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ÖZ 

Bu uzmanlık tezinde, maden faaliyetlerine izin veren, bunları kontrol 
eden ve faaliyet sonrasında sahayı teslim alacak kurumlara faydalı olmak 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda; açık maden ocaklarının ıslahı konusunda, 
özellikle maden çıkarılan sahanın orijinal tesviye eğrisine uygun bir şekilde 
restore edilmesi konusunda, bilgisayar yazılımlarını kullanmanın sağladığı 
fayda ve kolaylıkları araştırmak üzere bazı çalışmalar yapılmıştır. 

 

ABSTRACT 

In this work, it is aimed to help those who issue permission, control 
and take delivery of the areas for mining activities. In this context, the study 
has been carried out to examine some computer software to use as a tool and 
utility for reclaiming of open mining sites, especially restoration of mining 
site in accordance with the original isohypse. 
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1. GİRİŞ 

Artan insan nüfusu sebebiyle, ziraat ve ticaretten inşaata ve 
rekreasyona kadar çeşitli sektörler büyük oranda maden kaynaklarını 
kullanmaktadır. Bu insan faaliyetlerinin etkisi sürekli olarak peyzajı 
değiştirmektedir. İnsanlar mali güçleriyle karşılayabilecekleri evler, yeni 
okullar, yeşil alanlar, daha çok ulaşım yolları, bol yakıt ve refah isterler. 
Ancak aynı insanların birçoğu doğal inşaat hammaddesi madenlerini, su 
toplayan barajları, daha çok sondaj kuyusunu ve kontrolsüz büyümeyi 
istemezler. Bu açıdan çatışma kaçınılmazdır ve anlaşmak zordur. Arzu 
edilmeyen prosesler olmaksızın insanların ihtiyaç duyduğu çeşitli 
materyalleri üretmek mümkün olmamakla birlikte, dikkatli bir kaynak 
yönetimi ile, arzu edilmeyen çok sayıda proses önlenebilmekte veya asgari 
seviyede tutulabilmektedir. 

İnşaat sektörünün talep ettiği hammadde ihtiyacını karşılamak üzere 
işletilen taş ocakları nakliyat masraflarını düşük tutmak amacıyla genellikle 
şehir bölgelerinde veya yakınında yer almaktadır. Hızlı şehir genişlemesi 
uzun vadeli planlamayla olmadığı takdirde bu ocakların çoğu şehirlerin 
kenarlarında göz tırmalayıcı bir durum oluşturmakta, şehir içindeki birçok 
taş ocağı ikamet edilen semtlerle kuşatılmış durumda kalmaktadır. Bu durum 
ciddi çevre sorunlarına (titreşimlere, toza, gürültüye vs.) yol açmakta, 
özellikle bitişikteki ikamet semtlerinde oturanlar için rahatsız edici şartlar 
oluşturmaktadır.  

Bununla birlikte; 

• Terk edilen taş ocaklarının mevcut durumu çevre üzerinde göz 
tırmalayıcı görsel etkiler bırakmakta, 

• Peyzaj üzerinde geniş ölçekli bozulmalara yol açmakta, 

• Sahanın morfolojisinde radikal değişikliklere yol açmakta,  
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• Çıkarma işlemi sonrası jeolojik tabakalardan faydalanma  kütle 
kaybına yol açtığından, topoğrafik rölyef ve doğal toprak profili 
bozulmakta, 

• Oluşan çukurlarda büyük ölçekli su birikintileri oluşmakta,  

• Yüzey suyu drenajı ve taban suyu etkilenmektedir.  

İnşaat hammaddesi endüstrisinde kaynakları çıkarmak, işlemek ve 
sahayı ıslah etmek temel faaliyetler arasındadır. Bu faaliyetleri sürdürmeye 
çalışırken; şirketler bir taraftan halk baskısıyla uğraşırken, diğer taraftan aynı 
insanların talep ettiği ürünleri karşılamaya çabalamaktadırlar. 

Bütün bu nedenler maden ocaklarında işletme öncesi ve sonrası 

planlamayı gündeme getirmektedir.  
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Konunun akıcılığı açısından çalışmanın materyal metodu ve kendisi 
ile doğrudan ilgili üç adet literatürün geniş özeti literatür özetinin sonunda 
verilmiştir. Burada başlangıçta konu ile daha dolaylı ilgili olan literatürün 
kısa özeti sunulmuştur.  

Kaliampakos ve Panagopoulos 1995 yılında yaptıkları çalışmada  
Yunanistan’ın Thassos Adasındaki mermer artıklarının ekonomik değerle 
geri kazanılması için bir yöntem takdim etmektedirler. Çalışmada özel 
olarak; çevre üzerindeki etkiler, sosyoekonomik şartlar, faydalanma 
imkânları ile yerli ve uluslararası pazar özellikleri gibi önemli parametreler 
sınanmıştır. Ayrıca, soruna bu parametrelerin karşılıklı etkilerini esas alan 
entegre bir yaklaşım sunulmuştur. 

“Yunanistan, Salamina, Akra Tourla taş ocağının rehabilitasyonu. 
Reklamasyon (arazi ıslahı) alternatiflerinin değerlendirilmesi için bir örnek 
olay” adlı çalışmada (Panagopoulos et al., 1997) şehir bölgelerinin 
yakınlarındaki taş ocaklarının rehabilitasyonunun temel bir ihtiyaç olduğu ve 
son yıllarda Yunanistan’da esas olarak kamu idaresinde böyle bir eğilimin 
varlığından söz edilmektedir. Örnek olarak alınan bu ocağın toplam 20 ha 
genişliğinde olduğu ve masrafları asgariye düşürecek şekilde tasarlandığı 
belirtilmiştir. Çalışmaya göre: İşletme öncesinde ve esnasında restorasyon 
planı olmadığı için, bu durum yakında yer alan sahalarda çevre üzerinde 
ciddi etkilere yol açmıştır. Bu sahanın rehabilitasyonu için dört alternatif 
sınanmıştır: Restore Edilmiş Peyzajın Tesisiyle Tam Doğal Restorasyon, 
Rekreasyonel Faydalanma ile Birleştirilmiş Kısmi Doğal Restorasyon, 
Marina Tesisi İnşaatı ile Birleştirilmiş Kısmi Doğal Restorasyon ve Gemi 
Kışlağı Tesisi İnşaatı ile Birleştirilmiş Kısmi Doğal Restorasyon. Sayılan bu 
alternatiflerin değerlendirilmesi için önemli kıstaslar, uygulanabilirlik, çevre 
üzerindeki etkilerin en az seviyeye düşürülmesi ve kamu faydasının optimize 
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edilmesi şeklinde belirtilmiştir.  

Andronikos et al. (1997) “Şehir bölgelerindeki taş ocaklarının 
rehabilitasyonunda araziden faydalanma planlaması düşüncelerinin 
uygulanması” adlı çalışmalarında özellikle şehir bölgelerinde yer alan ocak 
sahalarının rehabilitasyon için araziden faydalanmanın uygunluğunun 
belirleyicileri olarak doğal faktörlerden başka, kültürel ve araziden 
faydalanmanın planlanmasıyla ilgili parametreler değerlendirilmiştir. 
Bundan başka, tesis edilecek özel faydalanmalar veya faydalanma 
bileşimlerinin her bir örnekteki özel durumlarla doğrudan ilişkili bir kıstaslar 
kümesini esas alarak dikkatli ve orijinal olarak belirlenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Açıklanan yöntem, terk edilen Kareas taş ocağındaki 
rehabilitasyon projesinde bir örnek olay olarak sınanmıştır.  

Kaliampakos et al. (1997) çalışmalarına konu olan örnekte olduğu 
gibi, halkla maden işletmecileri arasındaki çatışmanın bazen aşırı ve hatta 
sert biçimlerde olabileceğini bildirmektedir. Böyle durumlarda, yürütülen 
kısmi çözüm (ıslah) faaliyetlerinin yetersiz kaldığı, durumun entegre bir 
çevre izleme sistemini esas alarak derinlemesine incelendiğinde acil ve 
gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Ek olarak, çevre üzerindeki etkileri başarılı 
bir şekilde önlemek için kamuoyunun düşmanca tutumunu değiştirmenin ve 
yerli halkla daha samimi ilişkiler tesis etmenin yanında, çoğu zaman işletme 
yöntemlerindeki mühendislik tedbirlerinin yeniden oluşturulması 
gerekmektedir (Kaliampakos et al., 1997). 

