

Kırıntılı tortul kayaçlar



Organik tortul kayaçlar

Forominiferalar, mercanlar, sünger gibi 
kayaç yapıcı organizmalardan veya 

bunların irili ufaklı parçalarından oluşan 
kayaçlardır.petrol ve kömür organik 
tortul kayaca örnektir. evet bazende 

olduğu gibi mercanlar tortullara örnektir.



Kimyasal tortul kayaçlar 

Doygun eriyiklerden çökelme sonucu meydana gelirler. 
Mağaralardaki sarkıt ve dikitler, deniz kıyılarındaki 

kireçli ve demirli oolitler, kapalı göllerin kenarlarındaki 
tuz oluşumları su kaynakları etrafındaki traverten

oluşumları %35'i kadar kireç taşları oluşturur. Kireç
taşları yapı taşı, stabilize malzeme, kireç yapımında ve 

döşemecilikte, çelik sanayisinde ve ilaç sanayisinde 
kullanılır.



SARKITLAR



DĐKĐTLER



Volkanik kayaVolkanik kayaççlarlar

Bu kayaçlara yüzey kayaçlarıda denir. 
Bunlar yarı kristalli çoğu kez gözle 

görülebilen çeşitli kristaller, kristal olmayan 
genellikle camsı hamur içinde dağılmış

serpilmiş durumda bulunurlar. Andezit ve 
bazalt örnek verilebilir. volkan tüfü, volkan 

bombası. volkan camı, bazalt, andezit ve 
volkan camı da örnek gösterilebilir bu tür 

kayaclara volkanik kayaçlar denir.



BAZALTBAZALTANDEZANDEZĐĐTT



Damar kayaDamar kayaççlarlar

Derinlik kayaçları ile yüzey kayaçları arasında bir 
geçiş safhasını oluşturur. Mikro kristallerdir. Diğer 
kayaçların yarık ve çatlaklarında yer alır. genellikle 

içeriği silikatlerden oluşur.



Kökeni magma olan kayaçlardır.Yerin derinliklerinde 
akkor (erimiş) haldeki magmanın yerin içinde veya yüzeye 
yakın derinliklerde yada yüzeyde soğuyarak katılaşması ile 

oluşan kayaçtır. Magmatik kayaçlar yapıları, mineral 
içerikleri ve oluşumlarına göre sınıflandırılabilir. Hafif 

mineralleri fazla olanların renkleri açık, özgül ağırlıkları 2.6-
2.7 olanlara ASĐDĐK KAYA, Demir-magnezyumu minerali 
bakımından zengin, koyu renkli özgül ağırlığı 3 den büyük 

olanlar BAZĐK KAYA adını alır. 

PPÜÜSKSKÜÜRRÜÜK KAYAK KAYAÇÇLAR (Magmatik):LAR (Magmatik):



Lav şeklinde yeryüzüne çıkmaya çalışan magma 
yeryüzü kabuğu altında donarsa DERĐNLĐK kayaçları, 
yeryüzüne ulaşıp kristalleşirse yüzey kayaçları meydana 
gelir. Derinlik kayaçların en önemlileri GRANĐTtir.



Granit: Genellikle açık renkli olup %60 
oranında potasyum feldspat, %30 kuvartz, mika 
minerallerinden oluşur. Granit sert ve dayanıklıdır. 
Yoğunlukları 2600~2800 kg/m3 arasındadır. Basınç
dayanımları 1600~2400 kg/cm2tür.Kolay 
yarılabildiğinden merdiven basamağı, moloz taşı, 
kaba yonu taşı, döşeme kaplamaları kaldırım ve 
bordür taşı ve mıcır imalinde kullanılır. Đyi cila tutar.



Alçı Taşı : Suda daha 
fazla çözündüğü için yapının su 
ile temas eden yerlerinde 
kullanılmaz.Renkleri beyazımsı, 
sarımsı ve saydam olabilir.Jips 
adı verilen bu taş CaSO4 ve 
2H2O 'dan oluşur. Sertlik 
derecesi 2’ dir. Kolay işlenebilir. 



