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ÖZET 

Yurdumuzda kullanılmakta olan Elmas tel kesme makina

larının kesme performansıarına ilişkin. pek az bilgi bulunmak

tadır. Bu çalışmada İscehisar (Afyon) bölgesindeki Örenaltı 

mermer ocağında elmas tel kesme makinası ile sürdürülen üre

tim faaliyetleri incelenmiştir. Toplam 12 ay süren çalışma 

süresi boyunca, ele alınan bir elmas tel kesme makinasının 

net kesme hızları telin kullanım süresine bağlı olarak sap

tanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, genel kesme hızını etkileyen 

duraklamaların dağılımlarının analizleri yapılmıştır. 

Sonuçta, net kesme hızının tel in kullanım süresi ile 

önemli miktarda değiştiği saptanmış ve çalışılan ocak için 

geçerli olabilecek bir Tel Kullanım Süresi-Net Kesme Hızı ba

ğıntısı önerilmiştir. Ocağın aylık ortalama giderleri esas a

lınarak yapılan maliyet analizinde, net blok m3 maliyetinin 

telin kullanım süresine bağlı olarak 253 370 TL ile 830 979 

TL arasında değiştiği saptanmıştır. 



V 

SUNMARY 

There exists little published material on the cutting 

performances of diamond wire sawing machines, in Turkey. In 

this study, production operations of Örenaltı Quarry (İscehi-

sar-Afyon) have be en investigated. During 12 months 

investigation, the relation between Net Cutting Rate -Wire 

Life have been analyzed for a particular sawing machine. 

Also, analyses of the other factors which influence overall 

production have been made. 

Finally, it has been determined that net cutting rate is 

considerably affected by the life of the used diamond wire, 

and a prediction equation valid for the investigated region 

have been proposed. Basing on the average monthly costs of 

the quarry, it has been found that the net block cost per m3 

is subject to change between the ranges 253 370 TL and 

830 979 TL· 
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ı. GİRİŞ 

1.1. MERMER 

Ticari olarak "mermer" kesilip parlatılabilen taşlar 

için kullanılan genel bir terimdir. Bu açıdan bakıldığında 

Granit, Diyabaz, Dolomit, Traverten, Serpantin gibi kayaç

lar mermer grubuna girmektedir. Jeolojik tanımlamada ise 

"mermer" terimi, kireçtaşı ve dolemit gibi kayaçıarın be

lirli basınç ve sıcaklık etkisi altında yeniden kristalleş

mesiyle oluşan başkalaşım kayaçıarı için kullanılmaktadır 

(Bozkurt, ı989). 

1.2. İscehisar Mermerleri Hakkında Genel Bilgiler 

1.2.1. Coğrafi konum 

İscehisar ilçesi Afyon 'un 23 km. kuzeydoğusunda yer 

almış ve Afyon-Ankara asfaltına ı km' lik bir asfalt yolla 

bağlanmıştır. Mermer ocakları İscehisar'ın güneydoğusunda 

olup Afyon-Ankara as fal tına 3-6 km' lik stabilize yol ile 

bağlanmıştır. Bu yol yaz kış ulaşıma açıktır (Şekil ı.ı.). 

1.2.2. Jeoloji 

İscehisar bölgesi, bir taraftan Emirdağları'nın 

kuzeybatı uçları ile Afyon civarında bulunan graben

lerin kenarında bulunur. Eski temel kayaç 
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1/;350 000 

Şekil 1.1. İscehisar ve mermer bölgesinin konumu 

genç tersiyer tektonizması ile parçalanmıştır. Temel kay aç 

serileri esas olarak, metamorfik şistler, mermerler ve 

başkalaşıma uğramayan kalkerlerden oluşmuştur (EK 1. ) . 

Neojen yaşlı ve yatay tabakalanmış bazalt örtüleri genel 

olarak İscehisar'ın kuzey ve kuzeydoğusunda çok yaygındır. 

Bu bazaltlar kristalen seri içersine girmiş ve merrnerierin 

kenar bölgesinde kontakt etkiler meydana getirmişlerdir. 

Merrnerierin ilk rekristalizasyonu rejyonel metamorfizma, 

ikinci rekristalizasyonu ise kontakt metamorfizmadır. 

Bölgesel metamorfik seriye ait kayaçlar; Albit-Klo

rit-Muskovit-Kuvars-Şistlerden meydana gelen Küpküpel tepe 

formasyonu, Klorit-Serizit-Kuvars-Şistlerin oluşturduğu El

maburnu tepe formasyonu, kalkşistleri içeren Dangıç tepe 

formasyonu ve merrnerierin yer aldığı Mermer tepe formasyo-

nudur. Bu serinin görünür toplam kalınlığı 2000 m'dir. 
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Metamorfik seri üzerinde diskerdan olarak Neojen 

tortullar görülmektedir. Bu tortulların bulunduğu formas

yon! ar; konglomera ve kumlu kalkerlerden oluşan Bahçecik 

formasyonu, kalker bantlı volkanik tüf ve aglomeralardan 

oluşan Kepez tepe formasyonu ile volkanik tüf, bazalt !av

ları ve aglomeralardan oluşan Kaşak tepe formasyonudur. 

Neojen tortulların bölgedeki görünür kalınlıkları 200 m ka

dardır. 

Bölgede İscehisar'ın güneyinde, Avşardere vadisinde, 

Ortaklar ve Azahali dere yatakları ile Göynük ve Gebeceler 

dolayında genç alüvyonlar bulunmaktadır. Bunlar çakıl, kum, 

silt ve kil boyutundadır. Seyitler baraj yeri sondajlarında 

alüvyon kalınlığı 18 m olarak bulunmuştur (Güleç, 1972). 

1.2.3. İscehisar merrnerierinin sınıflandırılması 

İscehisar merrnerieri ticari olarak en yaygın şekilde 

Şeker, Kaplanpostu ve Bal olarak başlıca üç tip halinde bu

lunmaktadır. Düz beyaz olanlar "Şeker", sarı ve krem renkli 

olanlar "Bal", açık ve koyu gri arasında değişen desenleri 

içerenler ise "Kaplanpostu" olarak bilinmektedir. Bu mer

rnerierin kimyasal içeriklerini gösterir bilgiler Çizelge 

l.l.'de verilmiştir. 

Çalışma yapılan örenaltı mermer ocağından alınan ör

nekler üzerinde yapılan Tek Eksenli Basınç Dayanımı ve sür

tünme ile Aşınma Kaybı değerleri Çizelge 1.2 de özetlenmiş

tir. 



Çizelge 1.1. İscehisar mermerlerinin kimyasal analizleri 

(Özgüngör, 1975) 

Mermerin Afyon Şeker Afyon Bal Afyon 
Adı Kaplan Postu 

Renk Beyaz Sarı Koyu Gri 

Nem 0,26 % 0,49 % 0,44 % 

Si02 0,46 % 1,40 % 0,50 % 

CaO 55,21 % 54,54 % 54,88 % 

Mg O 0,23 % 0,24 % 0,11 % 

co 2 43,64 % 43,14 % 43,22 % 

Fe 2o3 -- -- 0,09 % 

Al203 -- -- 0,16 % 

Fe 2o3 
- 0,11 % -- --

Al203 -- -- --
Kömür -- -- 0,32 % 

Çizelge 1.2 Tek eksenli basınç dayanımı ve sürtünme ile 

Aşınma kaybı değerleri 

Mermer Tipi Tek eksenli basınç Sürtünme ile aşınma 
direnci (kg/cm2 ) kaybı (cm/50cm 2 ) 

Bal 779,7 0,6956 

Kaplanpostu 681,4 0,5488 

Şeker 589,0 0,6989 

4 
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2. ÇALIŞMANIN AMACI 

Elmas tel kesme yöntemi yurdumuz mermer ocak işletme

ciliğinde hızla yaygınlaşmaktadır. Bu yöntem ilk olarak 

1978 yılında İtalya'da uygulanmıştır. Yöntemin yurdumuzdaki 

uygulamaları nisbeten yeni olması nedeniyle, çeşitli mermer 

sahalarındaki uygulamalarına ilişkin pek az araştırmaya 

rastlanılmaktadır. 

Bu çalışmanın yapıldığı İscehisar bölgesinde 1992 yı

lı itibariyle faaliyet gösteren 35 adet mermer ocağının 33' 

ünde elmas tel kesme yöntemi ile ~retim yapıldığı belirlen

miştir. Her mermer ocağında en az 2 adet, on ocakta ise 4-5 

adet elmas tel kesme makinası bulunmaktadır. Söz konusu o

caklarda elmas tel kesme makinası kullanım oranı yüksek ol

makla birlikte, bilinçli bir kullanım söz konusu değildir. 

Çoğu ocak işletmecisi makina ve tel seçiminde teknik husus

ları dikkate almamakta ve bunun sonucu olarak kesme hızla

rı, üretim miktarları ve üretim maliyetleri hakkında sağ

lıklı veriler elde etmek mümkün olmamaktadır. Bu çalışma, 

bölge merrnerierinin tipik olarak görüldüğü bir ocak ele a

lınarak, elmas tel kesme yönteminde elde edilecek kesme 

performanslarını incelerneyi amaçlamaktadır. Elde edilecek 

sonuçların ileride yapılacak diğer çalışmalara ışık tutaca

ğı düşünülmüştür. 

3. ÇALIŞMA YAPILAN OCAGIN TANITILMASI 

Kesme analizleri hakkında çalışma yapılan elmas tel 
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kesme makinasının üreticisi DEMMAK Demiretler Makina San. 

ve Tic. A.ş. ile verilerin alındığı mermer ocağının sahibi 

Ekrem Demirel Mermer Ocağı İşletmesi, Demirci Hacı Ömer O

ğulları Şirketler Grubu kuruluşlarıdır. Şirketler grubu 

bünyesindeki diğer şirketler DEMMER Demireller Mermer San. 

ve Tic. A.ş., DEMPET Demireller Petrol Ürünleri Turizm Ti

caret ve San A.ş. ve Üçler mozaik Fabrikasıdır. 

Şirketler grubuna ait mermer fabrikası ilk olarak 

1985 yılında Şuayp Demirel Mermer Fabrikası olarak kurul

muş, 1990 yılında DEMMER Demireller Mermer San. ve Tic. 

A.ş. nin kurulmasıyla tüzel kişilik kazanmıştır. Mermer 

Fabrikasında bulunan makinalar: 2 adet 35 lamalı katrak, 3 

adet ST, 1 adet köprü kesme, 6 adet baş kesme, 3 adet yan 

kesme, ı adet otomatik silme, ı adet pah kırma, ı adet mo

nolama, 30 tonluk gezer vinç, arıtma tesisi ve ı99ı yılında 

faaliyete geçen fayans hattıdır. Mermer fabrikasının kapalı 

alanı 2000 m2 , yıllık üretim miktarı ise yaklaşık 150.000 

m2 dir. 

Makina fabrikasının temeli ise 1811'lere kadar uzan

makta, ı945'lere kadar demirci dükkanı olarak faaliyet gös

terirken, bu tarihten sonra mermer ocaklarında kullanılan 

basit el aletlerinin imalatı yapılmış. ı980'den sonra Tür

kiye'de ilk defa Hidrolik Kriko (Titeno) üretimini gerçek

leştirmiş, 19~6 da yine Türkiye'de ilk defa elmas tel kesme 

makinasının imalatını gerçekleştirmiştir. ı989 da DEMMAK 

Demireller Makina San. ve Tic. A.Ş. nin kurulmasıyla tüzel 

kişilik kazanmıştır. Fabrikanın kapalı alanı 750 m2 dir. 

Makina fabrikasında üretimi yapılan makinalar; Elmas tel 
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kesme makinası ( dizel ve elektrikli), dikey yatay delik 

delme makinası (dizel ve elektrikli), sayalama makinası (3 

değişik model), hidrolik kriko' (dizel ve elektrikli), hid

rolik yastık, Blok çevirme makinası, Kenar işleme (Pah kır

ma) makinası ve arıtma tesisidir. 

Şirketler grubunun şu anda faaliyet gösteren 2 mermer 

ve ı traverten ocağı mevcuttur. Elmas tel kesme makinası 

performans analizlerinin yapıldığı İscehisar Örenaltı mev

kiindeki mermer ocağı 1986 yılından beri faaliyettedir. 

Mermer ocağında ı maden mühendisi, 3 ocak çavuşu ve 20 işçi 

olmak üzere toplam 24 personel çalışmaktadır. Uşak ili Si

vaslı ilçesinde bulunan diğer mermer ocağı ise 1991 yılın

dan beri işletilmektedir. Afyon ili Emirdağ ilçesi yakının

daki traverten ocağı 1990 dan beri faaliyet göstermektedir. 

Bu üç ocağın yıllık üretimi yaklaşık 7 000 m3 blok ve 

ıo 000 ton moloz mermer ve travertendir. 

İscehisar Örenaltı ocağının genel görünüşü Şekil 3.1. 

de, makina parkı ise Çizelge 3.1. de verilmiştir. 