“Attica’da taş ocaklarının rehabilitasyonu” adlı çalışmada 
Kaliampakos ve Damigos (1998a) Attica havzasında terk edilen taş 
ocaklarının tamamının çok çok yüksek ve dik açılı teras duvarları (aynalar) 
ve geniş zeminlerle işletildiklerini, bu şekilde işletmenin sadece kazılan 
işletme sahasının jeolojik şartlarına değil ocakların işletildikleri zamandaki 
sosyo-ekonomik taleplerin bir sonucu olduğunu bildirmektedir. Bu sahalarda 
uygulanan rehabilitasyon planlarında esasen işletilen ocak zemininin ele 
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alındığı ve rekreasyon tesislerinin inşaatıyla sınırlı kalıp, çevreye verilen 
zararla ilgili yeterli düzeltici ve onarıcı tekniklerin düşünülmediği 
belirtilmiştir. Rehabilitasyon planlamasının asıl amacının bir sahadaki 
rehabilitasyon potansiyelinin bütün avantajlarını değerlendirerek ocağı 
verimli (üretken) bir yapıya dönüştürmek olduğunun vurgulandığı çalışmada 
araziden alternatif faydalanma şekillerine yönlendirmek için, rehabilitasyonu 
etkileyen faktörlerin metodik bir şekilde analiz edilmesi gerekliliği ortaya 
konmuştur. 

Kaliampakos (1998) Atina sınırları içinde bulunan ve 1960’lı 
yıllardan bu yana kontrolsüz katı atık depolama alanı olarak kullanılan, 
bunun sonucunda, heyelan tehlikesi, taban suyu kirlenmesi, görüntü kirliliği 
gibi yoğun çevre sorunlarına sebep olan Kareas taş ocağının rehabilitasyonu 
için bilimin ve tekniğin karmaşık bir sorunu olarak sınanmış kapsamlı bir 
metodoloji sunmaktadır.  

Damigos ve Kaliampakos (1999) yılında gerçekleştirdikleri “Taş 
ocaklarında rehabilitasyon alternatiflerini değerlendirmek için çevre 
ekonomisinden faydalanma” adlı çalışmalarında bir taş ocağı rehabilitasyon 
projesini bir yatırım planı olarak finansal açıdan değerlendirmişlerdir. 

Şehir merkezlerinin yakınında ve hatta sınırları içinde bulunan taş 
ocaklarının varlığı şehirlerin imarına önemli faydalar sağlamalarına rağmen 
birçok çevre sorununun sebebidirler. Bu yüzden, büyük şehirlerde 
sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde taş ocağı işletmeciliğinin nasıl 
bağdaşacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Kaliampakos ve Benardos (2000) 
yaptıkları çalışmayla, özel ve görülemeyen taş ocağı sahaları tamamen 
yeniden tasarlanırsa ocak işletme faaliyetlerinin devamının kabul 
edilebilirliğini ve ihtiyaçların ekonomik karşılanabilirliği ve çevre koruma 
arasındaki orta yolun bulunması için yeni bir bakış açısı sunmaktadırlar. 

Seyahat masrafı metodu rekreasyon sahalarına (parklara, spor 
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tesislerine vs.) ulaşımdan elde edilen faydaların değerlendirilmesi için 
yaygın olarak kullanılır. Böyle araştırmaların sonuçları politika geliştirmede 
olduğu kadar idari konularda yardımcı olacak faydalı bir girdi sağlayabilir. 
Damigos ve Kaliampakos (2001) tarafından hazırlanan çalışma örnek olay 
olarak terk edilmiş bir taş ocağı sahası olan “P. Viaropoulos” ocağı 
kapsamında bu metodolojinin uygulanmasını açıklamaktadır. Yapılan analize 
göre, ıslah edilen saha önemli bir ekonomik değer üretebilecektir. Bu analiz 
finansal kriterler esas alındığında rehabilitasyon çalışmalarının önemini de  
vurgulamaktadır.  

Taş ve maden ocaklarına kamuoyunun tepkisi (halkın karşı çıkması) 
sadece bir yere özgü ve çok yeni bir fenomen değildir. Kaliampakos ve 
Menegaki (2001) yılında yaptıkları çalışmada Yunanistan’ın Attica 
havzasında yaklaşık 30 yıldır süren çekişmeleri örnek olay olarak ele alıp, 
taş ocağı işletmecileri ve halk arasında bir orta yol bulunarak iki tarafında 
kazanacağı çözümler bulmaya çalışmışlardır. 

Kaliampakos ve Mavrikos (2003)’a göre, Yunanistan’da mermer 
ocakları için kanunla desteklenen yöntem (ocak sahasının orijinal tesviye 
eğrisine uygun bir şekilde restorasyonu ve yeniden bitki örtüsü tesisi) sert 
iklim şartları ve mermer işletmeciliğinin kendine has özellikleri sebebiyle 
etkisiz olmaktadır. Yerli halkın ihtiyaçları ve hayat kalitesi arttırıldığında, 
diğer yaklaşımların daha uygun ve daha etkili olacağı görüşü 
benimsenmiştir. Bu amaçla, Naxos adasında yer alan faal bir maden ocağını 
esas alınarak, Bulanık AHP Metodolojisi yardımıyla yeni bir araziden 
faydalanma planı tipik yaklaşımla karşılaştırılmıştır. Analizlerin sonuçları 
göstermektedir ki, sosyo-çevre ve sosyo-finans yönler dikkate alındığında 
bulanık AHP metodolojisi daha başarılıdır. 

Çevre ekonomisi çerçevesinden rehabilitasyon çalışmalarının 
ekonomik değerinin sorgulandığı Damigos ve Kaliampakos (2003)’un 
çalışmasında Yunanistan’ın Atina şehrinin merkezindeki terk edilen bir taş 
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ocağı sahasında bir örnek olay analizi kullanılarak Şartlı Değer Biçme 
Analizini esas almıştır. Çalışmada öne sürülen tahminlere göre, maden 
işletilen sahanın yeniden oluşturulması sakinlerin tercihlerine uygun 
ekonomik bir değer üretebilir. Sonuçlar çevre politikalarını değerlendirmek 
ve terk edilen sahaların çevrelerini iyileştirmek için ilave hükümet ödeneği 
sağlamak amacıyla faydalı bir şekilde kullanılabilir. 

“Açık madenlerin tasarlanması: Görsel etkilerin değerlendirmesi için 
sistematik bir yaklaşım” isimli çalışmada Menegaki ve Kaliampakos 
(2005a), her bir sahanın kendine has özelliklerini esas alarak açık ocak 
maden işletmelerinin görsel etkilerinin sayısal olarak belirlenmesini 
amaçlayan yeni bir metodolojiyi açıklamaktadır. Bu metodolojinin farklı 
işletme ve rehabilitasyon planları arasında değerlendirmeyi kolaylaştıracak 
aritmetik değerleri sağlayabileceği, buna bağlı olarak, potansiyel görsel 
etkileri asgari bir seviyeye düşürmek için ocak tasarımlarını 
değiştirilebileceği belirtilmiştir. 

Menegaki ve Kaliampakos (2005b) Yunanistan’daki ilk linyit 
işletmesi olan Euboea’da bulunan Plakes adındaki maden sahasının ıslahı 
için yasal gerekliliklerle ilgili parametreleri sahanın kendine has özelliklerle 
ilgili olarak sorgulamaktadır. 

Terk edilen maden sahalarının restorasyonu hala madencilik 
uygulamasının en zayıf noktalarından biridir. Tahrip edilen sahanın çok geniş 
olduğu ve jeomorfolojik özelliklerin masrafa değen ve çevre açısından 
olumlu arazi ıslah planlarının uygulanmasını kolaylaştırmayacak kadar fazla 
olduğu açık ocak yöntemiyle işletilen kömür ve linyit madenlerinde bu 
durum kendini özellikle göstermektedir. Menegaki ve Kaliampakos 
(2005b)’un hazırladıkları çalışma Yunanistan’daki ilk linyit işletmesi olan 
Euboea’da bulunan Plakes adındaki maden sahasının ıslahı için yasal 
gerekliliklerle ilgili parametreleri sahanın kendine has özelliklerle ilgili 
olarak sorgulamaktadır. Sonrasında estetik bozulmayı asgari seviyede 
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tutmayı hedefleyen teknik zorlukların üstesinden gelen ve sahayı yeni 
faydalanma biçimlerine hazırlayan entegre bir tasarım prosedürü 
sunulmuştur. 

Menegaki ve Kaliampakos (2006)’un “Açık maden işletmeleri için 
bir araç olarak peyzaj analizi” isimli çalışması, maden ve taş ocağı 
işletmelerinin sebep olduğu topografik rölyefteki değişmelerin ölçülmesini 
esas alan modern madencilik yazılımlarını ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini 
kullanan daha kantitatif ve metodolojik yeni bir yaklaşımı açıklamaktadır. 
Yazarlara göre bu metodoloji arazi şeklini yeniden oluşturmayla sebep 
olunan görsel etkileri asgaride tutan bir tarzda kazı tasarımını düzenleyici 
araçlar sağlamaktadır. Bu metodolojinin yürütülmekte olan bir maden 
projesinin her bir safhasına uygulanabileceği, bununla birlikte eğer bazı 
değişiklikler yapılırsa, önemli miktarda hafriyat çalışması yapılan inşaat 
sektörünün projelerindeki topografik rölyef değişikliği tahminlerinde de 
kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Maden sahalarının ıslahı masraflı, zaman alıcı, çoğu zaman hataları 
düzeltme imkânı olmayan ve çevre üzerinde ciddi etkilerde bulunan bir 
işlemdir. Ancak bu ıslah işlemlerinde iyi bir planlama ile, olumsuz etkiler 
yok edilebildiği gibi bu işlemleri kârlı bir faaliyete dönüştürerek 
gerçekleştirmek de mümkündür. Bu sebeplerle, hem yeni faaliyete 
başlayacak hem de faaliyetlerin tamamlandığı maden ocaklarında çıkarma ve 
ıslah faaliyetlerinin uygun bir metodoloji geliştirilerek planlanması hem bir 
ihtiyaç hem de mevzuat açısından bir zorunluluktur. 