Kırıntılı tortul kayaçlar tane çapı
2 mm'den büyük ve çakıl, moloz, 
konglomera gibi kayaçlardır. 2 
mm'den 0,2 mm'ye kadar olan 
kısma kum, karışık kum, kumtaşı, 
kuvarsit, gibi kayaçlardır. Tane 
çapı 0,2 mm'den 0,02 m'ye kadar 
olan kısım mil ondan daha 
küçükler genellikle mil+kil 
şeklinde geçer. 



Magmatik ve sedimanter kayaçların; sıcaklık, basınç, 
gerilme (stres basıncı) ve kimyasal aktivitesi olan sıvıların 
etkisi altında kalarak değişmeleri sonucu oluşur. Kristalsiz 

bir yapıya sahip olan tortul taşlar ısı ve basınç etkisiyle kristal 
bir yapıya dönüşürler.

BABAŞŞKALAKALAŞŞMIMIŞŞ KAYAKAYAÇÇLARLAR ((MetamorfikMetamorfik):):



Bu tip kayaçlara örnek olarak;

Mermerler: Ufak ve iri taneli kalsit 
veya dolamit kristallerinden oluşan bir 
kayaçtır. Mermerler %95 kalsit, az 
miktarda silis, silikat ve demir oksit gibi 
minerallerden oluşur. Mermer orta 
sertliktedir. Binaların iç kısımlarında, 
merdiven basamaklarında , döşeme 
kaplamalarında, banyo ve mutfak gibi 
ıslak mekanlarda kullanılabilir. Bunun 
yanında süs eşyası ve mezar taşı
yapımında kullanılır. 



Mineral doğal şekilde oluşan, homojen, belirli 
kimyasal bileşime sahip ve belirli bir kristal öz yapıları
olan inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir. Buna göre 
minerallerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1-)  Doğal olarak oluşur. 
2-)  Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır. 
3-)  Belirli bir kimyasal formülü vardır. 
4-)  Katı halde olup nadiren sıvıdır. 
5-)  Đnorganiktir. 

MĐNERALLER



Doğal haliyle altın Gümüş örneği Bir bakır külçesi. 



Mineraller belirli bir kimyasal bileşime 
sahiptirler. O halde her mineral bir kimyasal formül
ile ifade edilir. Minerallerin kimyasal formülleri 
genellikle sabittir. Ancak belirli sınırlar içinde belirli 
kaidelerle değişebilir. Çok ender olarak saf elementler 
(altın, gümüş, bakır vs) şeklinde oluşan mineraller, 
yerkabuğunda meydana gelen doğal fizikokimyasal 
olayların ürünleridir.



Minerallerin bir diğer özelliği de 
inorganik oluşudur. Yerkabuğunda bulunan 
petrol, kömür, fosil ve reçine gibi maddeler 
mineralojinin kapsamına girmez. Ancak nadir 
de olsa organik mineraller de vardır. Mesela 
"kehribar" gibi.



Kömür Vişne ağacın reçinesi Kehribar



Minerallerin katı olmaları düzenli bir atomsal iç yapıya sahip 
olduklarını gösterir. Mineral kristallerinin dış yapıları incelendiğinde 
düzgün geometrik dış şekilli oldukları görülür. Yine aynı şekilde iç
yapılarının da düzgün olduğu görülür. Minerallerin "cıva" gibi sıvı
olan tipleri de vardır.

Mineraller homojen bir yapıya sahiptirler. Alınan bir 
mineral örneğinin her tarafı aynı mineralden ibaret olmalıdır. 
Ancak her mineralde az veya çok yabancı mineral varlığı
bulunmaktadır. Yabancı madde oranının çokluğu, mineralin 
özelliklerini değiştirir. Esasta; gözle görülebilen boyutta homojen 
olması basit tanımlama için yeterlidir.





Batı Karadeniz'deki Zonguldak-Ereğli 
havzasında bol miktarda bulunan taşkömürü, 
1937 yılında devletleştirilmiş ve kalori değeri 
yüksek olduğu için uzun yıllar evlerde yakacak 
olarak kullanılmıştır. Daha sonra alınan bir 
kararla sadece sanayide kullanılmaya 
başlanmıştır. Taşkömürü rezervi 1.1 milyar 
tondur. Bunun yaklaşık %82'si kok kömürü
elde edilebilecek özelliktedir. Yıllık ortalama 
2.5 milyon tondan fazla taşkömürü
üretilmektedir.