4. ELMAS TEL KESME YÖNTEMİ 

4.1. Elmas Tel Kesme Yöntemi İle Mermer Üretiminde 

Kullanılan Makinalar 

4.1.1. Delik delme makinası 

Elmas telin merrneri kesebilmesi için gerekli olan ya

tay ve dikey deliklerin delinmesinde kullanılır. Gözlem ve 
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Çizelge 3.1. Makina ve ekipmanlar 

Makina veya Ekipman adı Makina ve modeli Motor 
Tipi 

Lastikli Yükleyici 
Paletli Yükleyici 
Kompresör (Seyyar ) 
Kompresör (Sabit ) 
Elmas tel kesme mak. 
Delik delme makinası 
Elmas tel sayalama mak. 
Elmas tel sayalama mak. 
Hidrolik Kriko 
Hidrolik Kriko 
Kamyon 
Kamyon ( su tankeri) 
Martoperfaratör 
Su tankı (8 ton) 
Motorin Tankı (2 ton) 
Matkap 
Elmas Tel 
Hava hortumu 
Su hortumu 
Muhtelif el alet l eri 
Kompresör çivisi 

Kawasaki 85Z-III 
CAT-977L 
Atlas Copco XA-ı75 
Atlas Copco 
DEMMAK TKE-50 
DEMMAK DYD ı50 
DEMMAK TSME-25 
DEMMAK TSME-20 
DEMMAK Tc8 
DEMMAK Tc8 
Fatih ı62-25 
BMC 
Atlas 

Dimond Pouber 

Diz el 
Diz el 
Diz el 

Elektrik 
Elektrik 
Elektrik 
Elektrik 
Elektrik 

Di zel 
Elektrik 

Diz el 
Di zel 

Toplam motor gücü 
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Motor Adet 
Gücü ( HP) 

2ıO 
230 
ııo 
ı5o 

50 
ı o 
25 
20 
7,5 
5,5 

ı65 
ı4o 

ı253 

ı 
ı 
ı 
ı 
3 
2 
ı 
ı 
3 
2 
ı 
ı 
7 
ı 
ı 

25 
ı50m 

300m 
300m 

40lt 

incelemelerin yapıldığı mermer ocağında DEMMAK DYD ı50E 

marka , e l ektrikli , yatay ve dikey delik delebilen makina 

kullanılmaktadır . ( Şekil 4.1) Bu makinanın teknik özellik

leri aşağıdadır: 

Marka v e Modeli DEMMAK DYD ı50 E 

Motor Gücü Elektrik 

Motor Gücü ı o Hp 

Delme Boyu ı4 m 

Delme Hızı (Dike y) 6-8 dak/m 

Delme Hızı (Yatay ) 8-ı2 dak/m 



Su Tüketimi 

Tij Boyu 

Delik Çapı 

Matkap ucu 

Çalışma sistemi 

Makina Ağırlığı 

Boyutlar 

Özel Aksesuarlar 

Matkabın dönme hızı 

300 lt/h 

ıooo mm 

ıoo mm 

Elma s 

Otomatik hidrolik hız ayarlı 

338 kg (Güç Ünitesi Hariç) 

ı940 mm x 770 mm x 700 m. 

ı o 

Su başlığı, Tij anahtarı, Gergi 

Zincirleri ve germe aparatları 

ıso dev/dak. 

Şekil 4.ı. DEMMAK DYD ısoE Dikey-yatay delik delme makinası 
ve güç ünitesi 

Delici makina Şekil 4.ı.de de görüleceği gibi makina 

ve güç ünitesi olmak üzere iki ana parçadan oluşur. Makina

nın ana parçaları ise mukavemetli döküm gövde, krom kaplı 

sütunlar ve alt-üst merkezlemelerdir. Makinanın iki ana ha-

reketi vardır. Bunlar ; Gövdenin sütunlar üzerindeki ileri-

geri hareketi ve tahrik kovanının dönme hareketidir. Maki-

nanın diğer parçaları ise; elmas uçlu matkap, her biri ı m. 

uzunluğunda olan ve çelik çekme borulardan yapılan birbiri-
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ne eklenebilen tijler, sulama aparatı, gergi zincirleri ve 

zikkelerdir ( Şekil 4.2.). 

(o) (b) 

Şekil 4.2. Delici makina elemanları: a) elmas uçlu matkap 

b) tijlerin bağlantı ş~kli 

4.1.2. Elmas tel kesme makinası 

Yönteme adını veren bu makina, elektrikli veya dizel 

olup dikey ve yatay pozisyonlarda kesim yapabilir. Merrneri 

aşındırma yoluyla kesen elmas tel, makina üzerindeki kasna

ğa sarılı durumdadır. Çok yüksek hızda dönen kasnak, elmas 

teli de döndürerek merrneri kesmesini sağlamakta, kesme iş

lemiyle birlikte, bir ray üzerinde bulunan makina otomatik 

olarak geriye doğru yürümektedir. Çalışma yapılan ocakta 

kullanılan ve performans analizleri yapılan DEMMAK TKE-50 

Elmas tel kesme makinası çalışır pozisyonda Şekil 4.3. de 

görülmektedir. 
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Şekil 4.3. Elmas tel kesme makinası 

TKE- 50 Elmas tel kesme makinasının yakın plan görü

nüşü Şekil 4. 4. 'te, teknik özellikleri ise aşağıda veril

miştir. 

Tahrik motoru gücü 

Yürüyüş motoru gücü 

Max.tel çevırme kapasitesi 

Kesme hızı 

Çalışma açısı 

Ray boyu 

Su tüketimi 

Sistem tipi 

Çalışma tipi 

Kasnak dönme hızı 

Makina ağırlığı 

50 Hp (37 kw) 

1 Hp (0,75 kw) 

80 m. 

8-12 m2/saat 

360° 

5 m 

500-700 lt/h 

Elektromekanik 

: Otomatik elektronik hız ayarlı 

900 dev/dak. 

990 kg. (ray dahil: 1157 kg) 
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Şekil 4.4 Elmas tel kesme makinası 

4.1.3. Elmas tel 

Merrneri aşındırma yoluyla kesen eleman elmas teldir. 

Elmas teli oluşturan parçalar; ~ 5 mm.lik çelik halat, el

mas soket, yay, ara pulu (bilezik), sıkma ve eklemedir. El

mas soketler, elektrolitik ve sinterize olmak üzere ikiye 

ayrılır. Elektrolitik yöntemle üretilen elmas soketler sin

terize olanlara göre başlangıçta daha yüksek kesme hızına 

sahip olmalarına karşılık kullanım süreleri daha kısadır. 

Sinterize elmas soketlerin kesme hızı başlangıçta düşük ol

makta, kesim yaptıkça kesme hızı yükselerek belli bir değe

re ulaşmakta ve kullanım süreleri diğerine göre daha uzun 

olmaktadır.Şu anda farklı üretici firmalar tarafından deği

şik şekillerde dizayn edilen elmas soket tipleri mevcuttur. 

Araştırma yapılan mermer ocağında, DEMMAK TKE-50 elmas tel 

kesme makinasında kullanılan elmas tel, Diamond Pauber 



14 

(İtalya) Firmasınca üretilen OR/PZ model konik elmas tel

dir. Şekil 4.5. de elmas teli oluşturan parçalar ve diziliş 

şekli görülmektedir. 

DÖNME YONU 

yay elrnas soket ekleme 
/ 

put 

Şekil 4.5. Elmas teli oluşturan parçalar ve diziliş biçimi 

Üretici firma kataloğunda 1 m. uzunluğundaki elmas 

telde büyük kesimler için 28 soket, küçük kesimler için 30 

soket tavsiye edilmektedir. OR/PZ model soketli elmas telin 

Carrara beyazındaki kesme performansı aşağıdaki gibi veril-

miştir: 

Ortalama kesme hızı 10-15 m2 /h 

Ortalama kesme ömrü 80-100 m2 /mt 

Tavsiye edilen çevresel hız . 36-40 m/sn . 
Tavsiye edilen max. güç. 70 Hp 

4.1.4. Hidrolik kriko 

Büyük hacimli mermer kütlelerinin süreksizliklerin-

den ayrılmasında kullanılır. Güç ünitesi ve hidrolik kriko 

olmak üzere iki ana kısımdan meydana gelir. Güç ünitesi 
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üzerindeki elektrikli ya da dizel motor, hidrolik tank i

çindeki yağa basınç uygular. Oluşan basınç kuvveti basınca 

dayanıklı hortumlar aracılığıyla Hidrolik krikoya (Bom) ak

tarılır. Bom içindeki piston, bom tipine göre 15-28 cm ara

sında çıkarak mermer kütlelerini birbirinden ayırır. Araş

tırma yapılan ocakta kullanılan DEMMAK marka hidrolik kri

koların özellikleri aşağıdadır: 

Tc8 modeli Tc9 modeli 

Dizel Elektrikli Dizel Elektrikli 

Motor Gücü 7.5 HP 5.5 HP 

Kaldırma Kuvveti(Max) 220 Ton 220 Ton 

10 HP 5.5 HP 

350 Ton 350 Ton 

Hidrolik krikoların bir tanesinin itme kuvveti T8A 

modelinde max. 180 Ton, T8B modelinde ise max. 100 Ton ol

maktadır. Şekil 4.5. de T8A ve T8B model krikoların max. ve 

min. strok· boyları görülmektedir. Gerekli "T" bağlantıları 

yapılmak suretiyle bir güç ünitesiyle 2 ve 4 adet hidrolik 

kriko kullanılabilir. 

4.1.5. Elrnas tel sayalarna makinası 

Şekilsiz mermer kütlelerinin, düzgün geometrik şekil

li bloklar haline getirilmesinde kullanılır. Çalışma pren

sibi elmas tel kesme makinasınına benzerdir. Aradaki fark, 

sayalama makinasının daha düşük güçlü 
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Şekil 4.6. Hidrolik krikonun max. ve min. piston boyu. 

ve daha küçük yüzeylerin kesilmesi amacıyla dizayn edilmiş 

olmasıdır. Çalışmanın yapıldığı ocakta kullanılan DEMMAK 

TSME-25 ve DEMMAK TSME-20 (Şekil 4.7.) model elmas tel sa-

yalama makinalarının teknik özellikleri aşağıda verilmiş

tir. 

DEMMAK TSME-25 DEMMAK TSME-20 

Tahrik Motoru Gücü 25 Hp 20 Hp 

Yürüyüş Motoru Gücü ı Hp ı Hp 

Tel Çevirme kapasitesi(max): 40 m. 20 m. 

Kesme hızı 7-ıo m2 /h 6-8 m2 /h 

Çalışma Açısı Dikey (90°) Dikey (90°) 



Ray Boyu 

Su tüketimi 

Sistem tipi 

Kasnak çapı 

Kasnak dönme hızı 

Makina ağırlığı (ray dahil): 

4.1.6. Kompresör 

DEMMAK TSME-25 

5 m. 

300 lt(h 

Elektromekanik 

80 cm 

1100 dev/dak 

410 kg 
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DEMMAK TSME-20 

5 m. 

300 lt(h 

Elektromekanik 

50 cm 

1460 dev/dak 

320 kg 

Kompresör, işletme yöntemi ne olursa olsun, bir mer

mer ocağında mutlaka bulunması gereken vazgeçilmez bir e

kipmandır. Kullanım amacı ise, Martoperfaratörlerle (Taban

ca) değişik amaçlı delikler in delinmesi için gerekli olan 

basınçlı havayı sağlamaktır. Martoperferatör bir mermer o

cağında şu amaçlarla kullanılır: 

Şekilsiz mermer bloklarının sayalanarak düzgün yü

zeyli ve geometrik şekilli bloklar elde edilmesinde. Bu a

maçla, kesilecek doğrultu üzerinde yanyana 3-4 cm. aralık

lı delikler mermerin kalınlığı boyunca delinir. Daha sonra 

bu deliklere 30-35 cm. boyundaki kompresör çivileri ve nal

paralar yerleştirilerek balyozla çivilere sırayla vurulmak 

suretiyle deliklerin doğrultusu boyunca blok çatıatılır ve 

ayrılır. 

- Mermerin sökülmesi aşamasında, hidrolik krikonun 

yerleştirileceği ve "bom yuvası" olarak adlandırılan 

30 cm. x 30 cm. x 30 cm. boyutundaki yerin hazırlanmasında, 
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Şekil 4.7. DEMMAK TSME-20 Elmas tel sayalama makinası 
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- Süreksizlik içeren bir mermer bloğunda, mermerin bu 

süreksizliklerinden ayrılması için gerekli olan deliklerin 

delinmesinde, 

- Delik delme makinasını, merkezleme çubuğu ve germe 

zincirleri ile zemine sabitleyerek sarsıntısını önlemek i

çin gerekli olan deliklerin delinmesinde, 

- Üretim ya da hazırlık amacıyla patıatma gereken du

rumlarda patlayıcı maddelerin yerleştirileceği deliklerin 

delinmesinde, 

Çalışmanın yapıldığı mermer ocağında 1 adet elektrik

li Atlas Copco GA-1108 model sabit kompresör, 1 adet dizel 

Atlas Copco XA-175 model seyyar kompresör kullanılmaktadır. 

Bu kompresörlerin teknik özellikleri aşağıdadır. 

GA-1108(Sabit) XA-175(Seyyar) 

Motor Tipi Elektrik 

Motor Gücü 150 HP 

Hava Debisi :15720 lt./dak. 

Normal çalışma basıncı 7 bar 

Çalıştırılabildiği 

max.tabanca 8 

Diz el 

110 HP 

10380lt ./dak. 