Buradan sonra bahsedilecek literatür yapılan çalışmayla çok 
yakından ilişkili görüldüğünden geniş özetlerine yer verilmiştir. 

Terk edilen taş ocaklarının rehabilitasyonu: Pahalı bir faaliyet 
nasıl kârlı bir işe dönüştürülebilir (Kaliampakos, 1996a). 

Madencilik belirli bir süre yürütülen, zamana bağlı bir faaliyettir. 
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Çeşitli durumlara bağlı olarak (cevher çıkarma, değiştirme, işletme veya 
pazar şartları vs.) maden işletmesi masrafa değmediğinde, sona 
erdirilmelidir. Çevreye verilen olumsuz etkilerle baş edebilmek için, 
yürütülen çabaların çoğu faaliyetler sona erdikten sonra amaçlara erişme 
konusunda başarısız kalmaktadır (Kaliampakos, 1996a). 

Taş ocağı işletmelerinin en önemli etkilerinden biri peyzajda geniş 
ölçekli bozulmalardır. Sahanın morfolojisinde radikal değişikliklere yol 
açan, aynı masif üzerinde faaliyet gösteren fazla sayıda ocağın olduğu 
örnekler de bulunmaktadır. 

Çoğu durumda bu sorunlar; peyzajın estetik olarak bozulması, toz 
emisyonu, toprak ve yeraltı suyu kirlenmesiyle, erozyonla, vs. ilgilidir. 
Çevre üzerindeki bu etkiler önemli sosyo-ekonomik sorunlara da sebep 
olmaktadır (Tablo 1). 

Sayılan bu olumsuz etkilerine rağmen maden/taş ocakları ıslah 
edilerek araziden alternatif faydalanma biçimlerine dönüştürülebilirler. 

Yeni kullanım şekilleri esas alınarak, terk edilen ocaklar kısmen 
veya tamamen ıslah edilen terkedilmiş taş ocaklarını kapsamaktadır. Bu 
sahalar çoğu zaman şehir alanlarında değerli yeşil adalardır.  

Bu kategoride örnek verecek olursak; açık hava tiyatrosu olarak yaz 
mevsimi boyunca faal olarak değiştirilmiş taş ocakları düşünülebilir. Böylece 
ocakta daha önceden mevcut olan bazı tesislerin restore edilmesiyle bazı iç 
mekan kültür olayları da yürütülebilir. Böyle bir faydalanmada kazanılan 
avantaj sahanın özel topoğrafik yapısı (tesviye eğrileri) sebebiyle hayli 
yüksek akustik özellik de dikkate alınmış olacaktır (açık havada 
gerçekleştirilecek gösteriler için uygun iklime sahip olmak gerekmektedir). 

Ayrıca küçük boyutlu ocaklar için; spor sahaları örneğin futbol, 
basketbol sahaları, tenis kortları, jimnastik sahaları veya bunların bileşimi 
şeklindeki spor alanlarının tesis edilmesi v.s. 
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Tablo 1. Şehir semtlerine yakın terk edilmiş ocakların çevre ve sosyo-
ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri (Kaliampakos, 1996a) 

1. Çevre Üzerine Etkiler 

Görsel Kirlenme 
Doğal peyzaj şekillerinin değişmesi 
İnsan yapısı geometrik şekillerin oluşması 
Renk tezatları vs. 

Flora ve Fauna Tahribatı 
Floranın yetişmesi için uygun olmayan şartlar 
(pH>7,5; besin maddesi eksikliği vs.) 
Faunanın baskı altına girmesi 

Üst ve Alt Toprakta 
Tahribat 

Üst toprak kalitesinin bozulması 
Rüzgâr ve su erozyonu sebebiyle üst ve alt toprakta 
kayıplar 

Hidrolojik Etkiler (Yüzey 
ve Yeraltı Sularında) 

Su kalitesinin bozulması 
Doğal drenaj sisteminin zarar görmesi 
Akifere sağlanan suyun azalması vs. 

Rüzgâr ve Su Erozyonu 
Tehlikesi 

Dik eğimli şevlerin oluşmasıyla, çıplak şev 
yüzeylerinin açığa çıkmasıyla vs. rüzgâr ve su 
erozyonu fenomenlerinin hızlanması 

2. Sosyo-Ekonomik Etkiler 

Faydalı Toprakların İşgali 
Sık şehir bölgelerinde boş/serbest saha eksikliği söz 
konusudur; ıslah edilmemiş terk edilmiş taş ocakları 
bu durumu daha da kötüleştirir. 

Diğer Ekonomiler 
Üzerindeki Etkiler 
(Eksternaliteler) 

Çevreleyen sahalarda emlak fiyatlarında düşme 
Diğer ekonomik faaliyetlerde muhtemel etkiler 
Eski atık depolarının kayması (heyelân) ile oluşan 
zararlar 
Çamur ve artık materyalin akması ile alt 
yamaçlardaki bölgelerde etkilenme 

Hayati Tehlikeler 

Terk edilmiş ocakların tehlikeli yapıları sebebiyle, bu 
ocaklara girme insanlarda ve özellikle çocuklarda 
ciddi kazalara sebep olabilir 
Eğer çamur ve artık materyal ikamet alanlarına 
akarsa, heyelanlar daha büyük felaketlere yol açabilir 

Sosyal özellikler bir yana, restorasyon örnekleri incelendiğinde 
araziye kazandırılan yeni faydalanma biçimlerinin bariz bir ekonomik önemi 
vardır. Bu ocaklar idarelere özellikle mahalli belediyelere büyük fayda 
sağlamaktadır. Bu sahaların en önemli özelliği boş yüzeyden sadece 
ekonomik olarak kullanmaya uygun olmalarıdır. Faal olmayan ocakların 
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rehabilitasyonunu etkileyen asıl kıstas çevre üzerindeki etkilerin yok 
edilmesi ve peyzaj restorasyonundan çok boş sahayı değerlendirmek 
olmuştur. Ocak sahalarındaki boş alanlar; depolama yerleri, spor tesisleri 
hatta taşıt park alanları gibi değişik yer altı tesislerinin kurulması için yüksek 
bir potansiyel sunarlar. Bu reklamasyon eğilimi bazı örneklerde uygulamaya 
konmuştur (Şekil 1). 

Böyle tesisler inşa etmenin önemli avantajları aşağıda sıralanmıştır: 

• Çevreyle uyumlu olma: Terk edilmiş taş ocaklarının çevre 
üzerindeki önemli bir etkisi olan görsel etkiler orijinal 
topografyaya tam olarak dönüştürmeyle ortadan kaldırılabilir. 
Bunun yanında son derece kârlı bir tesis (mesela bir garaj) 
yeraltında inşa edilebilir. 

• Tipik bir yeraltı inşaatıyla ilişkili olarak önemli ekonomik 
faydalar: Böyle inşaatlarda kazı ve örtü kısmı bulunmaktadır. 
“Kazı”  kısmı halihazırda gerçekleşmiş olup, “örtü” kısmı ise 
dolaylı olarak finanse edilebilir. 

• Birçok saha ıslahı örneklerinde, böyle inşaat yapıları bir tahkim 
elemanı olarak şevlerin stabilizesini de arttırmaktadır.  

Buna karşı tek argüman halkın karşı çıkmasıdır. Bunu önlemek için, 
halkı doğa ve işlerin nihai durumu hakkında aydınlatacak bilgilendirme 
hayati önem taşımaktadır. 
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Şekil 1. Viarapoulus ocağı: Arzu edilen morfolojiyi elde etmek için esasen Atina 

metro kazılarından elde edilen materyal bertaraf edilerek kullanılmıştır. 

Rehabilitasyon planı bir garajın tesisini de içermektedir (sağda) 

(Kaliampakos, 1996a). 

Bununla birlikte çevre üzerindeki olumsuz etkilerin ortadan 
kaldırılmasının ve şehir çevresinin iyileştirilmesinin dolaylı olarak katma 
değer ürettiği düşünülmesi gereken bir konudur. Arazi fiyatında yükselme 
(diğer bir ifadeyle bir park alanına komşu bir yerin değerinde %10-20 artış) 
ve çeşitli ticari faaliyetler (mesela rekreasyona yönelik tesisler) bu değer 
artışını ölçmek için pratik yollardır, ancak başka yöntemler de vardır. Çevre 
ekonomisi “hayat kalitesi” olarak adlandırılan malların ekonomik 
değerlendirilmesini hedefleyen bir disiplindir. Bu mallar arasında peyzaj 
güzelliği, temiz hava vs. sayılabilir. Hiçbir durumda rehabilitasyon 
projelerine modern ekonomik yaklaşım bu faktörü görmezden gelemez. 