TaTaşşkköömmüürrüü



Türkiye'nin hemen her bölgesinde linyit 
yataklarına rastlanmaktadır. Bilinen linyit 
yataklarının en önemlilerini Afşin-Elbistan, 
Muğla, Soma, Tunçbilek, Seyitömer, 
Beypazarı ve Sivas havzaları
oluşturmaktadır. Ülkenin toplam linyit 
rezervleri 8.4 milyar tondur.Yıllık linyit 
üretimi 60-65 milyon ton civarındadır. Ülke 
linyit rezervleri bakımından dünyada 
yedinci ve üretim sıralamasında ise altıncı
durumdadır. Linyit madenciliğinin 
ekonomiye katkısı esas itibariyle enerji 
üretimi alanında olmaktadır.

LinyitLinyit



Ham petrol ise Türkiye'de ilk defa 
1940 yılında Güneydoğu Anadolu'da 
Raman Dağı eteklerinde bulunmuştur. 
Daha sonraki yıllarda yeni petrol 
kuyuları açılmış ve ham petrol üretimi 
1980 yılında 2 milyon 370 bin ton 
olmuştur. 1991-1993 yılları arasında 
yıllık bazda 4 milyon metrik tonu 
geçen ham petrol üretimi, 1998 yılında 
3 milyon 224 bin metrik ton olarak 
gerçekleşmiştir. 

PetrolPetrol



BulunuBulunuşşu,u, Hidrotermal 
kuvars damarlarında, 
plaserlerde ve epitermal 
yataklarda oluşur. 

ALTIN



BAZI MĐNERALLERĐN YAPILARI

BulunuBulunuşşu,u, Bakır içeren 
sülfür yataklarının 
oksidasyon zonları yaygın 
oluşum ortamıdır. 

Kristal BiKristal Biççimiimi, Nadiren kübik 
kristaller halinde, çoğunlukla 
uzunlamasına yassı biçimli,masif

BAKIR BAKIR 



BulunuBulunuşşu,u, Saf demir oluşumlarına 
sıkça rastlanmaz, ancak volkanik 
kayaların kömür damarlarını kestiği 
yerlerde oluşabilir. 

DEMDEMĐĐR R 



BulunuBulunuşşu,u, Kimberlitlerde veya 
volkanik bacalarda olivin, pirop, 
flogopit ile beraber; 
konglomeralarda, alüvyal 
plaserlerde ve nadiren 
metoritlerde bulunur.

ELMAS ELMAS 



BulunuBulunuşşu,u, Birincil olarak 
hidrotermal damarlarda, ikincil 
olarak gümüş içeren cevher 
yataklarının oksidasyon 
zonlarında oluşur. 

GGÜÜMMÜÜŞŞ



FLUORFLUORĐĐTT

BulunuBulunuşşu,u, Hidrotermal maden 
yataklarında yaygın olarak oluşan bir 
mineraldir. Sedimanter kayaların 
boşluklarında, pnömatolitik 
yataklarda, sıcak su kaynaklarının 
oluşturduğu çökellerde, Alpin tipi 
damarlarda, bazı granitlerde ve çok 
nadir olarak pegmatitlerde oluşabilir. 
Birçok metalik maden yatağının 
gang minerali olarak da gözlenebilir.



BulunuBulunuşşu,u, Klorit, magmatik 
kayalarda, piroksen, amfibol ve 
mika minerallerinin 
alterasyonu ile olusur. 
Metamorfik kayalarda yaygın 
olarak bulunan ve yesil-şist 
fasiyesini karakterize eden bir 
mineraldir. 

KLORKLORĐĐTT



BulunuBulunuşşuu, Bazik ve ultrabazik 
kayalarda, plaserlerde, nadiren 
kontakt metamorfik yataklarda 
ve kuvars damarlarında oluşur. 

PLATPLATĐĐN N 



BulunuBulunuşşu,u, Sedimanter ya da 
alüminalı magmatik kayalardaki 
damarlarda ikincil mineral olarak 
oluşur. 

TURKUAZTURKUAZ



HAZIRLAYANLARHAZIRLAYANLAR

� PINAR ÖZCAN

� ÇĐĞDEM ERDAL

� NURCAN AFŞAR