7 bar 

4 

Ocakta kullanılan martoperfaratörler Atlas Copco o

lup, delik çapı 35 mm. delme hızı yaklaşık 5 dak./m, max. 

delme boyu ise 6 m. civarındadır. 
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4.2. Elmas Tel Kesme Yöntemi ile Mermer Üretimi 

4.2.1. Delik yerleinin tespiti 

Delik yerlerinin saptanmasında aşağıda belirtilen ko

nular gözönüne alınırsa; gerek delme ve kesme aşamasında, 

gerekse blok boyutunda en verimli sonuçlar alınmış olur. 

- Sahada belirli bir doğrultuda süreksizlikler varsa, 

delik yerleri, dikey kesimlerden biri bu süreksizliklere 

paralel olacak şekilde tespit edilmelidir. Buna dikkat e

dildiği zaman hem kesilen bloğun sökülmesi kolaylaşmış, hem 

de bloğun soyolanması esnasında kayıplar minimuma indiril

miş olur. 

- Delik makinasının kurulacağı zemin kesinlikle sert 

ve sağlam bir zemin olmalıdır. Aksi halde, özellikle dikey 

delik delme sırasında delik dikeyliğini kaybedecek ve dikey 

deliğe göre yönleri tespit edilen yatay delikler dikey de

likle çakışmayacaktır. 

-Yatay delikler birbiriyle 90°'lik bir açı yapacak 

şekilde delinmelidir. Bu da blokların sökümünü kolaylaştı

ran bir etkendir. 

- Yatay delikler delinirken elmas tel kesme makinası

nın rahatlıkla çalışahileceği bir çalışma alanı bulunmasına 

dikkat edilmelidir. 
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4.2.2. Dikey deliğin delinmesi 

Delik yeri saptandıktan sonra bu noktaya tabanca ile 

10-15 cm derinliğinde bir delik delinir. Daha sonra bu de-

likten 1.5 m. uzaklıkta ve karşılıklı olarak zemine 45° a

çılı dört adet delik delinir (Şekil 4.8.). Delici makinanın 

alt merkezleme konik ucu ortadaki deliğe konularak makina 

dikey konumda yerleştirilir. Gergi zincirlerinin ucunda bu

lunan çiviler bu dört deliğe yerleştirilir ve su terazisi 

yardımıyla zincirler gevşetilerek ya da gerdirilerek deli

cinin diklik ayarı hassas bir şekilde yapılır. Elmas matkap 

ucu ilk tije takılarak delik delinıneye başlanır. Delik, tij 

eklemek suretiyle basamak yüksekliği kadar delindikten son

ra tijler tek tek yukarıya çekilir ve makina yatay delikle

ri delmek üzere yerinden sökülür. Dikey deliğin delinmesi 

sırasında gerdirme zincirlerinin makinanın sarsıntı yapma-

sını önleyecek biçimde tam gerdirilmiş olmasına özellikle 

dikkat edilmelidir. 

Şekil 4.8. Dikey delici merkezleme ve gerdirme deliklerinin 
konumu 
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4.2.3. Yatay deliklerin delinmesi 

Yatay delik delinecek yerın tespit edilmesinden sonra 

buraya zerninden 40 cm. yukarıya tabanca ile 10-15 cm. de

rinliğinde bir delik delinir. Delicinin alt rnerkezlerne ucu 

bu deliğe yerleştirilerek kabaca doğrultu ayarı yapılır. Su 

terazisi krorn sütunlara dik ve paralel konularak her iki 

dururnda da makina ayakları yükseltilip alçaltılarak 

yataylık sağlanır. 

Dikey deliğe 1 veya 2 tij sokulup tij tutma kelepçe

si ile tijler sıkılarak deliğe düşmeleri önlenir. Üzerine 2 

veya 3 tij eklenir. Üstteki tijin ucuna 15-20 m. uzunlukta 

sağlam bir ip bağlanır. İpin başta kalan ucu Şekil 4.8 de 

görüldüğü gibi yatay konurndaki delicinin arkasına, yukarı

daki tijlerin en az iki metrelik kısmı görünecek yere kadar 

uzatılarak gergin olarak tutulur. 

Daha sonra ipi, tijleri ve alt rnerkezlernenin üstünde

ki dikey ayağı ikiye bölecek şekilde sağa-sola oynatılır ve 

iki eşit parçaya bölündüğünde ip sabitlenir. 

İpin makinaya takılı tijleri de iki eşit parçaya böl

mesi için, ipin arkasındaki personel, delicinin yanındaki 

personele kornut vererek delici makinanın arka kısmını sağa

sola hareket ettirerek doğrultu ayarı yaptırır. 

Sonuçta, gergin dururnda olan ip, düşey delikteki tij

leri, makinanın alt rnerkezlernesindeki dikey ayağı ve maki

naya takılı tijleri iki eşit parçaya böldüğü anda delici 

makinanın kaba doğrultu ayarı tamamlanmış olur. 

Delik makinası gerdirrne zincirlerinin bağlandığı arka 
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taraf ile ayna arasında, sütunlara ve zemine 45° açı yapa

cak şekilde sağa ve sola 30 cm. derinliğinde iki delik de

linir (ep 35 mm.) Bu deliklere gerdirme zinciri çivileri 

takılır ve zincirler gerdirme ile hafifçe gerdirilir. Daha 

sonra yine ipin arkasındaki personelin koroutuna uygun ola

rak gerdirme zincirleri gerdirilerek makinanın hassas ince 

ayarı yapılır. (Şekil 4.9.) 

Yatay deliğin doğrultusunun yukarıda anlatıldığı gibi 

bir iple yapılması mermer ocaklarında kullanılan bir yöntem 

olmakla birlikte ilkel bir yöntemdir. İpin çok gergin olma

ması, rüzgarlı bir havada yön ayarı yapılması, mesafenin 

uzun olmasından dolayı yatay ve dikey deliğin çakışmama du

rumu olabilmektedir. Bu durumda deliklerden birinin yeni

lenmesi gerekmektedir. Topoğrafyada kullanılan Nivo veya 

teodolit aletini kullanarak yön ayarı daha hassas ve çabuk 

olarak yapılabilir. Bu durumda aletin düşey kılı dikey de

likteki ti j leri ikiye bölecek şekilde ayarlanır ve yatay 

deliğin yönü bu düşey kıla göre tspit edilir. 

Makinanın yön ayarı yapıldıktan sonra delik delinıneye 

başlanır ve dikey delikle çakışıncaya kadar delme işlemine 

devam edilir. Deliklerin çakışmasına az bir zaman kaldığın

da bir personel dikey deliğin yanına gelerek dinleme yapar. 

İki delik birbirine çakıştı§ında delikten normalden çok da

ha fazla bir ses gelir. Ayrıca düşey delikte bulunan su da 

boşalarak yatay delikten akar. Çalışma işlemi tamamlandık

tan sonra tijler delikten c~ıkarılıp makina yerinden sökü

lür. Diğer yatay deliğin delineceği yere götürülerek yuka

rıda anlatılan işlemler tekrarlanarak bu deliğin delinmesi 
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de tamamlanmış olur. 

Eğer yatay delikler arasında kot farkı varsa, yatay 

deliklerin hem dikey delikle hem de birbirleriyle çakışma

larını sağlamak için yatay delikler aşağıya veya yukarıya 

doğru meyilli delinmelidir. Eğer yatay delikler birbiriyle 
A 

çakışmamış v .. ;~ aralarında 30-40 cm~ gibi büyük bir yükseklik 

farkı varsa yatay kesim esnasında elmas tel kesme makinası, 

elmas teli döndürmekte zorlanacaktır. 

Şekil 4.9. Delik makinası ile Y.atay delik delme 
a) Yan görünüş b) Üst görünüş 

ı, 
lı 
ı ı 
lJ 
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4.2.4. Elmas te lin yatay kesme öncesi deliklerden 

geçirilmesi 

Önce 15-20 m. uzunluğundaki sağlam bir ipin bir ucu 

dikey delikten salınarak, delik dibine ulaşması sağlanır. 

ip, delik dibinde küçük bir yumak oluşturacak şekilde sa

lındıktan sonra, ucu kanca şeklinde bükülü, boyu delik bo

yundan en az 1-2 m. daha uzun demir çubuk (İnşaat demiri 

olabilir) yatay deliklerin birinden sokularak delik dibine 

ulaşması sağlanır. Personel çubuğun delik dışında kalan u

cundan hem çevirir hemde 10-15 cm.'lik ileri-geri yaptıra

rak ipin çubuğa dolanmasını sağlar. İpin ucu çubuğa dolan

dığında çubuk delikten çıkarılır ve ip yatay delikten çıka

rılmış olur (Şekil 4.10a). Personel, üst delik dışında 1-2 

m.'lik kısmı kalıncaya kadar ipi yatay delikten çeker. Daha 

sonra, demir çubuk diğer yatay deliğe sürülerek çubuğu çe

virme ve ileri-geri hareket tekrarlanır. İp çubuğa dolandı

ğında çubuk geri çekilerek ipin diğer ucu diğer yatay de

likten çıkarılmış olur. İpin ucuna elmas telin ucu -soket

lerin koniklik durumuna dikkat edilmek suretiyle -sağlam 

bir şekilde bağlanıp ip diğer delikten çekilerek, elmas te

lin yatay deliklerden geçmesi sağlanmış olur (Şekil 4.10b). 

Yukarıda anlatılan işlem çok basit gibi görünmekle 

birlikte; deliklerin toprak, taş, çamur vs. ile kısmen tı

kanmış olması, deliklerin tam merkezden çakışmaması ve de

liklerin gereğinden daha uzun delinmiş olması gibi sebep

lerden dolayı bazen saatlerce sürebilmekte ve çalışmanın 
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aksamasına neden olmaktadır. Bu olumsuzluklar ortadan kal-

dırıldığında elmas telin deliklerden geçirilme süresi mini-

muma indirilecektir. 

ı ip 
ı 
ll 

ip 

ıl 

(b) 

Şekil 4.10. Elmas telin deliklerden geçirilmesi. 
a) Dikey kesim b) Yatay kesim 
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4.2.5. Elmas tel kesme makinası ile yatay kesme 

Elma s tel kesme yöntemi ile blok kesilirken, bloğun 

serbest kalarak çökmesi ve teli sıkıştırması olasılığını a

zaltmak amacıyla önce yatay kesme, daha sonra dikey kesme 

işlemleri yapılır. 

Kesme başlamadan önce makinanın üzerinde yürüdüğü ray 

takozlarla beslenerek stabil olması sağlanır. Ray ile ayna 

arasında 3-4 m. mesafe olmalı, yatay delik ile kasnağın te

ğet kısmı aynı doğrultuda olmalıdır. Makinanın konumu bu 

şekilde ayarlandıktan sonra, mobil kontrol panosu makinaya 

7-8 m. uzaklıkta emniyetli bir yere konulur ve fiş-priz 

bağlantıları yapılır. Makinanın kasnağı yatay konuma geti

rilir. Yatay deliklerden geçirilmiş ve ekleme yerlerinden 

eklenmiş ve gerdirilmiş olan elmas tel, kasnak ve yardımcı 

kasnaklardan geçirilir. Su şebekesinden gelen su hortumu i

ki kısma ayrılarak delikten ve bloğun köşesinden olmak üze

re iki noktadan su verilir. Makina çalışmaya hazır hale 

gelmiştir. Kontrol panosundaki düğmeye basılarak kasnak 

döndürülür. Hemen arkasından yürüyüş motoru çalıştırılır ve 

makina geriye doğru yürüyüşe geçirilir. Telin gerginliğine 

ve pano üzerindeki ampermetreye bakılarak potansiyometre 

ile makinanın otomatik yürüme hızı, bir başka deyişle teli 

çekme kuvveti bir defalık ayarlanır. Arnpermetre 40-50 arnpe

rı gösterecek şekilde yürüme hızı ayarlandıktan sonra maki

na otomatik olarak bu hızda geriye doğru yürüyecek ve kesme 

işlemine devam edecektir. Makina ray ın sonuna geldiğinde 

önce yürüyüş sonra kasnak durdurulur. Elmas telin 5 m. 
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lik kısmı ek yerlerinden sökülüp çıkarılır. Kalan kısım 

tekrar eklenir. Makina rayın önüne yürütülüp elmas tel 

kasnağa takılır ve kesme işlemine tekrar devam edilir 

(Şekil 4 . 1 1. ) . 

Kesim esnasında aşağıdaki konulara dikkat edilmeli-

dir: 

- Kesimden önce kasnak lastiği kontrol edilmeli aşın

mışsa değiştirilmelidir. 

- Telin sağlam bir şekilde eklenmesine dikkat edilme

lidir. 

- Su miktarı sürekli gözlenıneli su ne çok fazla nede 

çok az olmalıdır. Herhangi bir sebepten su kesildiğinde ma

kina derhal durdurulmalı ve suyun devamlılığı sağlanmalı

dır. 

- Tel bloğun altına gömüldüğünde blok kesim yerlerin

den yatay olarak karnalanarak (çivilenerek) çökmesi önlenme

lidir. 