Faal olmayan ocak sahalarının ekonomik olarak değerlendirilmesini 
etkileyen faktörlerden önemli görülenler aşağıda sıralanmıştır (Kaliampakos, 
1996a): 

• Kazının hacmi, 

• Ocağın boyutları ve şekli, 

• Rehabilitasyon maliyeti, 
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• Çevrede sahalardaki arazi değeri, 

• Ulaşılabilirlik, 

• Kültürel faktörler. 

Bundan başka, ıslah edilecek faal olmayan ocakların değerini 
belirlemede üç önemli faktör vardır: 

• Arazi mülkiyeti, 

• Mevzuat (hukuki durum), 

• Kamuoyu (halk) görüşü. 

Sonuç olarak (Kaliampakos, 1996a): 

i. Madenciliğin çevre açısından sınırsız önceliğe sahip olduğu bir 
zamanın mirası olan faal olmayan ocakların çoğu şimdi iskân 
alanlarıyla çevrelenmiş durumdadır. Estetik, hava ve yeraltı 
suyu kirliliğine sebep olan bu alanlar şehir çevresinde ciddi bir 
olumsuz faktör oluşturacaktır. Diğer taraftan, bu ocak sahaları 
çeşitli araziden faydalanma biçimlerine ev sahipliği edecek 
uygun bir boş mekân ve komşu sahaların çevrelerini ıslah etmek 
için mükemmel bir fırsat sağlarlar. 

ii. Çevre üzerindeki olumsuz etkileri kaldırmaya yönelik çabalar, 
taş ocaklarındaki işletme faaliyetleri, ocakların 
rehabilitasyonunu öngören akılcı bir işletme planlamasına 
dayanmalıdır. Bu plan sonuçta rehabilitasyon maliyetinin aşırı 
artmasına yol açmayacaktır. 

iii. Birçok durumda, bir ocağın rehabilitasyonu önemli bir 
değer üreterek kârlı bir ekonomik faaliyete dönüşebilir. 
Bunun anlaşılması soruna yaklaşımı köklü bir şekilde 
değiştirebilir, alternatif rehabilitasyon planı seçeneklerini 
arttırabilir, geleneksel uygulamalar dışındaki yeni ve üretken 
çözümlere yönelik çabaları destekleyebilir. 
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iv. Faal olmayan ocakların araziden yeni faydalanma biçimlerinin 
tesisi yoluyla rehabilitasyonu, kârlı bir ekonomik faaliyet olarak 
değerlendirilebilir. Kazılan sahaya inşaat molozlarının veya 
belediye atıklarının bertarafı ve yeraltı tesislerinin inşa edilmesi 
seçenekler arasında ise belediye katı atıkları gibi biyolojik 
olarak parçalanabilir atıkların bertarafı taş ocağı atıklarının 
bertarafından daha karmaşıktır. Çünkü belediye katı atıklarının 
çevre üzerindeki etkileri (sızıntı suları, yeraltı suyunun 
kirlenmesi metan gazı, pis koku vs.) daha yoğundur ve bu 
yüzden sıkı çevre koruma tedbirleri alınmak zorundadır. Çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerin yanında, kayma ve çökme vs. gibi 
kütle hareketleri konusunda gerekli tedbirlerin alınması 
zorunludur. Böyle tesislerin ekonomiye ve çevreye yönelik 
belirli avantajları bulunmaktadır. Buna ek olarak, olumsuz 
etkilerin ortadan kaldırılması ve genel çevre ıslahı ile ilişkili 
biçimde (dolaylı olarak) önemli bir değer üretilmektedir. 

v. Kazılan sahanın ekonomik potansiyelini etkileyen önemli 
faktörler şunlardır: Bertaraf kapasitesi, kazılan alanın boyutları 
ve şekli, çevre üzerindeki ortadan kaldırılacak olumsuz etkilerin 
kapsamı ve yoğunluğu, sahaya ulaşılabilirlik, mülkiyet durumu, 
mevzuat vs. rehabilitasyon planlarında dikkate alınması gereken 
kamuoyu ile mutabakat çok önemlidir (Kaliampakos, 1996a). 

Bir maden alanının ıslahı genellikle (maden çıkarılan alanın altı ıslak 
veya kuru olabilir) su tablasının üstünde veya altında oluşundan etkilenir 
(Arbogast et al., 2000). Tablo 2, su tablasıyla ilgisine göre düzenlenmiş 
çeşitli işletme sonrası faydalanmaları özetlemektedir. 
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Tablo 2. Su tablasının altında veya üstünde yer alan madenlerin işletme 
sonrası araziden faydalanma tipleri (Arbogast et al., 2000). 

Araziden Faydalanma Sulak Saha Kurak Saha 

Koruma Balık Üretme Doğal Türlerle Bitki Örtüsü Tesisi 

 Pasif Göller Yaban Hayvanları İçin Yaşama Alanı 

 Sucul Yaşama Alanı Tarihi Alanlar 

 Tatlı Su Kuşlarının Yaşama Alanı Doğa Merkezi 

 Akarsu Kenarı Yaşama Alanı Tehdit Altında/Tehlikede Olan Türler 

 Sulak Alan Yaşama Alanı  

 Sahil (Plaj) Restorasyonu  

 Akarsu Restorasyonu  

 Tehdit Altında/Tehlikede Olan 

Türler 

 

Rekreasyon Aktif Göller Botanik Bahçesi 

 Su Oyunları Tesisi Golf Sahası 

 Yüzme Kumarhane 

 Su Kayağı Yaya, Bisiklet ve At Yolu 

 Balıkçılık Motosiklet Yolu 

 Kayıkçılık ve Yelkencilik Konulu Eğlence Parkı 

  Kamu (Halk) Parkı 

  Avcılık, Kampçılık 

  Futbol, Amerikan Futbolu, Basketbol Sahası 
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Tablo 2. Devam 
 
Araziden Faydalanma Sulak Saha Kurak Saha 

Kamu Tesisleri Liman Yüksek Okul Kampusu 

 Akıntı Havuzu Hastane 

 Heykel Lokanta 

  Amfi Tiyatro 

  Belediye Meclis Salonu 

  Heykel 

 

 

Enerji Nakil Hatları ve Karayolları İçin 

Kalıcı Tesisler 

Ticari/Endüstriyel Akademik Araştırma Akademik Araştırma 

 Feribot Terminali Hafif İmalat Sanayi 

  Büro 

  Alışveriş Merkezi 

İskân Kanalizasyon Çamurunu Arıtma İskân 

 Su Kalitesinin İyileştirilmesi  

Yeniden Değerlendirme Yeraltı Suyunun Tekrar 

Doldurulması 

Mera 

 Atık Su Arıtma Tarla Ziraatı 

  Ormancılık 

  Kompostlaştırma Tesisi 

  Metan Gazı Üretimi 

Depolama Su Deposu Sürü Hayvanı Barınağı 

 Su Taşkınlarının Denetlenmesi Ekipman 

 Zararsız (Etkisiz) Dolgu 

Materyali 

Gıda 

  Tren (Şehir Ulaşımı) 

  Mezarlık 

  Tıbbi Atık Depolama 
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Uzun vadeli planlamaya dayanmayan hızlı şehir genişlemesi ve 
nakliyat masraflarını sınırlandırmak için günümüzde şehir bölgelerinde terk 
edilen taş ocağı sahalarının rehabilitasyonu (Kaliampakos, 1996b) daha da 
önem kazanmıştır. Artan insan nüfusu mekan kıtlığına yol açmış ve mümkün 
olan bütün boş alanlardan ve bu yüzden terk edilmiş ocaklardan 
faydalanmaya doğru bir zorlama olmuştur. 

Faal olmayan taş ocaklarının genel özellikleri ve rehabilitasyon 
çabalarından elde edilen tecrübeden bazı sonuçlar çıkarılabilir. Bu 
sonuçlardan rehabilitasyon metodolojisi için önemli olanları aşağıda 
sıralayacak olursak: 

• Terk edilmiş taş ocakları şehir çevresini ciddi oranda tahrip 
etmektedir. Ocak işletmesinin yapısı gereği, bu faaliyetler aşırı 
derecede estetik peyzaj bozulmalarına yol açabilmektedir. 
Tesviye eğrilerinde radikal değişmeler, yoğun renk zıtlığı ve 
peyzajın yumuşak doğal çizgilerinin insan yapısı geometrik 
şekillerle yer değiştirmesi “görsel kirlilik” olarak adlandırılan 
olguya yol açmaktadır. Bununla birlikte, çevre üzerinde tahribata 
yol açan ancak yeteri kadar önemsenmeyen diğer faktörlerin de 
dikkate alınması şarttır. Bu faktörler şunlardır: bitkilerin 
gelişmesi için uygun olmayan toprak özellikleri (pH>7,5; besin 
maddelerinin eksikliği vs.), hayvanların ürküp kaçmaları, üst ve 
alt toprağın tahrip olması, rüzgar ve su erozyonunun hızlanması, 
eski atık depolarında heyelana yol açan stabil olmayan şevlerin 
altında bulunan sahalar üzerindeki etkiler, çamur ve kalıntı 
materyalin akması, doğal drenaj sisteminde meydana gelen 
zararlar, akiferdeki suyun azalması ve diğerleri faal olmayan ocak 
sahalarında genel olarak görülürler. 

• Faal olmayan ocaklar dolaylı bir dizi sosyal ve finansal konularla 
ilgilidirler. Kamunun mekan talebi artarken, terkedilmiş 
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ocaklardaki boş alanlardan faydalanma çözümün önemli bir 
kısmını oluşturabilir. Diğer taraftan, şehir yakınları ve sınırları 
içinde yer aldıklarında kolayca anlaşılmaktadır ki bunların 
finansal önemleri artmaktadır. Bunun sebebi olumsuz etkiler 
(çevredeki alanlarda fiyat düşüşleri, diğer ekonomik faaliyetler 
üzerindeki muhtemel etkiler) veya rehabilitasyon (komşu 
semtlerdeki arazi değerinde artma, yeni tesislerin inşasıyla 
önemli faydalar vs.) olabilir. Taş ocağı işletmesi gelecekteki 
rehabilitasyon planlanması yapılmadan yürütüldüğü zaman 
rehabilitasyon masrafları daha yüksek olmaktadır. Bununla 
birlikte, şehir çevrelerindeki yoğun fiyat düşmeleri ve önceden 
bahsedilen, beklenen ekonomik faydalar, rehabilitasyonu yeni bir 
perspektife oturtmaktadır. 

• Aşağıda (Şekil 2 ve 3) örnek olarak sunulan rehabilitasyon 
metodolojisinin asıl amacı aşağıdaki ana kriterlere göre yeni 
araziden faydalanma biçimlerinin seçilmesidir. 

• Ocak işletmesinin veya diğer araziden faydalanma biçimlerinin 
çevre üzerindeki etkilerinin asgariye düşürülmesi,  

• Yeni araziden faydalanma biçimlerinin tesisinden elde edilecek 
sosyal faydaların azamiye çıkarılmasıdır. 

• Bu plan ayrıca aşağıdaki hususların üzerine odaklanır: 

• Değerlendirme faktörlerini ve karar verme kıstaslarını 
oluşturmak, 

• Rehabilitasyon plancılarına, kendi orijinal ve üretken fikirleriyle 
zenginleştirerek, alternatif araziden faydalanma biçimi 
spektrumlarını genişletmeye yardımcı olacak zaman tasarrufu 
sağlayan bir yaklaşımı formüle etmek. 
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Bu metodoloji çok sayıda etkileyen faktör olduğu varsayılarak iki 
aşamada yürütülür (Şekil 2 ve 3). Farklı faydalanmalar için gereken analizler 
de farklılık gösterir. Bununla birlikte, üzerinde düşünülen bütün unsurları 
genel olarak kestirmeyi hedefleyen, bir önceden sınama prosesi daima 
olmalıdır. Diğer taraftan ikinci aşamada, önceden seçilmiş araziden 
faydalanma biçimlerini güçlü bir şekilde etkileyen faktörler baştan sona 
sorgulanır. 

Bu yüzden birinci aşama aşağıdaki adımları izler: 

• Ocak işletme faaliyetleri esnasında ve sonrasında işletmenin 
geçmişi açısından veri toplama ve analizi, 

• Çevresel etki değerlendirmesini vurgulayarak mevcut durum 
analizi, 

• Rehabilitasyon faktörlerinin önceden sorgulanması ve 

• Rehabilitasyon faktörlerinin önceden sorgulanarak seçilmesi. 
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Şekil 2. Birinci aşama (Kaliampakos, 1996b). 

I. AŞAMA 

GEÇMİŞTEKİ 
ÜRETİMLE İLGİLİ 

BİLGİLER 

REHABİLİTASYONU 
ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE 

İLGİLİ ÖN ARAŞTIRMA 
MEVCUT DURUM 

• Orijinal tesviye 
eğrisi 

• Madencilik 
faaliyeti 

• Halk tepkisi 
• Önceden var 

olan araziden 
faydalanma 
biçimleri 

Doğal Faktörler 
• Sahanın özellikleri (şekli, 

büyüklüğü vs.) 
• Komşu sahaların 

topografyası ve peyzaj 
özellikleri 

• İklim 
• Jeoloji 
• Hidroloji 
• Topraklar 

Ekoloji 

 
Kültürel Faktörler 

• Ulaşılabilirlik 
• Çevredeki sahalarda 

araziden faydalanma 
biçimleri 

• Hukuki durum 
• Sosyal ve teknik altyapı 
• Sosyal ihtiyaçlar 

 
Rehabilitasyon  
çalışmalarının güvenliği 

Çevre Üzerindeki Etkiler 
Görüntü kirliliği 
Hava kirliliği 
Hidrolojik Etkiler 
Üst toprağın tahrip olması 
Heyelan tehlikesi 

Arazide yeni oluşturulan 

faydalanma biçimleri 

Kriterlerin belirlenmesi: 
Uygulanabilirlik 
Arazi sahibinin kararları

ALTERNATİF PLANLARLA İLGİLİ BİR 

ÖN DEĞERLENDİRME 
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II. aşamadaki faktörler şunlardır (Şekil 3): 

• Nitelendirilmiş alternatiflerin tanımlanması, 

• Alternatifleri güçlü bir şekilde etkileyen faktörlerin ayrıntılı 
analizi, 

• Rehabilitasyon planının nihai olarak sorgulanması. 
 

 

Şekil 3. İkinci aşama (Kaliampakos, 1996b). 

 
 
 

AYRINTILI ANALİZ 

ÖZEL FAKTÖRLERİN AYRINTILI 
ANALİZİ 

ALTERNATİF PLANLARIN 
TANIMLANMASI 

II. AŞAMA 

ALTERNATİF PLANLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

NİHAİ SEÇİM 

Kriterler 

Rehabilitasyon maliyeti 

Ekonomik etkiler 

Sosyal etkiler 

Çevre üzerindeki etkiler 

İhtiyaçlara uyma yeteneği 
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Yukarıda hazırlanmış Şekil 2 ve Şekil 3’deki faktörlere ek olarak 
etkili olan özel faktörleri yazacak olursak: 

Rehabilitasyon planı hazırlama, etkili faktörlerin bir bütün halinde 
ayrıntılı olarak araştırılmasını esas almalıdır. Bununla birlikte, şehir bölgeleri 
içindeki terk edilmiş ocaklar için, genellikle sosyal faktörlerin daha önemli 
olduğuna işaret edilmelidir. Buna göre bazı rehabilitasyon çabalarından elde 
edilen tecrübe, aşağıdakilerin önemini ortaya çıkarmıştır: 

• Sahanın mülkiyeti, 

• Mevzuat durumu, 

• Toplumun tepkisi. 

Sonuç olarak; araziden muhtemel faydalanma biçimlerinin 
seçilmesi belirli ana kıstaslara dayanarak ve uygun bir metodoloji 
oluşturularak yapılmalıdır (Kaliampakos, 1996b). 

Daha önceden de bahsedildiği gibi, ilgili yönetmelikler çoğu zaman 
maden çıkarılan sahanın orijinal tesviye eğrisine uygun bir şekilde restore 
edilmesini istemektedir. Ancak belli avantajları olmasına rağmen, orijinal 
tesviye eğrisine uygun olarak yeniden şekillendirmek basit bir iş değildir ve 
belli bazı yönlerden tartışılması gerekmektedir.  

Maden çıkarılan sahalarda orijinal tesviye eğrilerine uygun geri 
doldurmalı restorasyonun bilgisayar yardımıyla tasarlanmasında 
(Kaliampakos and Damigos, 1998b); tasarımlarda esneklik, çeşitli yetenekler 
ve hassasiyete imkân sağlayan etkili programlara sahip modern bilgisayar 
uygulamaları tasarımcıların yardımcısıdırlar. 

Genel olarak “restorasyon” maden çıkarılan sahanın eski kullanım 
şekline geri döndürmek için tasarlanan planı tanımlayan bir terimdir. 
Bununla birlikte, maden işletmeciliğinde önceki şartların yeniden 
oluşturulması neredeyse asla mümkün olmadığı için, restorasyon planları asli 
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olarak estetik, amaçlanan fayda (kullanma şekli) ve çok yönlülük açılarından 
orijinal tesviye eğrilerine uygun, saha şekillendirmeyle ilgilenmektedirler. 