4.2.6. Elmas tel kesme makinası ile dikey kesme 

Yatay kesim tamamlandıktan sonra kasnak dikey konuma 

getirilir. Elmas tel bölüm 4.2.4. de anlatıldığı gibi kesim 

yapılacak deliklerden geçirilir ve iki ucu eklenir. Makina

nın kasnağı kesim doğrultusu ile aynı doğrultuda olacak şe

kilde ray ve makinanın doğrultu ayarı yapılır. Elmas tel 

kasnağa takılır. Makina geriye doğru yürütülerek elmas tel 

gerdirilir. Kesilen yüzeyin uzunluğuna göre iki ya da üç 

yerden kesilen kısma su verilir. Kesime hazır hale gelen 
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makina bölüm 4.2.5. de anlatıldığı gibi çalıştırılarak 

dikey kesme tamamlanmış olur. Daha sonra elma s tel kesme 

makinası diğer dikey kesimin yapılacağı yere getirilerek 

yukarıda anlatılan işlemler tekrarlanmak suretiyle dikey 

kesim tamamlanır ve bloğun kesme işlemi sona ermiş olur. 

4.2.7. Kesilen mermer bloğunun sökülmesi 

Hacmi 100-400 m3 arasında olan mermer bloğun kesim 

işlemi tamamlandıktan sonra, ilk olarak bloğun üst yüzeyin

deki toprak, çamur vs. güzelce temizlenerek mevcut sürek

sizlikler, bunların doğrultu ve eğimleri belirlenmeye çalı

şılır. Blok bu süreksizliklerinden ayrılacak şekilde uygun 

bir yere tabancalarla delik delinip hidrolik kriko yuvası 

açılır. Bu işlem yapılırken delik delme-çivileme-çatlatma 

yöntemi kullanılır. Bu yuvanın derinliği ve uzunluğu 30-35 

cm, genişliği ise kullanılacak kriko sayısına göre 30 ile 

80 cm arasında değişir. Eğer süreksizlik mevcut değilse 

hidrolik kriko, kesilen kısımda kullanılacak şekilde hidro

lik kriko yuvası açılır (Şekil 4.12.). Hidrolik kriko yu

vaya yerleştirilip gerekli hortum bağlantıları yapılır ve 

kriko çalıştırılır. Güç ünitesi üzerindeki kumanda koluna 

basılarak hidrolik krikonun :strok sonuna kadar açılması 

sağlanır. Bu durumda, aralanmış olan blokların arası mermer 

parçalarıyla iyice beslenir. Kumanda koluna basılarak strok 

minimum uzunluğa getirilir. Krikonun arkasında oluşan boş

luk takozla beslenerek işleme devam edilir. Bu şekilde bir

kaç aşamadan sonra blok devrilir (Şekil 4.13.). 
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hazırlanması 

a) Süreksizlik varsa b) Süreksizlik yoksa 

-1 - -2-

-3- -4-

Şekil 4.13. Hidrolik kriko ile mermer bloğunun devrilmesi 
aşamaları 
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Eğer blokta süreksizlik yoksa ve hidrolik kriko ile 

zor devrilecek büyüklükte ise hidrolik kriko yuvası bloğun 

alt kısmında açılarak blok yukarıya doğru 10-15 cm. kaldı

rılır. Oluşan boşluk takozlarla beslenir. Buradan elmas 

tel geçirilir ve bloğun durumuna uygun olarak sayalama ya

pılır. 

Blok sökümü mermer işletmeciliğinde kalifiye eleman 

gerektiren önemli bir işlemdir. Aynı zamanda sürekli dikkat 

isteyen, tehlikeli durumların ortaya çıkabildiği bir üretim 

aşarnasıdır. 

4.2.8. Blokların sayalanması 

Merrner üretiminin son aşamasında blokların düzgün ge

ometrik hale getirilmesi arnacı ile sayalanması gerçekleşti

rilir. Sayalama ya tabanca ile delik delme-çivilerne-çatlat

rna yöntemi ile ya da elmas tel sayalarna makinesi ile yapı

lır. 

Tabanca ile sayalama Bölüm 4.1.6. da anlatıldığı gibi 

yapılır. Delik delrne hızı 5-6 m. /dak. olmakta, buna göre 

kesme hızı işçinin çalışmasına bağlı olarak 0.5-0.8 m2 /saat 

civarında olmaktadır. 

Elrnas tel sayalarna makinası son yıllarda rnerrner ocak 

işletrneciliğindeki teknolojik gelişmeye bağlı olarak daha 

çok kullanılmaktadır. Kesme hızı makinanın gücüne ve elmas 

telin özelliğine göre 3-6 m2 /saat arasında değişmektedir. 

Görüldüğü gibi bu iki yönternin kesme hızları arasında 

büyük farklar bulunmaktadır. Delik delinirken oluşan rnerrner 
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tozu ışçı sağlığı için büyük bir tehlike oluşturmaktadır . 

Sayalarna makinasının dezavantajları ise, makinanın konum-

landırılrnası ve tel kopması gibi sebeplerden dolayı zaman 

kaybı, elrnas telin geçirilebilmesi için bloğun altının boş-

luk olması ve kesimin su ile yapılmasıdır. Bütün bunlara 

rağmen elrnas tel sayalarna makinesi yüksek üretim hızına u-

laşılrnasında önemli bir rol oynar. Sayalarna aşamasında ta-

banca kullanırnından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. 

Şekil 4.14. ve 4.15. te DENMAK TSME-25 Elrnas tel sayalarna 

makinası çalışır pozisyonda verilmiştir. 

Şekil 4.14. DENMAK TSME-25 Elrnas tel sayalarna makinasının 
ocaktaki uygulaması . 
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Şekil 4.15. Elmas telin ve bloğun yakından görünüşü. 

5. DENMAK TKE-50 ELMAS TEL KESME MAKİNASININ KESME HIZI 

ANALİZLERİ 

5.1. Gözlem ve Kayıt Yöntemi 

Bu çalışmada, Demirci Hacı Ömer Oğulları Şirketler 

Grubu' na ait Örenaltı mermer ocağında kullanılmakta olan 

DENMAK TKE-50 Elmas tel kesme makinanasının performans ana

lizleri toplam olarak yaklaşık 12 aylık bir gözlem yapıla

rak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, herbir ke

simin yapıldığı lokasyondaki kesme türü, kesil e n yüzey ala

nı 1 işin başlama ve durma süreleri 1 durma nedenleri gibi 

bilgiler hazırlanan forrolara aktarılmıştır. ll değişik lo

kasyonda tutulan bu kayıtların daha sonra genel bir değer-
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lendirmesi yapılmıştır. Çizelge 5. 1. de TKE-50 elmas tel 

kesme makinasına ait bir kayıt örneği verilmiştir. Tutulan 

kayıtların ayrıntıları EK-1 de gösterilmiştir. 

Çizelge 5.1. TKE-50 Elmas tel kesme makinası arazi kayıt 
formu örneği. 

ARAZ.i KI\'( lT FOR, MU 

' LOKASYON KODU : 9 
Mf.FtMEit TÜJtU : S eker 
OPE.RATÖ(( ADI/ OfNf.YiMi : Zel:i Akka 7.:ı 1 C, 1,J 
C 1\ Ll S 1 L.ıV-1 KOT : L. boJOI\ıGk . . 

Kt:SMe TiPi VE DU~HA NETÇMJ~~ 

#(.CSil.CN Yiil.i:'/ 1\/.JV'J/ TM ili 81\~wtll D~ DUI<rtli NEOENi SÜRESi j(iflt:JI 

~MT DA!d~ .S"'\1\T J)lllr,j~ 

't~:~tot ke~rrıe J;J."'Jl. O~:yO 10:~0 j.ı b;+t;. - yO f -
1{ :oo ll :10 Tel c.h:ırJ/J • ( 3o ,... } - 10 - {0 

E rı : 61)0 M. ll :20 ı~:t5 Tel cıLtır.IJ,(ı.<>"'· - /0 1 OS"" 
Boy : ~ 1oo ""· 1~ :3) tC,:)O MtJO; JOrı.o;l. - - - IS" 
Yü-ı.ıt. :5Z,ot> ,...ı.. /6.~.~' oı:5o If :tO Td ~ıkorılcı (lO,.,.) - ,, ı. 2.0 

ll :l'i ll :5'5 Te/ ç.ı!cmJJ, (6111·/ - ı o 1 30 
&Jlan:ııı:,iak el 1'\<!J ls :ı5 14=35 /<tJi,., b;+H. - - f 1.0 
+e/ .!17.~n/./C,.J-:.3'f,.... TOPLA.M 1 gs- ~ vo 
{);J:.ty k.CJrrıt . /t.3.'?1Z tl.: ro ıı:30 Tel çıko-.lclı (;o,.. - 1'5 - 20 

/2.:~5" {lj:<X /VItJoi JOIH). - - 2.. 15" 
(/ıu"t~Jc. : 8,?o"". /,.3.')2 O':fo to:/5 Tel ~!o~ılJ.ı (Z.5" "'·) - 10 - 2? 
'fwl.ıclJ.rl ~ 5,5'0 ,.,. /O:l? t3:v5 Tel cıl-:~rı/J, (zo,...J - 1? 3 2.0 
'1 sıe--ı z ~6,TS Nlı. /4:00 tv =5'5 flllt..Jili JOI'\J• - - - 5"? 

23.~-'L O!l:ıo fo:ıo Ttf c,k,rı/Jı {ff,...J - /0 1 -
BaJiarı:;•s/.J.t ef,..Ql /0:~ l!z:oo Kvi"" h;fH. - - 1 so 

l TU U~tY\/cJC,ıJ : 3f,..,. TOPLll M - 5"0 ~ ~, 

o;Le1 k.e.ı,..., ZB~z /3:5"0 f~:/0 Te/ çr!orı/J, (z.S,.,./ - /0 - 20 
}~: zo f'f:/0 ~ltJı·!~~clı ( tP"r 1 - - - ?O 

Uıvn[.,L : 6,o0 M· ı 1t.3.~ 0/:55" {f: tn Tt/ cı~rtiJdır;" - i? ı f{) 

1iibd,/ib ~ lO "'. tZ:oo 'JZ:ItO KıJi,.., bı+ft.. - - - yO 
'fii1(1 t 30

4
6o ,...ı TOPLI'ıH - zs lt ~o 

Ba~/ort;),~ t~ eltrrı~ 
fe/ (Jl\Jf\1~5" ı 3o n.. 
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5.2. Kesme Hızı Kayıtları 

TKE-50 Elmas tel kesme makinasının kesme hızına iliş

kin kayıtlar ll farklı lokasyon için tutulmuştur (Çizelge 

5.2.). İlk kayıt 28.4.1991 tarihinde tutulmaya başlanmış, 

10.5.1992 tarihinde ise son lokasyona ait veri kayıt işlemi 

sona ermiştir. Herbir lokasyon için ele alınan parametre

ler; kesilen mermerin türü, elmas telin kullanılmış veya 

yeni olması, kesilen yüzey alanı ve makinanın fiili çalışma 

süresi içindeki net çalışma ve duraklama süreleridir. Ça

lışmanın yapıldığı Örenaltı mermer ocağında Şeker, Bal, 

Kaplanpostu ve Grili olmak üzere 4 değişik türde mermer bu

lunmaktadır. Kesme hızı kayıtları tutulan blokların 6 tane

si şeker, 3 tanesi bal ve 2 tanesi kaplanpostu olmak üzere 

3 farklı türdeki mermerden kayıt tutulmuştur. İlk verinin 

alındığı "a" lokasyonunda kullanılan elmas tel in 10 aydır 

kullanıldığı tespit edilmiş ve bu 10 ay baz alınarak bundan 

sonra çalışılan ve kayıtları tutulan süreler buna eklenmiş

tir. b,c,d· ve e lokasyonlarında hep aynı elmas tel kulla

nılmıştır. Buna göre, e lokasyonundaki kesmeden sonra elmas 

telin kullanılma süresi 17 ay olmuştur. 6. lokasyon olan f 

lokasyonunda daha önce hiç kullanılmamış yeni bir elmas tel 

ile kesim yapılmış ve bundan sonra kaydı tutulan bloklar 

sürekli bu telle kesilmiştir. Bütün kesimlerde makinayı 

kullanan operatör aynı kişidir. Herbir lokasyona ait veri

ler çizelge 5.2. de gösterilmiştir. 