Kazı yapılan bir sahanın geri doldurulması konusunda ciddi 
zorluklar bulunmaktadır. Çevredeki sahalardan çok miktarda dolgu 
materyalini temin etmenin yanında, çevre, teknik ve ekonomi ilkelerine 
uygun, yığın (tepe) tasarımı bu konuyla ilgili iki önemli kaygıdır. 

Geri dolgu materyalinin en uygunları yol, bina inşaatlarından ve 
diğer kazı faaliyetleri sonucu oluşan materyaldir. Teknik bakış açısından, 
geri dolgunun (iç dökümün) tasarlanmasında peyzaj estetiği, yamaç 
stabilitesi, yüzeysel akış suyunun işlenmesi, erozyon kontrolü, masraflar vs. 
gibi farklı birçok sınırlamanın dikkate alınması gerekmektedir. 

Modern bilgisayar uygulamaları büyük miktardaki veriyi düzgün bir 
şekilde işleme, sunma ve yorumlama yeteneğinde olduğu için, mühendislere 
önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bunun sonucunda tasarımcılar çok çeşitli 
yenilikçi rehabilitasyon alternatiflerini değerlendirerek zamanında araziyi 
şekillendirebilirler. 

Geri dolguyu gerçekleştirmek üzere tasarlanan restorasyonun 
amaçları; estetik iyileştirmeleri, heyelan tehlikesinin önlenmesini, erozyon 
potansiyelinin azaltılmasını, uygun su yönetim sistemlerinin tesisini, yeniden 
orman kurmayı (ağaçlandırmayı) vs. yi içerir. 

Maden çıkarılmış sahanın geri doldurulması asgari maliyetle 
yukarıdaki amaçlara ulaşmak için dikkatli bir planlamayı gerektirir. Bu 
yüzden ilgili seçenekler çevre, ekonomi ve teknik konulardaki çeşitli 
kısıtlamaları kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır. Burada teklif edilen 
metodolojideki geri dolgu tasarım prosesi Şekil 4’te açıklanmıştır 
(Kaliampakos and Damigos, 1998b). 
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Şekil 4. Geri dolgu tasarım prosesi (Kaliampakos and Damigos, 1998b). 

Geri dolgu tasarım prosesinin ilk aşaması olan orijinal tesviye 
eğrisinin yeniden üretilmesinde sahanın (işletme öncesi ve sonrası) sayısal 
eşyükselti eğrili haritaları tasarım prosesi için büyük öneme sahip 
unsurlardır. Bu haritalar şu şekillerde elde edilebilir:  

i. Fotogrametri teknikleriyle,  
ii. Eski haritaların sayısal hale getirilmesiyle (dijitize 

edilmesiyle),  
iii. Hava fotoğraflarıyla,  
iv. Topografik etütlerle,  
v. Eğer gerekliyse jeofizik ve sondaj teknikleriyle.  

Geri dolgu tasarım prosesi aşamasının çıktısı; kuzey, doğu ve 
yükselti bilgileri ile açıklanan tesviye eğrileri veya noktalar biçimindedir. 
Gereksiz girdileri göz ardı etmek, kayıp unsurları eklemek için bu verileri 
işlemek ve sonuçta rehabilitasyon tasarımı için girdilerin bakımını yapmak 
çok önemlidir. 

Çeşitli alternatif projeler orijinal topografik rölyef esas alınarak 
hazırlanmalıdır. Meselâ sıkışmamış (sıkı olmayan) dolgu materyali 

Orijinal tesviye eğrisinin yeniden üretilmesi  

Alternatif projelerin hazırlanması 

Alternatif projelerin gözden geçirilmesi 

Onaylanan planın nihai çıktısı 

Fizibilite analizi 
Ekonomik 
Teknik 
Çevreyle ve 
Toplumla ilgili 
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orijinalleri kadar dik şevler oluşturamadıkları için bunlar her zaman 
yapılabilir (fizibil) olmayabilirler. Daha yüksek bir oranda sıkıştırma veya 
jeotekstil materyalin kullanılması gibi özel teknikler stabiliteyi arttırabilir, 
ancak bunlar arazi ıslahı maliyetini arttırabilir. 

Arazi ıslahının amaçları fayda masraf analizleri açısından dikkatli 
bir şekilde incelenmek zorundadır.  Bu yüzden, hacimli dolgu malzemesinin 
miktarı (erozyon prosesiyle ilişkili olarak), beklenen yıllık toprak kaybı, 
(mesela heyelan afetini önlemek için) teknik tedbirlerin boyutları para 
eşdeğeri olarak hesaplanmalıdır. Sosyal bir fayda, masraf analizi 
yürütebilmek için kaynak maliyeti de önemlidir. Bununla birlikte, alınıp 
satılamayan belirli değerlerin sayı olarak ifadesi kolay değildir. 

Teknik yapılabilirlik (fizibilite) araştırması arazi ıslahı projesinin 
onaylanması için hayati öneme sahiptir. Bu araştırma (potansiyel şev 
bozulmaları riskini asgari seviyeye düşürmek için) jeoteknik incelemeleri, 
erozyon potansiyelinin incelenmesini, yüzey ve yeraltı sularının kontrolü vs. 
içerir. Şev (yamaç) stabilitesi için alınacak bazı tedbirler erozyon ve 
sediment kontrolü tedbirleriyle çatışabilir. Mesela erozyonun kontrolü, 
infiltrasyonu (toprak yüzeyine gelen suyun süzülerek aşağı taşınmasını) 
teşvik ederek ve yüksek bir permeabiliteye imkân sağlayarak başarılabilir. 
Bunun tersine olarak, stabilite şartları suyun toprağa alınmasını engelleme 
yoluyla permeabilitenin azaltılmasıyla iyileştirilebilir. Jeoteknik bilgisayar 
modelleri; güvenlik şartlarının sağlanması için, teras boyutları ve şev açısı 
gibi önemli tasarım unsurlarının tahmini için kullanılmaktadır. Diğer taraftan 
bir hektarda ton olarak yıllık toprak kaybı vs. gibi erozyon potansiyelini 
değerlendirmek için özel modeller de kullanılmaktadır. 

Çevre ve sosyal konular açısından yapılabilirlik (fizibilite) 
aşamasında çevre ve toplumla ilgili çeşitli  endişeleri azaltmaya ve çeşitli 
seçenekleri göstermeye yönelik çabalar ağırlıktadır. Geri dolgu (iç döküm) 
ocakların açık aynalarının görsel etkilerini azaltmayı amaçlar. Görsel analiz 
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teknikleri genellikle bilgisayar simülasyonları aracılığıyla uygulanmaktadır. 
Alternatiflerin üç boyutlu olarak sunulması önemli bakış noktalarından 
düşük bir maliyetle sınanabilir ve böylece rehabilitasyonla ilgili ilgi ve çıkar 
grupları nihai kararlara varırken desteklenmiş olur. 

Onaylanan planın nihai çıktısı; bu tip projelerdeki bilgisayar destekli 
tasarımların en önemli avantajlarından biri, görsel bir manzara simülasyonu 
oluşturabilme yetenekleridir. Birçok araştırmacının bildiği gibi, özellikle 
karar işlemlerine uzman olmayanların da katıldığı toplantılarda çevre 
sorunlarıyla baş ederken bilgisayarla oluşturulan çizimler (tasarımlar) çok 
önemlidir. Böyle durumlarda, teklif edilen planın görsel hale getirilmesi 
büyük ölçekli geri dolguyu gerektiren arazi ıslahı faaliyetlerinde sıkıntılara 
karşı kamuoyunun hoşgörüsünü arttıracaktır. 

Bir yüzey ıslahı projesinin tasarlanması ve değerlendirilmesi için 
çok sayıda bilgisayar uygulaması (modeller ve teknikler) kullanılmaktadır.  
Bunlar arasında hacim karşılaştırmaları, görsel analizler, maliyetlerin 
(masrafların) tahmini, zaman cetvelinin (iş takviminin) hazırlanması, 
ekipmanlardan faydalanma, stabilite analizleri vs. bulunmaktadır.  

Geri dolgunun ayrıntılı olarak tasarlanması ve gerekenleri 
karşılamak için birçok yazılımı birlikte kullanmaya ihtiyaç duyulacaktır: 

i. Kaynak geliştirme ve maden üretim sistemi, 
ii. Genel amaçlı yüzey modelleme sistemi, 

iii. Şev (yamaç) stabilizasyon programı, 
iv. Üç boyutlu olarak görsel hale getirme programı, 
v. Görüntü işleme programı, 

vi. Ağaçlandırma programı, 
vii. Güneşi simüle eden program, 

viii. Veri tabanı, 
ix. Hesap tablosu. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM  

3.1. Materyal 

3.1.1. Ocak Sahası  

Ocak sahamız; İzmir İli Çeşme İlçesi, Germiyan Köyü Yakınlarında 
Urla-L16b3 paftası (1:25.000 ölçekli Topoğrafik Harita), x: 454113 y: 
4241085 (UTM WGS 84) koordinatlarında yer alan İR:3186 ruhsat numaralı 
kalker sahasıdır. Niyazi Ersoyoğulları İnş. Tic. ve A.Ş. tarafından 
işletilmektedir. Saha Sivri Tepe’nin Güneybatısı, Güvercinlik Tepenin ise 
Kuzey Batısında yer almaktadır (Şekil 5a, 5b, 5c).                        

 

Şekil 5a. Ocak sahası (Germiyan Taş Ocağı) 
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Şekil 5b. Ocak sahası (Germiyan Taş Ocağı) 
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Şekil 5c. Ocak sahası (Germiyan Taş Ocağı) 

 

Ocak sahamızın Karaburun Yarımadasının güneyinde yer alması 
nedeniyle bir bütün olarak Karaburun Yarımadasını ele alırsak:  

Karaburun Yarımadası, Anadolu Yarımadası'nın batısının büyük bir 
bölümünü oluşturan Ege Bölgesi'nin Ege Denizi'ne doğru uzanan ve en 
çıkıntı yapan kara parçası olan Urla Yarımadası'nın kuzey bölümünü 
oluşturur. Güneyinde Çeşme, doğusunda Urla yer alır.  Doğu, batı ve kuzeyi 
denizlerle çevrili olan, İzmir Körfezinin girişinde yer alan ve körfezin güney 
kıyılarının büyük bir bölümünü oluşturan Karaburun Yarımadası, 36°- 38° 
Doğu boylamları arasında yer almaktadır. 

415 km² yüz ölçümüne sahiptir. İdari sınırları hemen hemen coğrafi 
sınırlarına uymaktadır. Karaburun ilçe merkezi İzmir'e 100 km, Çeşme'ye 46 
km uzaklıktadır (www.karaburun.gov.tr) (Şekil 6). 
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Şekil 6. Karaburun Yarımadası (Ocak sahası Yer Bulduru Haritası) 

 

Jeomorfolojisi ve Jeolojisi 

Yarımada genelde oldukça engebeli bir yeryüzü yapısına sahiptir. 
Deniz kıyısından aniden yükselen tepelerle arızalı, dağlık bir bölge 
manzarası gösterir. Orta bölümünde kuzey-güney istikametinde uzanan 
Bozdağ kütlesi, 1212 metreye ulaşan yüksekliğiyle Akdağ yarımadanın en 
yüksek kesimini oluşturur. Bölmecedağ 848 m, Kırandağ 707 m’dir (Şekil 
7). 
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Şekil 7. Karaburun Yarımadası 

Deniz seviyesinde bulunan ovalarla ve birçok tektonik çukurlarla 
çevrili yarımadada vadiler ve ovalar kalker ve andezitlerden oluşan dağlarla 
çevrilidir. Morfolojik bakımdan bölge dört ayrı grup olarak sınıflandırılır: 

a. Devonien gre ve şistleri; 

b. Mesozoik kalkerleri; 

c. Neojen kayaçları; 

d. Andezit ve bazaltlar; 

Mesozoik kalkerlerinden meydana gelen bünyelerin teşkil ettiği Alp 
karakteri taşıyan yüksek, sarp ve faylar vasıtasıyla aşılması zor duvarlar 
meydana getiren şekillerin yanında kalkerlerin aşınmasıyla meydana gelen 
şekiller ve derin kuru vadiler görülür. Bölgenin kuzey batıdaki geniş 
Devonien arazisi batıya eğimli monoklinal bir yapı gösterir. Neojene ait 
sedimanlar ve tüflerin meydana getirdiği morfolojik bünye umumiyetle düz 
ve ziraata elverişlidir. Andezitler bazı yerlerde münferit çıplak tepeler 
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meydana getirirler. Bölge umumiyetle yazları kurak, kışları yağışlı; kuzey-
güney, güney-kuzey istikametinde akan başlıca Örendere, Söğütdere ve 
bunlara bağlı küçük dereciklerle drene olur (Kalafatçıoğlu, 1961). 

Batı Anadolu'da üç tektonik kuşak yer almaktadır (Şekil 8) ve bunlar 
bugünkü konumlarını Orta ve Geç Eosen’de gelişmiş olan bindirme tektoniği 
ile kazanmışlardır. Bu kuşaklardan en doğuda olanı Menderes masifi, orta-
daki İzmir-Ankara zonu ve en batıdaki ise Karaburun kuşağıdır.  

 
Şekil 8. Batı Anadolu’nun Paleotektonik kuşakları (Erdoğan ve ark., 1990). 

İklimi, bitki örtüsü ve toprak durumu (genel) 

Yarımada'nın iklimi Akdeniz İklimi ve  bitki örtüsü de tipik bir 
Akdeniz Bitki Örtüsü özelliği taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve 
yağışlıdır.  
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Son 5 yılın ortalamalarına göre yıllık yağış miktarı 650 - 750 mm, en 
düşük sıcaklık -2°C ve en yüksek sıcaklık ise 35°C’dir.  

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan toprak 
durumunu (bünye) gösterir sayısal harita aşağıda gösterilmiştir (Şekil 9). 
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Şekil 9. Sayısal Toprak Haritası (bünye) (Anonymous)  
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3.1.2. GIS (CBS) 

Bu çalışmada yarımadanın jeolojisini dijitize ederek sayısal hale 
getirilmesi ve Urla-L1-b3 (ocak sahasının bulunduğu pafta) paftasının 3D 
analizine tabi tutularak görsel simülasyonu sağlamak için CBS yazılımı 
(ArcGIS) kullanılmıştır. Bu nedenle kısaca CBS’yi ve kullanmış olduğumuz 
yazılımları tanımlayacak olursak; 

• Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical 
Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe’ye çevrilmiş hali 
olup, en genel haliyle “Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı 
gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin 
toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması 
işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir” 
(www.kaum.ktu.edu.tr/gisnedir/cbs.htm). 

• ArcGIS entegre bir coğrafi bilgi sistemidir. CBS yazılım 
bileşenlerinin ortak kütüphanesi ArcObjects üzerine kurulmuş 
bir sistemdir. 

• ArcView, çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler 
üzerine odaklanır. 

• ArcInfo, çok kapsamlı CBS fonksiyonları ve çok zengin coğrafi 
işlemler içeren profesyonel bir yazılımdır. 

3.1.3. Topoğrafik Haritalar 

1:25.000 ölçekli 17 adet topografik harita kullanılmıştır.  

Bunlar; 

1. URLA-K16-c1, 2. URLA-K16-c2, 3. URLA-K16-c3, 4. URLA-
K16-c4, 5. URLA-K17-d1 6. URLA-K17-d4, 7. URLA-L16-a3, 8. URLA-
L16-b1, 9. URLA-L16-b2, 10.URLA-L16-b3 11. URLA-L16-b4,  



36 
 

12. URLA-L16-c1, 13. URLA-L16-c2, 14. URLA-L17-a1, 15. URLA-L17-
a4 16. URLA-L17-d4, 17. URLA-L17-d1 paftalarıdır.  

3.1.4. Jeoloji Haritası 

1:500.000 ölçekli İzmir Jeoloji Haritası MTA’nın 2002 
güncellenmesinden alınmıştır (Şekil 10). 

 
Şekil 10. 1:500.000 ölçekli İzmir Jeoloji Haritası (Anonymous 2002) 

3.1.5. Sayısal Eşyükselti Eğrili Haritalar 

URLA-L16-b3 Paftası (Sayısal Eşyükselti Eğrili Harita) 
kullanılmıştır. 

3.1.6. Ocak Sahasının NetCad yazılım verileri 

Niyazi Ersoyoğulları İnş. Tic. ve A.Ş. tarafından Ocak sahasının 
NetCad yazılımı ile hazırlanmış çalışması (Şekil 11), içerisinden x, y, z 
değerleri alınarak kullanılmıştır. 
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Şekil 11. Ocak Sahası-NETCAD yazılımı ile yapılan çalışma (Anonymous) 

3.2. Yöntem 

Açık maden ocaklarının doğal formunun orijinal tesviye eğrilerine 
uygun olarak tasarlanmasında: 

Çalışma sahası olarak; Urla L16b3 paftasında, Çeşme İlçesi 
Germiyan Köyü yakınlarında yer alan bir maden ocağı seçilmiştir;  

Öncelikle Karaburun Yarımadasını oluşturan 17 adet 1/25.000 
ölçekli topoğrafik harita ve 1:500.000 ölçekli İzmir jeoloji haritası ArcGIS 
(ArcView- ESRI, 2005) yazılımında altlık ve/veya veri olarak kullanılmıştır;   

1:500.000 ölçekli İzmir Jeoloji Haritası  ve 1:25.000 ölçekli 17 adet 
topografik haritanın CBS yazılımına (ArcGIS -ArcView) taşınarak dijitize 
edilmesi sonucunda, sayısal jeoloji haritası oluşturulmuştur (13a, 13b);  

Sayısal eşyükselti eğrili haritalardan Urla-L1-b3 paftası, ArcGIS-
ArcScene modülü kullanılarak, uygun dönüştürmelerden sonra, TIN 
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(Triangulated Irregular Networks (Üçgenleştirilmiş Düzensiz Ağlar)) 
oluşturularak sahanın sayısal arazi modeli (DTM (Digital Terrain Model)) 
oluşturulmuştur; 

Urla L16b3 paftası üzerinde ocak sahası açıldıktan sonraki durumu 
göstermek amacıyla, NetCAD yazılımında kullanılan veriler (Şekil 11) 
uygun dönüştürmelerden sonra Surfer yazılımına taşınarak, veri olarak 
kullanılması sonucunda; ocak sahası üç boyutlu olarak görsel hale 
getirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya konu olan sahayla (Urla L16b3 paftası) birlikte toplam 17 
paftanın ele alınması ve bu paftaların birleştirilmesi sonucunda Karaburun 
Yarımadasının tamamının topoğrafik yapısının bir bütün olarak görülmesi 
sağlanmıştır (Şekil 12). 