Herbir lokasyonda yatay ve iki dikey kesim olmak üze

re toplam üç kesim için kesme hızları tespit edilmiş ve 



LüKASYON TARİH 
KODU 

a 28.04.91 
08.05.91 

b 27.05.91 
05.06.91 

c 28.07.91 
07.08.91 

d 12.08.91 
21.08.91 

e 17.11.91 
28.11.91 

f 16.02.92 
20.02.92 

g 15.03.92 
24.03.92 

h 24.03.92 
09.04.92 

i 15.04.92 
20.04.92 

j 21.04.92 
23.04.92 

k 05.05.92 
10.05.92 

çizelge 5.2. TKE-50 elmas tel kesme makinası kesme hızı kayıtları 

YATAY KESME DİKEY KESME DİKEY KESME 
ELMA S 

MERMER TEL İN Kesilen Net KESME Kesilen Net KESME Kesilen Net KESME 
TÜRÜ ÖZELLİGİ Yüzey çalışl!la HIZI Yüzey 

saat ı 
çalışma HIZI Yüzey çalışma HIZI 
saati saati 

(m2) (h) (m 2/h) (m2) (h) (m2/h) (m2) (h) (m 2/h) 

K.postu Kullanılmış 102,60 24,71 4,15 41,31 12,27 3,37 33,00 9,10 3,63 

Bal Kullanılmış 136,50 52,50 2,60 50,53 21,50 2,35 30, 17 12,16 2,48 

Bal Kullanılmış 146,20 62,66 2,33 79,55 33,41 2,38 36,55 14,75 2,53 

şeker Kullanılmış 97,20 35,66 2,73 40,50 16,00 2,53 Tel sıkıştı ve koptu 

şeker Kullanılmış 47,04 20,50 2,29 52,90 21,42 2,47 19,32 7,66 2,52 

şeker Yeni 95,00 17,83 5,33 30,00 5, 16 5,80 Blok oturdu 

şeker Yeni 52,00 9,66 5,38 46,75 9,75 4,79 30,60 4,66 6,56 

şeker Yeni 91,80 15,00 6, 12 59,28 11,16 5,31 36,00 7,75 4,64 

K.postu Yeni 63,25 12,50 5,06 57,50 12,00 4,79 29,00 6,92 4,19 

şeker Yeni 30,57 7,50 4,08 37,00 7,08 5,23 20,00 4,33 4,62 

Bal Yeni 54,00 13,50 4,00 46,80 13,66 3,43 32,50 9,50 3,42 

------

ORT. 
KESME 

HIZI 

(m2/h) 

3,72 

2,48 
! 
ı 

2,41 
' 

2,63 ı 

2,43 

5,57 

5,58 

5,36 

4,68 

4,64 

3,62 
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bunların ortalaması alınmıştır. Sadece d ve f lokasyonla

rında ikinci dikey kesime ait veri olmadı~ından yatay ve 

dikey kesimlerin ortalaması alınmıştır. Tablo incelendi~in

de, elmas telin çalıştı~ı süre arttıkça kesme hızının düş

tü~ü görülmektedir. Ayrıca, kullanılmış elmas telle kesim 

yapılan ilk beş lokasyonun kesme hızı yeni elmas telle ke

sim yapılan son altı lokasyonun kesme hızının yarısı kadar 

olmaktadır. Her iki elmas tel de Diamond Pauber firmasının 

(İtalya) OR/PZ modeli konik elmas teldir. 

5.3. Kesme İşlemine İlişkin Zaman Etüdleri 

Kesme işlemi süresince tutulan kayıtlardan, duraklama 

sebepleri incelenmiş ve aşa~ıdaki başlıklar altında topla

nabilece~i kanısına varılmıştır: 

a) Tel çıkartma işlemi 

b) Tel kopması 

c) Elektrik/su kesintisi 

d) Makina arızası 

e) Ray ayarı 

f ) Kasnak lasti~i de~iştirme 

g) Makina bakımı 

h) Di~er nedenler 

Yukarıda de~inilen duraklama sebepleri bu çalışma sü-

resince tutulan kayıtlara göre düzenlenmiş oldu~undan, el

mas tel kesme makinaları için genelleştirilemez. Farklı tip 

ve markadaki makinalarda ve farklı çalışma koşullarında, ö

zellikle daha uzun bir gözlem süresi içerisinde, de~inilen 
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bu maddelerde bazı farklılıklar olabileceği gözönünde tu-

tulmalıdır. 

Makinanın her bir lokasyondaki kesme faaliyetinden 

elde edilen kayıtlara ait ayrıntılı bilgiler Çizelge 5.3.te 

özetlenmiştir. Çizelge incelendiğinde, kullanılmış telle 

kesim yapılan ilk beş lokasyonun hepsinde tel kopması olayı 

meydana gelirken, yeni te lle kesim yapan altı lokasyonun 

sadece birinde tel kopması nedeniye makinanın çalışmamış 

olduğu görülmektedir. Şekil 5. 1 a ve b 1 de kullanılmış ve 

yeni tel için, her bir duraklamanın toplam duraklama için

deki dağılımları gösterilmiştir. Şekil 5. 1 c 1 de ise genel 

dağılıma göre bir değerlendirme yapılmıştır. 

6. KESME HIZI ANALİZLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ 

6.1. Kesme Hızı-Elmas Tel Ömrü İlişkileri 

Kesme hızı kayıtlarında a lokasyonunun kesme başlan-
' 

gıcında elmas telin 10 ay kullanılmış olduğu baz alınarak 

ilk beş lokasyonun çalışma süresi buna göre belirlenmiş, f 

lokasyonunun kesme başlangıcı sıfır ay olarak baz alınmış 

ve sonı altı lokasyonun çalışma süresi buna göre hesaplan

mıştır~ Bu değerlere göre X- ekseninde çalışma süresi,t(ay) 

ve Y- ekseninde kesme hızı, (c) m2 /h olmak üzere çizilen 

çalışma süresi-kesme hızı grafiği şekil 6. 1. 1 de verilmiş-

tir. 



çizelge 5.3. DEMMAK TKE-50 Elmas tel kesme makinasına ait zaman etildleri 

Duraklama Nedenleri ve süreleri (dk) 
Lo kasyon Mermer 
Kodu TUrU Tel Tel Elektrik/ Makina Kasnak lastiği Makina Ray Diğer 

çıkartma Kopması su kesintisi Arızası değiştirme Bakımı Ayarı 

a K.Postu 350 49 41 58 40 

b Bal 389 77 38 56 35 

c Bal 430 20 280 55 

d şeker 185 15 30 50 40 so 
e şeker 240 70 7S 4S 

f şeker 16S ss 100 

g şeker 130 40 

h şeker 19S 280 620 

i K.Postu 235 30 75 

j şeker 12S 120 

k Bal 2SO 30 

TOPLAM 2694 sıı 13S9 l14 320 85 so 3S 

TOPLAM DURAKLAMA 
İÇİNDEKİ PAYI(%) 52,1 9,9 26,3 2,2 6,2 1,6 ı, o 0,7 

-- ---··-

Toplam 
duraklama 

(h) 

538 

595 

785 

370 

430 

320 

170 

1095 

340 

24S 

280 

S168 

100,0 

Toplam 
çalışma 

(h) 

3314 

5765 

7435 

3470 

340S 

1700 

16 ıs 

3130 

2225 

1380 

2480 

35919 

-

~ 
o 



~ Tel çrkcırtoıcı 

m r=Jekfr;k /Ju ktJ;nfı'Ji 

ıniiiTII Tel kopMc:1.ıı 
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c cı) 

(b) 

(c) 

Şekil 5. 1 Her bir duraklamanın toplam duraklama içindeki 
dağılımları 
a) Kullanılmış b) Yeni tel c) Genel Dağılım 
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Çizelge 6.1. Çalışma süresi ve kesme hızı değerleri 

LO KASYON t 
(m5/h) KODU (ay) 

f 0,13 5,57 
g 1,26 5,58 
h 1,76 5,36 
i 2,13 4,68 
j 2,23 4,64 
k 2,80 3,62 
a 10,26 3,72 
b 11,16 2,48 
c 13,23 2,41 
d 13,70 2,63 
e 16,93 2,43 

Yukarıda verilen ll lokasyona ait verilerin regresy_on 

analizi yapılmış ve regresyon denklemi; 

c= 5,248 - 0,193.t olarak bulunmuştur. Korelasyon 

katsayısı ise r=-0,915 olarak tespit edilmiştir. Bu denkle

me ait eğri şekil 6.l.'de gösterilmiştir. 

6.2. Elmas Tel Ömrü - Genel Üretim Maliyeti İlişkileri 

Elmas telin çalışma süresi ile genel üretim maliyeti 

arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla, çalışmanın 

yapıldığı Örenaltı ocağının verilerin alındığı süre içinde-

ki toplam giderleri ele alınmıştır. Buna göre, aylık orta

lama giderin saptanabilmesi için aşağıda verilen yaklaşım 

yapılmıştır. 
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01.05.1991-30.11.1991 tarihleri arasındaki toplam giderler: 

a) Personel 210xıo6 TL 

b) Tamir-bakım, yedek parça aoxıo 6 TL 

c) Enerji 120xıo6 TL 

d) Cari 35xıo6 TL 

e) Amortisman . 120xıo 6 TL . 

01.01.1992 - 31.05.1992 tarihleri arasındaki toplam gider-

ler 

a) Personel 190xıo6 TL 

b) Tamir-bakım, yedek parça ıooxıo 6 TL 

c) Enerji 

d) Cari 

e) Amortisman 

12 Aylık Toplam Gider 

Ortalama Aylık Gider 

125xıo6 TL 

30xıo6 TL 

ıaoxıo 6 TL 

: 1. 2 0 0 X 1 0 6 TL 

ıooxıo6 TL 

TKE-50 Elmas tel kesme makinasının aylık net çalışma 

süresi aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

Ortalama günlük çalışma saati = 7,5 saat 

Ortalama aylık çalışma günü = 25 gün 

Ortalama aylık çalışma saati = 187,5 saat 
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Makinanın çalışması sırasında meydana gelen durakla

malar hata payıyla birlikte %20 kabul edilirse; 

187,5x0,8 =ıso saat 

Makinanın büyük çaplı arızası gibi bilinmeyen neden

lerden dolayı % 20 süre kaybı olduğu kabul edilirse; 

150x0, 8 = 120 saat aylık net çalışma süresi olarak 

bulunur. 

Daha sonra aşağıdaki işlemler yapılarak her bir lo

kasyondaki aylık üretim maliyetleri hesaplanmıştır. 

Üretim hızı,m3/h = Kesilen blok hacmi,m3 X Çalışma süresi,h 

Çalışma yapılan ocaktaki blok verimliliğinin % 23 ol

duğu dikkate alınarak; 

Net Blok Üretimi,m3/ay=Üretim hızı, m3/saat x120 saat x0,23 

Aylık Ortalama gider 100x106 TL olarak alınırsa; 

Üretim Maliyeti, TL/m3 = 100x106 TL/Net Blok Üretimi m3/ay 

Yukarıdaki hesaplamalar her bir lokasyon için yapıl-

mış ve sonuçlar çizelge 6.2.'de gösterilmiştir. 
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Çizelge 6.2. Her bir lokasyon için maliyet değerleri 

Lokasyon Tel in Kesilen Net Üretim Net Blok Üretim 
Kodu Kullanım Blok Çalışma Hızı Üretimi Maliyeti 

Süresi Ha3mi Süresi 
(m3/h) (m3 /ay) (ay) (m ) (h) (TL/m3 ) 

f 0,13 475 33,21 14,30 394,68 253.370 

g 1,26 330 24,07 13,75 379,50 263.505 

h 1,76 459 33,91 13,54 373,70 267.595 

i 2,13 316 31,42 10,05 277,38 360.516 

j 2,23 153 18,91 8,09 223,28 447.868 

k 2,80 270 36,66 7,36 203,14 492.271 

a 10,26 360 46,08 7,81 215,56 463.908 

b 11,16 437 86,16 5,07 139,93 714.643 

c 13,23 585 110,82 5,28 145,73 686.200 

d 13,70 437 73,80 5,92 163,40 611.995 

e 16,93 216 49,58 4,36 120,34 830.979 

Yukarıdaki tabloda hesaplanan değerlere göre, çalışma 

süresi değerleri ( t) ve üretim maliyeti değerlerinin (M) 
1 

regresyon analizi yapılarak regresyon denklemi; 

M= 288 867 + 29 307.t olarak bulunmuştur. 

Her bir lokasyona ait t ve M değerleri ile regresyon 

denklemi eğrisi şekil 6.2'de gösterilmiştir. 
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Çalışma süresi (t), Ay 

Şekil 6 o 2 o Çalışma süresi - üretim maliyeti i 1 i~kilerl 

Grafik incelendiğinde elmas telin çalışma süresi art-

tıkça üretim maliyetinin de arttığı görülmektedir o Onuncu 

ay sonunda ise maliyet, iki katına çıkmaktadır. 



48 

7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Afyon-İscehisar mermer ocakları bölgesinde, Demirci 

Hacı Ömer Oğulları Şirketler Grubuna ait Örenaltı mermer o

cağında, elmas tel kesme makinasının üretim faaliyetleri 

incelenmiştir. Toplam 12 ay süren ve ll ayrı lokasyonda ya

pılan zaman etüdleri ve üretim miktarı kayıtları sonucunda 

elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

i) Ocakta faaliyet gösteren DEMMAK TKE-50 elmas tel 

kesme makinası ile birlikte kullanılan elmas telin kullanım 

süresi uzadıkça, kesme hızı belirgin bir şekilde azalmakta

dır. Yeni tel ile yapılan çalışmalarda ilk üç ay içinde u

laşılan kesme hızları ortalama 5 m2 /h civarında olmasına 

karşın,kullanım süresi on ay'ı aştığında kesme hızları yak

laşık 2,5 m2/h'e düşmektedir. Bu durum blok maliyetlerinin 

takibi bakımından önem taşımaktadır. Yukarıda değinilen de

ğerler söz konusu ocağın "genel" karakteristiğini yansıt

maktadır. Ocakta ticari olarak üç ayrı tipte bulunan mer

rnerierin her biri için, tel kullanım süresi-kesme hızı i

lişkilerinin incelenmesi pratik olarak mümkün olmamıştır. 

Zira, aynı elmas tel her tip mermerin kesiminde kullanıl

makta olup, bu tür bir analize olanak vermemektedir. 

ii) Ocağın aylık ortalama masrafları bir baz olarak 

alınarak tel kullanım süresi-blok maliyeti ilişkilerinin 

sayısal olarak ortaya konulmasına çalışılmıştır. Buna göre, 

elmas telin kullanım süresine bağlı olarak, aylık net blok 

üretim maliyetlerinin 253 370 TL ile 830 979 TL arasında 

değiştiği saptanmıştır. 
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iii) Yapılan zaman analizleri sonucunda, elmas tel 

kesme makinasından elde edilecek performansı etkileyen en 

önemli faktörün tel değiştirmeye ayrılan süre olduğu anla-

şılmıştır. Bu işlem için ayrılan sürenin en aza indirilmesi 

yolunda yapılacak çalışmaların blok maliyeti açısından önem 

taşıdığı vurgulanmıştır. Ayrıca yatay deliklerin doğrultu-

sunun tespit edilmesinde teodolit aletinin kullanılması de-

liklerin çakışmama olasılığını en aza indirecektir. 

iv) Bu çalışmada izlenen performans tayini, mermerin 

fizik-mekanik özelliklerinden bağımsız olarak incelenmiş-

tir. Bu nedenle, varılan sonuçlar sadece araştırmanın sür-

dürüldüğü ocak için geçerli olup genelleştirilemez. Daha 

genel amaçlı ve kapsamlı bir çalışmanın yapılarak, bu tür 

ilişkilerin yurdumuzda bulunan çeşitli tipteki mermerler i-

çin araştırılması yerinde olacaktır. Bu tür araştırmalarda 

kullanılan, shore sertlik cihazı ve koni delici gibi aygıt-

ların Maden Mühendisliği Bölümü Labaratuvarına kazandırıl-

ması gerekmektedir. 
' 
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ARAZI KAY IT FORMU 

LOKASYON KODU 
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OPf.RiiTÖft ADI/ OfNEY.iMi 
Ç 1\ Ll Ş ı L.l\ N 1< OT 

. cı!(. 
: /<CtplarıpoJfu 
: Ze.kLfıHo.rol1 1ı/ 
• 1. f3aJoMok 

KeSMe TiPi Vf. .. . DU~MA Nt:TCitU~NI'ı 
f<.eSiL6N YÜI.i!:'/ N.MI Tl\/~ il/ BA~LJ11141 DURrtA OUI?.NA NEOENi SÜRESi .SCiRt:Ji 
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J)-: 'i·t.. 18 :5'0 (fleJaf . Jon.ı. - - 2. 5"3 

6 a ~ fofl j'~fo J:.; 2.S.~ı 08!30 (/ ııı Tel ç ik.oa~t/J, (3o ,..) - 25" 2 5'2 
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1 fıoo 1t:3) 1\ 1+ keJi,., brff-;'. - - - 3)-
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tJ;key keıwıt. ~.5'-~1 1 ,,; QQ {<j:JO ('(1 tJQ i JOM - - - (O 

5".5'.,, 08:~0 {0:22 Tel Çlk/Jf"I/J, (3),.,.) - IZ 1 vı. 

Uıvrwfvt: IÇ,30M. lO :34. tl:~~ Ju JtJi/.l,'. - 16 { -
t~~.: 2.70"" tl :ıo /3:oo Tti cıktırr/dı (3of"l) - 20 { lO 

• 
y~·ıeı ; 1/,3/Ml /~ :15" "J6:3J Tel t:-ıba~"'/Jı (15",... - (O 'l ı ı. 

/b ~~l .,I:J :00 M eJQ/ JO"'v - - 2. /3 
6 cı.ıiQ/'1 ;)'\-h.'ıt e/ ..... 04 

6 .,_.,, oS:~o· o':ıo Tc/. c 1!.a rıiJ,(ıo ... ·J - /0 - 30 
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TOPLf\ M { 5'3 Jl ır 
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5'.6.,1 06:2.; OC,:5'8 Tel ç.ık.Qrt/cıLdlf~J - /O f 33 
ıo:oa ll:oı Tel çıl:Qr,/Jı(ıo,.,J - ı~ - 53 

TOPLAM 3 ~5 21 '30 
Dikey ~e; "''t. ·15'. ~.91 16 :~0 to:oo 7tl çıtarı/Jı (ıS''"~-) - 15' 3 20 

zo: 15' Z~:3o 1"1 tJo.i Jo "'"' - - 3 1 S' 
Uı~.~~Jvk : 8,3o M 6. 6.~1 06: ıS' oa:~() Tel çıı <miJı (zo ..... J - ıs - -
'f ü kHkAit ~ 3, 5'5" M ı---r:-oS~=...:.~-0 ı-::':-l=-=5"o+T~cl~c;:..;.ı k_.c:ı_'r-'1 J...;..ı.:..(t5_,...--=-+l --+-=-ı '=-ı----ı-:3:.:5'~ 
'1 ~ ıe '1 :3o, ı t M 

1 ı---r::' ı;..;..: .:.:ı;+tı:-:~)orT~e ':--"-.:o"~'+_·"~· ~~----+.!:.2.:.5 +---ı-:3=5'"~ 
/3; 15' J'):o'i IJikt'1 lri,., bi+tı'. - - 1 5' {) 

13a) IIAI\jl \~li e IMaJ ı---t--+---lf--'-T...:O:..:.P....:L.;.:_ı'ı.:..:.M...:....__+-={--t-=2.:.:0-i-!J.!::Z+:..:I o:.......ı 
t tl ı,,a11rılv5ı1: 3oM. r--r--'+-+------+--+-+----l~---ı 

.;.; 



ARAZI KAYIT FOR. MU 

LOKA5YON J<ODU . c.[ ( . 
ME.RME.f( 

.. .. 
~o/ TUR. U . . 

OPf.RiiTOR ADI/ Of.NE.'fiMi . Zeki AkkQ1Q . 
C 1\ Ll Ş l L.l\ N I<OT • f · 8aJatv~ok . . 

.• 

KeSMe TiPi VE DU~MA Nt:T Ç.ill~~ 

J<.esiLt:N YÜZ.F:'I ALIWI TI\RiH 81\.SLNtil DURM OU~NA NEOENi 
SÜREli J(iRElt .. 
~AAT !WiıJ S~I\T DMI·~ 

'/ afa1 keırvıe 
1.9.1.'31 1 t ~30 (Cj:S'() Tel çıko~Jdı (5'o,.,.} - ı o 2. 2.0 

ıoıoo 2.2.:55 fVIe;ai JOnıJ - - 2.. 5"5" 

E rı : 81 :ro ""· l~·'·'' O~:oo ll :21 tld..t.-il. l<eJi JeL~·. 1 05" 1.. Z5" 

8o'1 ; t6. io 1111. 12. :3o ıı:~~ Tel çıtorılcl.ı (Hpı.} - to - 1? 

'ILi re'/: t~G,2.D ""ı 1 ı: 5'? 2.1:~5 Tel çıkarı/J.ı (~5'm·} - 2.0 8 5"0 
2'2.:07 l3:00 fVIeJoi JOI\v· - - - ,, 

&~lo"jı~fobi e)MOJ 3o.'}.~ı 09:30 IZ: 5''i f<cıJ rv:ı.k.lo.>flöii Jıiji)l - 55' ~ 25 
ftA U'l.vl\/v;v 52m. 13: '5'o {5': 35' Tel cık.~rdd.ı ( ~1""·1 - 30 1 '15" 

fb:O'i 2?..:0) Tel cılc.arıiJı l~oıwı.} - 15 r. --
2'Z:to B:oo m eJ(l.i .J Df\U • - - - ~o 

31.1. ~ı 0~:30 o~:r~ El d: f,.;J:. )cıJilr:Li. ( ;-5' ( 20 
ll:~) JC,:25' Te 1 cıkorıiJı(Ht'l\.t - ı o ı ~o 

l't: ~' /'j! f') Tel cıkorıiJı (31,., - lO ~ 30 
1~:25 Z.t:3o Tel çı kQrıiJ ı ( 30 NI·} - 20 3 05' 

2t:S'o Z3!10 MlJai JOI\v - - - 20 
11.8.?11 og:ı,o 13:/0 Tel ç.ık.arılJı (ıt"'.) - ı o 4 30 

.· 13:30 '11:5'5 Tel c;ı~orı/dı (Z)t'ı.) - 15" ~ 25' 
lfl :1 o Jtj:25 f()eJai JOrı~ - - 1 15' 

3.~.~1 0~:30 lo:ıo E 1 eLf ri k keJii.J i { ~o - -
to: lO (/ :55 Tel çı/:.arti..Jı{2Zrrı-J - ,,. { ~5' 
ı ı: 10 /~!55 Tti çıbm/J, (20rrı.) - 20 ı 't5' .... 

J j"; 15 n :ro r~ı cıl~rıldı (1)'"1 ....... (0 2. 35' 
1~:00 1 ,,:5'5 Tel çıtor-./r:Lı (lo""'/ - - 1 5"J 
20ı0i ıı:ıo '1 Qfa'l leJi M- bitti - - 1 07 

TOPLAM ~ (O 61.. ~o 



ARAZI KA'( IT FOR. MU 

LOKA5YON KODU : c/2.. 
ME..RME.I{ TÜI{Ü · : 13al 
OPf.RATÖft ADI/OfNEYiMi . . 2(ki AH ar 13 'tti . 
C 1\ Ll Ş l L.l\ N J<OT . f. 8aJ G\f\'\ ak. . . 

KeSMe TiPi Vf DU~MA NeT ÇJI Ll~ !'fi\ 
keSiLeN YÜZeY ALN'JI TI\R. i H BA~LNt.cl DUMA OUP..Nfi NEOENi 

SÜRE~ i .SCiRElt 

.5AAT ~.ı S~I\T DN<J'KA 

Dikey keırnt. ~.8."!)( o9:3o Jo:~o Tel çıkar,/Jı ( ~) IYl•] - 2.0 2. 2.0 

ı ı :10 16:2) Tel cıkQrı/Jı(~O"'·J - Zf ? ,,. 
Uıııtı"'t : ti, 'io ,..,, 16:)0 21: lfi 'Tel çıbrıiJı {jy,....J - '' ~ 5"5" 
~ükJd:lik: ~ ,3o,.,. 22:00 2.2:5'?' M tJr.ti JOf'\J - - - 55" 
'1 ii ır,.., : r', 5Y I'V) ı ').6;,, of3:3o 1 2.:2'5 Tel çıkqrıiJ.ı (3o,...·J - 15" 3 ~s 

12.: ~o 11:25' Tel çıkQr-ıld.ı('l.?M·) - ,, ~ 5"5 
f3oıJ/cu)JIS+r.ıLi t/~ ıı-:t,o 21:~5 Te/ ç.ıkQr-ıJdı ('LO ttı·} - 10 lı 05" 

tti uzvrılıı;ıJ : ~ r M .. 2.1 :5'5' 2~:25 M t.Joi JOrııJ - - 1 30 
6.S.9ı 08:30 0~=~5 Tt 1 cık<.ırıJJ ı ( 15' fYI·J - lO 1 15' 

0~:5"5' 13:oo Tel çtkar~IJı (ı o""') -. tO 2 os-
13 :ı o t3:f5 Tel kopfu. - 2o - v5' 
1 ~ = ,,. {5':')5 /-{ t.IJ "'1 fo;ffj - - 1 7ft 

TOPLAM 2. 2.0 33 l'S 
Dikey keJme 16.8.~1 IS: 15 l~:oo Te/ CtkartfJ, (30fYI.I - 5"0 - ~5' 

(~:5'0 2.2.:S'5 M e.J al .JOil u. - - 3 0'5" 

Uıurılvk : g,5'0"'l· 'f.8.1jı 08:~0 /0:1') Tel cıkQrJIJ,(ı.;'"'.J - ı o 1 lt5" 
1 Gbt!.f;k. ~ ~ ,3otw\. to :?ı5 'J) :'l.O Tel cıkarı/Jı(tOm· - 10 4 ~;-

'1~ıe.y : 36, ?f 1"12. 15': 30 ıa_:ı; Tel cıkQr,ıJıf 15'~-1 - /O 'L ~5' 
/8 ~2.5' '~ :~5' re/ cık~r,/Jı(lo,...J - 5' 1 ı o 

daJ 161\:ıı~ fq!-.1 e/nıoJ '' :5'0 2..0:10 !<.eli,... bı+H. - - - lo 

fe/ uıeıolu,ıl: 35" ~- TOPLAM 1 35" (~ ~'? 

.. 
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ARAZI KA'( IT · FOR.MU 

1 

LOKA.SYON J<ODU : d 1 r · 
ME.RME.I{ TÜI{Ü . .S eker . 
OPfRATÔ!i ADI/ DfNf.YiMi . Z.<ki AH aya /.3 ~ıl . . 
C 1\ Ll Ş l L.I\N KOT • f. 13aJarnak . . 