Karaburun Yarımadasının sayısal jeoloji haritasının oluşturulması 
(Şekil 13a, 13b); Yarımadanın jeolojisinin sorgulanmasını sağladı, bu 
sayede; formasyon sınırları içerisindeki birimlerin (litololoji ve jeolojik yaş) 
alansal büyüklüğü (m², hektar v.s. cinsinden) hesaplanabilir duruma 
getirilmiştir. 

Sayısal eşyükselti eğrili haritalardan Urla-L1-b3 paftasının (ocak 
sahasının bulunduğu pafta) ArcGIS-ArcScene modülü kullanılarak, sayısal 
arazi modelinin (DTM) oluşturulması ve oluşturulan sayısal arazi modelinin 
3D analizine tabi tutulması sonucunda; görsel simülasyonu sağlanarak, 
sahanın ocak sahası açılmadan önceki orijinal doğal formunun farklı 
bakılardan görülmesi sağlanmıştır ve böylelikle farklı bakılardan arazinin 
nihai hedef formu sorgulanabilir hale gelmiştir. 

Urla-L1-b3 paftasının sayısal arazi modelinin (DTM) oluşturulması; 
DTM yüzeyinin üzerine raster veriler getirilerek örtülmesini sağlamıştır (bu 
amaçla kullanılabilen raster veriler amaca bağlı olarak sahanın hava 
fotoğrafları, jeoloji haritaları, topoğrafik haritalar v.s. olabilir). 

Urla L16b3 paftasının ocak sahası açılmadan önceki topografyasının 
orijinal doğal formunun ortaya çıkartılması sonucunda; ocak sahasında 
işletme faaliyetinin sona ermesinden sonra aynı sahanın doğal formunun 
yeniden kazandırılması çalışmalarında (geri dolgu) nihai formun nasıl olması 
gerektiğini önceden bize göstermiştir (Şekil 14a, 14b). Ayrıca farklı 
bakılardan arazinin nihai formunu görmemiz; araziyi sorgulama 
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yeteneğimizi artırdığından ihtiyaç duyacağımız mühendislik tedbirler 
konusunda karar vermemizi kolaylaştırmış olacaktır. 

Urla L16b3 paftası üzerinde ocak sahası açıldıktan sonraki durumun 
ortaya çıkartılması; ocak sahanın topoğrafik yapısını sayısal olarak 
görmemizi sağlayarak, geri dolguya matematiksel yaklaşımımızı 
güçlendirmiş olmakla birlikte, farklı bakılardan ocak sahasının topografik 
yapısını görmemizi sağlamıştır  (Şekil 15a, 15b, 15c). Ocak sahasını farklı 
bakılardan görmemiz; bilgisayar ortamında çevresel etkileri sorgulama 
imkanı sağlayacaktır. 
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Şekil 12. 1:25.000 ölçekli topoğrafik haritaların birleştirilmesiyle 

oluşturulmuş topografik harita (Karaburun Yarımadası) 
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Şekil 13a. Karaburun Yarımadası jeoloji haritası (Jeolojik yaş) 
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Şekil 13b. Karaburun Yarımadası jeoloji haritası (Litoloji) 

 



44 
 

 

Şekil 14a. Urla L16b3 Paftası Sayısal Arazi Modeli (DTM) 
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Şekil 14b. Urla L16b3 Paftası Sayısal Arazi Modeli (DTM) 
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Şekil 15a. Germiyan Taş Ocağı, Sayısal Arazi Modeli (DTM). 
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Şekil 15b. Germiyan Taş Ocağı, Sayısal Arazi Modeli (DTM) (Eş Yükselti Eğrili). 
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Şekil 15c. Germiyan Taş Ocağı, Sayısal Arazi Modeli (DTM)  (Farklı Bakı-Eş Yükselti 

Eğrili). 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Maden çıkarılan sahaların orijinal tesviye eğrisine uygun bir şekilde 
yeniden şekillendirmek basit bir iş değildir özellikle metodoloji ve belli bazı 
yönlerden tartışılması gerekmektedir.  

Etkili programlara sahip modern bilgisayar uygulamaları ile ‘‘Açık 
maden ocaklarının doğal formunun orijinal tesviye eğrilerine uygun 
olarak tasarlanması’’ sonucunda: 

• Elle harita hazırlamayla ve elle hesaplamayla zaman kaybını 
asgariye düşürür, 

• Görsel kaynak analizi tekniklerinden faydalanarak tasarlanmış, 
gerçeğe yakın görsel 3 boyutlu simülasyonlar; henüz faaliyete 
başlamamış veya terk edilmiş açık maden ocaklarının muhtemel 
durumunu görmek, kamuoyu tepkisiyle baş edebilmek, ilgili 
taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve sahada oluşacak 
nihai durumun ne olacağını tasarlamada kolaylıklar sağlayacaktır.  

• Farklı bakış noktalarından üç boyutlu olarak, düşük bir maliyetle 
sınanması; geriye dönüşü zor, pahalı hatta bazen imkansız olan 
geri dolgunun etkilerini göstermiş olacağından sonuçta 
rehabilitasyonla ilgili, ilgi ve çıkar grupları nihai kararlara 
varırken desteklenmiş olacaktır.  

• Faaliyeti sona ermiş açık bir maden ocağının faaliyet öncesi 
doğal formunu bilgisayar uygulamalarıyla tasarlamak; aynı 
sahanın doğal formunu yeniden kazandırmada bize nihai hedefi 
önceden göstermiş olacaktır. 

• Arazi ıslahı planını etkileyen toprak erozyonu, heyelan vs. gibi 
özel sorunlarla birlikte çevresel etkiler önceden tahmin 
edebilecek ve değerlendirebilecektir.  
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ÖZET 

Maden sahalarının ıslahı masraflı, zaman alıcı, çoğu kez hataları 
düzeltme imkanı olmayan ve çevre üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan bir 
işlemdir. Bununla birlikte ıslah işlemleri iyi bir planlama ile yapıldığında, 
sözkonusu olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek mümkün olmaktadır. Bu 
nedenle uygun bir metodoloji geliştirilerek planlamanın yapılması her zaman 
için bir zorunluluktur. 

Halihazırda geçerli olan ilgili yönetmelikler çoğu durumda maden 
çıkarılan sahaların ıslahını, esas olarak arazinin doğal formunun geri 
kazandırılması olarak görmekle birlikte, doğal formu oluşturmak amacıyla 
yapılan geri dolgu; zaman alıcı, geriye dönüşü zor ve pahalı bir çalışmadır. 

Ancak etkili programlara sahip modern bilgisayar uygulamaları 
bizlere bu konuda bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlamaktadır.  

Bu nedenle geri dolgu öncesi Açık maden ocaklarının doğal 
formunun orijinal tesviye eğrilerine uygun olarak tasarlamanın bizlere 
sağladığı bazı kolaylıkları ve avantajları araştırmak amacıyla, Çeşme İlçesi 
Germiyan Köyü yakınlarında örnek bir kalker ocağı seçilerek, bu sahanın 
doğal formunun orijinal tesviye eğrilerine uygun olarak tasarlanmasında, 
Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanma olanakları üzerine çalışmalar 
yapılmıştır. 
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SUMMARY 

Reclamation process of mining sites are expensive and time 
consuming and mostly irreversible and have serious side effects on 
surrounding area. But if reclamation is carried out with a well organized 
planning, mentioned effects can be minimized. Therefore to develop a 
methodology and a plan is always a necessity. 

Current rules and instructions which are in force accept reclamation 
in most  cases as bringing back original natural formation, but back filling in 
order to gain natural form is a time consuming and costly work.  

However, modern and powerful computer applications give us some 
convenience and advantages  

For this reason, to find conveniences and advantages ensured by a 
management planning of open mining sites in accordance with natural 
isohypes before-back filling, as a case study a lime stone pit near Germiyan 
Village, Çeşme has been chosen and GIS and modeling software have been 
used for planning natural form of the selected area in accordance with 
original isohypes. 
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