KeSMe TiPi Vf DUI<MA NET Ç11tl~!'f" 

K.c~iL&N YÜZe'/ ALN'JI TMUH BA~UINA DUR1'1Pı OUI<Nft IVEOENi 
SÜReSi .SCiRl:lt 

~NIT iDAıd~ S~I\T DMJ'~ 

'/af"/ l<eJme 12. .B.c;>ı 10:/0 /3:~; Tel ÇlkarılJc ( ~frvı.J - /'J 3 35' 
/lt :00 t~:zo rel Çi ~QtıJJı ( 401'1\.f - - ' 20 

ef\ : ~ 1 00 M· /3.8.~1 oe:3o /3:05 Tel cıkordclı (31,.,.1 - /0 ~ 3? 
8o1 : lO ,.90 ""· /3: /'i 16 :Z5 Tel çıkrıtJı (3orwı-l - 3o 3 /0 
'liiıet 'Jt,'lO M'L 16:55' 11:5"0 IV)a~'rıa l::u:ık.ı rvı ı - tıo - 5'5' 

18 ;30 J~;ıo M eJai Jo"v - - - ftO 
8o~/qn/JI~fQJ;,; eJMCJJ /~.8.'!JI os:ıs- 11:30 KaJ!fO.k J aJti'5i deiii ~~ - 5"0 3 05' 

fd UZI.IIIIU5\J ~ 5'0 tw), /2.:20 13!5"5 Tel çılcari/Jı (ıs,.,..] - 15' t 35 
1~ :ıo 14 :~o /l1 aJ;;no ro. yı o.r:ırlwıJı. - ?o - 30 
fi):3D /9:25 M llai JOrı'-'· - - 3 35" 

/5'.8.~1 05:30 o':Z5 Tti çıkanldı (2.0 ~-) - 1'5' - ?5" 
o~:~o IZ:o5 E 1 r)dr; k hı i/di'. - '30 2. l5" 
12. :3; /~ ;J'} Tel çıh~;t/Jı(/"JP!·J ..... 20 1 yO 
1 v=3r /6:~c Tt.! cıkar1JJı {lO ~~<ı-} - ID 2. 05' 

16 :s-o f7:~5' Tc/ kopfu - ,, - '5'5" 
!fJ :ro· /'d:ıo 'f.q+~'t kcJI"' hr#t - - - 20 

TOPLAM 5" - 35 ftD 
Dikey k.eJme J't .cf. tjl JO:O'f 1/:ıo Tti çıkardJı(3o"' - /) 1 15 

1/ :35' /3:05 Ö#;{ t fo.f/{i - - t 30 
Uıytılvl: ~.oo"" }~ :30 11:'l() M !Jai J Oll ı.J. - - 2. 5'0 

liibekJik: ~/i"O ,...... 1/.f.~ı 08 =3o re:oS' Tel çıhtrı/Jı (25'~·) - e. o - 2.5' 
'/i.iZt( : ~01 ')0t'll1. o' :ıs 13:5'c Te} çıkarı/Jc {1..o~>~-/ - lS'" 4 2? 

/lt: 05 /1:~"< Te 1 çıkorı/J ı (15"""') - 2.0 g yO 
8a) 1 M:')l'i fakf eltv~aJ IS :o,- t'J: z&; i'Vl-!Jal J.orıu - - 1 2..0 

fe.l UZVt\lv;.ı: 3f 'Yl· 1"-i·'' 08:3o O~=o5 Dikey ktJitvı l,;ftt. - - - 3'f 
TOPLJ\H 1 10 16 -

.. 



ARAZl KA'( JT FO({ MU 
' 

.. 
'' 

d/'L L.OKASYON J<ODU . . 
ME.RME.R. TÜRÜ : S eker 
OPf.RATÖR ADI/ Df.NE.YiMi . . 2 eb~ ftkkoyq / 3 'lti . 
C 1\ Ll Ş J L.J\ N KOT . (. dQJai'Vlat . . 

KeSMe TiPi Vf DU~MA NeT ÇMJ~!fA 

I<.SSiLGN YÜl.G:Y Pıl./V'JI Tl\/~ i H BA~LiiN.'l DURNA 0UI(NA NEOENi 
SÜAESi .S(iRGJI 

~AAT DAldtJ S~I\T ()NçJ'KJI 

D ikty J<.esnıe f!J.f.~ı 16:2.5 Ji:ıo Tel çıkorı/dı(~S",.,.I - /) 1 5') 
/3:3') {'!1 :30 (VI fJa.l )OIIU • - - - 5"5" 

Uıvl\lv~ : (Z 100 M. ıo.i-~ı 08!30 /3: ~o Tel çık<:frı/Jı (30toı·l - ,, 5"" /0 

Y ük.ıel.H: ~/tof'A. 13 .:)) /9!05 Tc/ ç.k~,.,/J,7ıı;,.,ı - 10 ~ /0 

'11.i'ı~'t ı 76, ~orvıı /8:17 /<?1:30 M !Jtıl )(JI\ V - - ( 11 
u e.,, o9=30 f4.:oo Tel Jıto+t ve lP1fu - - z. 30 

Bo.,Jo~ıçfo!i eJMOJ 
ftf CIZ ıJtı/ıJ~\J: ~Otvı. 

" 

,-

·- . " 

.. 



! ARAZ.I KAYIT FOR. MU 

LOKA5YON J<ODU : elf 
ME.RME.R TÜRÜ : .Seke; 
OPeRATÖR ADI/ Of.NE.'fiMi . . Zebr AklQ1a /3 1,/ . 
C 1\ Ll Ş J l..PıN KOT • 2.' ~QJQ MOt . . 

KeSMe TiPi Vf 
.... 

DUIU1A NET ÇI! tl~~ 

K.eSiL'N YÜZ.ii:Y 1\LMI TI\RiH 8Pı~UINA DURrfA DU~NA NEOENi 
SÜRESi .S(iRSlt 

:SM TWiiJ S~I\T DN<J'ı<A 

'1 qfa y kc .s rvı~ ft.IJ.~I 0~:25 1~=~5 Tel çıkarı IJ, (3oıwı. - 35' 5"' 2.0 
15" :ıo ı o =~s MeJo.i Jonv. 1 ıs-- -

E. rı : ~,ıo ""'· ı {8./l.c:ı os~~o { (: 5'~ Öqk to.tili - - '3 /5' 

Bo't ~ fl, ıo M• 
12:y'f 13:~5 Te 1 ç.ıkQrıiJı { 2 5' M·) - 25 1 -

't.:.·u1 : ~r,o~ ..,.ı 1 ~=ı o 16:37 Mel~i Jo""· - - 1 ıs 
f!).Jt~ı 08: lt 'i o~:~ Tt 1 c.ıkarıiJ.ı(ıo"'.' - ı; f -

f3all""''~iJI eJIYl"J ıo:oo t~:o' Tel cıtqrıklı ( l5't>ı - 20 4 05' 

hi C/liJfl}ıl~ıJ : 35" M· /~:ıı; ıb=~o f()tJt:ti Jg(IIJ. - - 2 /5" 
ıo.lf.,ı 08:35 09:2~ '1 oT~'f kl.til"t ~;ffı' - - lt~ 

TOPLAM 1 35' ı o so 
Dikey keJ,...,! ıo.lf.!jJ J1:50 13:15 Tel çıkarı/Jı {35'~·) - 15" 1 2.5' 

13:30 16:~5 f'()fJQj JOM. - - 3 15' 
Utcw{"k : 11,50 ""· 2.1.1L~ı 08:1o ll :15" Te/ <:ı karıldı (3o frt.) - 2.0 2. 3~ 
tüklıklik ~ ~,60 M. ll ~35' 16:~0 /"() t.J <1; J o ()\J • - ,. 05' 

'( (ı'-,tt : 5Z,C~O Ml 25'·11-':JI t5': ~o 16:~0 ,yY) eJO i .1-oM. - - 1 -
2,.,.4jl oa~3~ OfJ!OO Tel Cı~orılclı (ılj mo/ .... 5"0 - 25' 

6d-1/arı'ı~fak e/MOJ O~:S'O fi!OO ,8o iıtPı 'f<ı(Jt/J.ı. - ~,. { 10 
i el u Wl'llu5i) :. ~o M. 

ı ı :-t;, IZ:5o TeL ~o,.,fv. f (() ( O? 
1 ~= 00 ~~;t,5 ~rel ç1korıJJı (z.o M·} - 20 - ~5' 
l?;Os- 16;~0 rtl eJai Jot1 11. - - 1 3? 

27-1 ı.~ı OS:~? OC?J:5'5 Tt( çıbtrıiJı(ır~) - ıs- 1 1l0 
ıo !lO 11.:0'5 l<.eJi,.... loiffi'. - - 1 r;;,-

TOPLAM 3 ,-ç 2/ 2..5 
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ARAZI KAY lT FOR.MU 

L.OKASYON J<ODU = e/ı · 
ME.RME.~ TÜRÜ : .Sek.er 
OPeRATÖR ADI/ lJfNE'f'iMi :. ieki- lıkkata /3 '1'/ 
ÇI\ Ll Ş 1 L.I\N KOT · 2. ba.ıaMot 

KeSMe TiPi Vf .. DU~MA NcTCittJ~NI'ı 

k.eSiLGN YÜZE'/ 1\LN'J/ TI\IUH BI\~Litl1ll DURI'IIt OUR.Nfı NEOENi SÜAI:~i .SOREJi 
3MT DAkill'l SoC\1\T DAAiKil 

Oikty k.eJtv~e zr.ıt.~ı J3:l0 16:Z) fYleJai ;orıv - - 3 os-
lıt.ıı.,, o~:ıo ıo:ı.; TeJçıb,..ıJ,(ıo"'·l- tO 1 {'5" 

Uıuolok. : Cı,6o ""· 10:35' 13:2.0 Tel çıkarıiJı (15'ttıo) - J? ı_ ~5" 
1 vicJ ~Ltrk : ~ı ı o rı.. 13: 35" 14:70 Elt~tril keJi/d4'. { 15 - -
'"( vıe'j ~ 1~, 3ı~ 1~ :5:0 15":l5 /)rkıt teJ~ ı,.-ttt. - - - 35' 

TOPLAM { 10 r ~O 

... 

. ·· 



ARAı.t KA'( IT FO({MU 

LOKASYON J<.ODU : f 
M e.RM E.!{ TÜRÜ 
OPfRATÖ~ ADI/ Of.Nf.'fiMi 

: A Seker 
:. Z~k; AÜt)1o / ~ vıl 

ÇA.LIŞIL.I\N J<OT ' t . baJ(lM~ k 

KeSMe TiPi Vf D_(!~M~ NGTÇitU~~ 
l<.eSiLf:N YÜZ.t:'l 1\L/VIII TI\RiH 8A~LN1A DURNJl DUII.Nii NEOENi SUA~SI .SCiRSJI 

~MT D/WıJ S~~T DAAiKil 

'1 cıfay kt-J"'le t6.2.r:1'ı 0~:35" ll: ~O Tel ~~b~rıiJ, (~Otrı·} - ı o 'L 05"' 

ll: 50 15'=0~ Tel çı~qnlc!ı (351'1·) - 10 3 f 5'" 
E rı : 7-,60 M· ı---t..L.IS'.:..:...;..,l f~~ 7;._~o;;.;;.o+-=-(Vl.;.;;eJ:::.::::ıai'::....:::J~I)().:.:.J_. --+_,_~--+--L1-1-fıu5":....J 
Bo1 : 12,5"0 rı... J7.V~Jl ()C}:5'0 ız:(Jj l<aJ'lQ~ L~t;ı ~~~H { -~0 ı 1 f 
'f iit~1 ; ~5" r'V\1.. /3: ~5' J6:~5 MeJD; JOI"'\J· - - 3 /0 

f~.z.c~t o':l5'09:~5 Tti çıb:ır,IJ.ı (z.;,.,.) - lO - 20 
&~/Qfl,ıs7ok eJMOJ O~ =5"5 /2.:10 Tel çık.orılJı (ı o ,.,.) - rO 2. 1 S' 
it/ vzvrılv5v: y5',.,. IZ=ZO 13:5"5 Tel ç,!anlJı (1'f,.,.J - 35 1 37 

/'t :30 /5":i~ Tel Çı~rılJ, (/O m.J - 'S - fi5' 

Ut.~Jtl~ul ı b M. 

1ükJttlrll 5' ""· 
'1 ı:;1t1 : 30 ,.,~... 

TOPLAM 3 - Ir 5U 
l!>.2..!ıl /l:3o rz:~S' Tt/ çıJ:ardJı {Z;111.) - 2Ji - /5' 

/3 :JO /S";OO Tel ç:ıkq,.ıJlı (20 m.J - 5 1 5"0 
/5':05 t6:oo Elddrd. kı;i/Jı'. - 5"5" - -
lG :oo lb;~O MtJOi ;omJ. - - - ~O 

2o.ı~ı o'=ltr to:3'J Tt! c.hı.rı/J, {/'ff'I.J - ~5: - ?O 
ll: ıo JZ:$) Td ,,J.orıloJ, ( /o"'l - to { {0 

J 1 1 



i ARAZI KA'( JT FOR. MU 

L.OKA.SYON J<ODU . 
9 . 

ME.RME.fi TÜR.Ü . S eker . 
OPfRATOfl ADI/ OfNfYiMi . Zeki Akka74 f Y 7'/ . . 
C 1\ Ll Ş 1 L.l\ N J<OT • 2... hQJOI\ıak . . 

KeSMe TiPi Vf DUIU1A NGTÇitU~~ 

KcSiL~N YÜl.c'/ ALIWI TARiH 8A~Uif1ll DURttl\ lJUI(ftli NEOENi 
5ÜRE.Si J(iRE:lt 

~AAT Wi~ S~I\T DMiKA 

'lafot keJrrıe /5'.3 . ., 1. O~:yO /0:~0 jl) b;+tl. - vo { -
1( :oo tl:/() Tel cıkcırJ/J, (3o ~'~-) - 10 - (O 

E rı : 6,5'0 ,..,, ll :20 ,~ :15 Te f <;ıtor,/J, (ı c;,.,.) - /0 ~ os-
Boy : 8,oo ,.,, 1 ~ :3) . ~~:)O MtJol JOrı..ıl • - - - /~ 

Yihe.t. :5Z,oo ,..,t /6.3.':1~ oı:5o If; ID Tt.l ~ıkQrıl~ (lO "1·) - ,, 2.. 20 
ll :l'i ll :5'5 Te/ ç.ı!orıJJ, (Jij~.J - 2.0 1 30 

&}lan~tçtot e/1'14J /~ : 15" /~ =35 /<. tJ i"" b ;H 1. - - { ı o 
fe/ .rJ21J fl /ıJ'CııJ ~ 3J M• TOPLAM { g5' ~ ~o 

{);l.ty k..CJfl'\t. . /=t-.3/JZ IZ.: 10 l'l :30 Tel çıkorıiJı {;o~ - ,, - 20 
rı.: c,,- /lj:OO (VleJoi JDflıJ. .... - 2. l5" 

UtutıfıJk : 8,~0"". ,,.3.~z O':fo to:/5' Tel Çitar-ıılı (l5' ~.) - 10 - 25 
'fi1k.;ıU.rk. ~ ~)O ""· /0=2.'i /3:~5 Te( cılorı/J, (Z.Om·J - 15" 3 2.0 
'1 ü~te./ z ~b,'t!i wı1 14 :00 {y:55 flle.Joi Jorıv. - - - 5"? 

2.3.3-'ı o~:ıo Jo:ıo Tt/ Çthırı/Jı (/)~.) - /0 1 -
Ba~ laf) :;•s fo. le; e ftrıAr /0: lt) l!z:oo Keıim h;fH. - - f so 

ı tel ıntJII/ıJQ,v : 3,1'\'l. TOPLll M - 5'0 ~ lt5' 
o;k.e1 k.e..ı Y'ıl Z3.3f1Z }3:5'0 tv: 10 Te/ çı!orı/J, (z.S,.,·I - /0 - 20 

t~: ıo t;~ıo ~ıt_ı~~~lı.~~ıeı ( LO"v) - - - 170 
Uıvrı{ırL : 6,o0 M. ı~.3.~ 01:55' u; tn Tel ctkrrlc!dl'fn· - ll) ı ro 
'fiikJe.J:A;b ~ ı o P\. tZ:oo· JZ:~O KtJif'\-ı bıffl .. - - - ~o 
'fi.i7.t1 ı301 bo ,..,.ı TOPLA. M - 2.5' ~ c, o 

13a~l(i'b'~ hı~ elifAl 
+ri rııvtılı~'ıı ı ~o M. 

. - ,. ·,. 



. ARAZI KAY lT FOR.MU 

L.OKAS YON J<.ODtJ 

M E.RM E. li TÜRÜ 
OPfRATÖfl AtJI / Of.Nf.'fiMi 
ÇI\LIŞll.I\N KOT 

: h . 
: .S eker 
: . Zet--i AHa1a / Y 'tıl 
' f · /3((ljQMOk. 

KeSMe TiPi VE. DUIU'1A NET CIIU~~ 
kESiLf:N YÜZ.cY AL/Wl TI\R.iH BAŞLANA DURNA DU"Nii NEOENi SÜAS~i .SQREJi 

~MT Wi~ S~*\T DA«iK~ 

'lctfa1 keJiM f.~."j t O'?J!OO o :ı ı~ O Te/ çıkc~r,fd, (Yı,..,./ - ı o - ~o 
IO:oO f3:ıo Te/ çıtAr1JJ. { 3'i m. - !'i 3 2.0 

c rı : T1b5' M• 1?:3} t6:rP IY\tJQ; JOI'I\). - 2. t5" 
l!ıo't ~tı,oo""'. 2.-~.51.. o~:ır ll :oo Tel çıl-An}J.ı (30 1'1·/ - '' { 35"" 
(i4ıı1 z ~ı ,So ~t.. (/ :() 13:35 Tti çıkorııJ, (t fh1·/ ,, 'L 'LO 

/3 !5"0 16:oo /Vl eJı:{c Jorıı.~- - - ı. tO 
Bol)("tf\ ,l~f()}; e/ "'W 7-~-~ı O~:oo 0!'1:30 "Ef:~,~ı;:~fıi~~, 6 35" - 30 
i e/ u ı luılv ~.n ~?'VI· /S; os- l8:to MeJai JOı'lıJ. - - - ,, 

[~J.C?Jı 08:3; ~iJC Tel ç, &,.; Idi (1 5' ,..,, 1 ..... 15 - s~ 
0~:5) to,v5 l<vim . h;f{,'. - - - ?o 

ToPLt'iM !O 05" 15' 00 
/Jr k ey keJrvıc l~-~,l 14 :oo /~:'30 te./ çıkao/J,(ı),.,l - tO - 30 

~~:~o 1~:55' NI eJai JOrıv - - - ,, 
(Jwf\lllt : f,zo "'~· l5'.3-~ı o i: ı) oK:~ o 81rAlrt1 ~tJilrh'. - lO - 25' 
'fubeUil : 5'100 M. 08:70 rı: ı o T e4 çıhQrs/J, {lO ~~tl - 10 2.. 30 

'/(jıe/ : 36,oo rvıı. ll =30 13:1) Ju lııi·Hi. rOi.YJ.~ JO~ t ~5" ı 7'7 
. . t6.3;n o~:~5'· IO:OO Td Çi ları IJı (1) trı.l 2lJ - /if -

B o--J ~')1\ fJ,; e/Mn' /0:11) ıo:ıo Tel k.o,afv. /Vlt14i w 1 yO - ()) 

1el utı~lll.;;v : 3o ~. 1J.3.'?Jı O~:oo /o: ı o lti çı tQrt/ Jı - 05 ( ı o 
IO:l.) ff:O) Oitty ieJi"' brfR. - - .. 30 

{);(ey k.tJMe s.~.'j'l. 15": ~'j ıg:30 Mt-1.01 JOtHJ. - - ·ı. yÇ 
I9.~.5Z o~:os- 10:5'5' Tı( cıhorıldr (30 rvı.j /0 1 ?o -

llı.vnluk :_ft,~O M. ı ı ~or IJ3:'ı? Tel ctbQr,jJ, (Z5"""' 1 - /'j' 2 ~o 

iübctH : 51 ı o -ı. J~:OO /5"•ltC Tel çı/c.(Ut/~ [7,a_,.,.J ,..._ [0 1 ~o 

'1 \.i fl1 : 5'~1 ıs ,l /5:50 /1:15 Tel ç. kı-ıl~ (f5' 1'\.11 - ı o 1 25' 

t!JaJiol\,ı{~~ ef~VKU 11'1:3') /9:2'f {J;ity ke.JiM bi#ı'· -- - - 5'0 

1 

tel utv11lu 5., : 3fıwı. TOPL;ı.tv[ ljlj ll 10 



ARAZI KA'{ JT FO{{MU 

L.OKA5YON J<ODU : 1 

ME.RME.f( TÜRÜ : KapfanpoJtu 
OPE.RATÔft ADI/ Of-NeYiM i : . Zek-i t'ıl:.k~ya J ~ yıl 
ÇI\ Ll Ş J L.I\N I<OT . f. 60.JQ 1"'11>'~ 

KeSMe TiPi Vf DU~MA Nt=TÇIIU~~ 

l<.eSiL6N YÜZe'/ 1\LIWI TI\R.iH BA~LANA DUR/1A f)UfJ..Nfi NEOENi SÜAE.Si .S(iREJI 

~MT DAldiri S~I\T D/W K~ 

'latQr keJI'V\e If.~.,?. 16:30 t1:t5" Tef çıkQrıiJı (35"M.} - /'i" - ~ 

f1·:3o zt:os Tel cıkr.v·ıJJ, (30M-J - /0 3 35 
E11 : IJ, fo IV\. 2.1 ;IS" 2. ~:00 Tel ç ı~Qrı/J, ( Z'f 1'1·/ 

MtJnr ıorı" - - l 75" 
/3o1 :II,?Otı~~. ''·~ ·"'l Oidf O-':.l> 6/r;J;fr~L tcJ;/J,'. - lo - ç,-

'/c..· ı.~/: 63, Zf ,.,t /O :00 11:5; Te/ c;ıkQrJJ.ı(2.0M·/ - ll) 1 ,,. 
8 ~~~Oıii,IÇt.c~ ~ e/1111aJ JZ:to 1$:30 Te/ çıları/dı11f'tvı.J - ,,- 1 2.{) 
fe/ uıunlu;l) ~ ~o,.. /3:~5" /):OC Y(;Atq,.., keitvı loith'. - - 1 /'i' 

' TOPLitH ( Z5" 12. 30 ..• 

fJikey keJ"'\t. . IB.~.~n. ll. :oo l!:oo Tel cı~arıiJt73r,.,ı - (0 ( 
13:/0: 1 ~:oo Tel ç.ıka"ı/Jı (3oM-/ - ,,. 2. 5'0 

Uzun/,;l : u,rol"\.. /6 ~(5'· 1'=30 Tel cııarı/Jı {l)M·I - ı o 3 ,,. 
~ükJehfık : ~oo,., te; :~o ız:~' Tel cıkt~rıiJı (Zo ,..,.ı - 10 2. 2~ 

Yl/zey : 5t
1
;o,.." ıı:t5 ?.3:oo NI (Ja.i JPI'\11 - - - ~5" 

lSaJI~ı~tQ~ eiMoJ ~~-v-'ı 08:~0 os:~o Tel Çıtt.:ArılJı (15"t'tl·l - /0 f -
f el uzı~..,Ju;ıJ: fo"'· O':ro (0:35 i)itty k eJJ·rvı. brffl. - - - y5' 

TOPLitM - ,,. /2. o o 
Dikey l:.eJmt. ,~.fı-~1 13:/0 f~:/0 Tel cd.arıld,( zo,...ı ...... ~o 4 -

1~ :)O ı6:zo 1\aJtıo-t IOdii:~ ~ôj~* ! IS' i 30 
U tv n/ı~ L : ;,SoN\. 17-:35 18:3o cvıeJ-QI Jorı..:ı· - - - 5'5' 
~uLtl.hk: f,oo~~"~. zo.~-~ı Otj::~o (0:5'0 T tr/ çıJ!QriiJı(!Jflll} t - { 10 
'{ litcy : zc;,,oo""ı. lt ~'fO 13:30 T tr! ç~G. r~/Jı (to,.,} - t5' f yO 
Boı~(Ofl,lfltAi tfhUIJ J3:)S 1~ =35 ()rf...,_ ke1iM lorffl. - - - ~o 

hi uzvrılujı~: ır m. TOPLAM 3 2.0 -6 ,')-



ARAZI KAY lT FOR. MU 

• 
I..OKASYON J<ODU : J 
ME.RME.I{ 

.. - .. 
: .S eker TURU 

OPE.RATÖ!i ADJ J OfNE'fiMi . Z eti Ak~ oya / Y ytf . 
C 1\ Ll Ş l L.l\ N I<.OT . .J. . 13 oJ a,.,o l . . . . 

.. . 

KeSMe TiPi Vf DU~MA Nt:T çtı U~ !'fA 
J<..esiL~N YÜ1.F:Y 1\LIWI TI\RiH 81\.SUINA DURI1A OURNA NeOENi 

SÜA~.Si .S(JREJI .. 
~MT !Wi~ S~I\T DMJ'KA 

Yafo't ktJtrıe ı.H.,t 08:~~ (O :of Tel çJ:mtfJ, ( zr M·J - '' f 20 
/0 :ZO 1/ :;; cleLfrik ktJifJ,·. 2. - 1 3? 

E rı : lt, {O M. /3 :5'5' ıv=~5 Tel çıkart!Jı(ZOroıl - 15' - 5'0 
Boy : 1-, ?O""· 1~=00 lt:lO Te/ çı(art!J.t(tf~W~·/ - ,, 1.. zo 
'fihe/: 30,15' 1111

1 IT: 35 f8:'LO rY\eJai jOf)\J• - - - 't'i 
8aılorı'ı5fo/i e/,..,aJ ıı.~~ı 0~=~5" IO:Z'; ~oftJ.'I keJiM l,;ffi. - - - ~o 

fe/ UZıHij/J'V: 30 M· TOPLAH 2. v5" 1- 30 

Di~ey k.eJ""'< . ıı.~.~ı ı2:5'f 13=~1 Tel t;lk ar-,JJ, ( 'l5 l'1oj_ - ,,. - 5"0 
1~ :oo J6:1"o Tel ç/J.a,.~IJ.ı · ( 2.0 M·l - Jl) 2. 5"0 

Utufl/uk : r,~o lVI· 17:0) /8:~0 f'() eJai J 01'1 ı.) • - - f 55' 
YiiLJekl;J. : 5',00 ""· 

23.~.,t 08:'1o O!'J;J' Te/ çıkorı/Jı (1; ~"~·l - ID - fO 

'/~tey : n ,oo ,.,.ı. 0~:~0 /O: 'i o tJ i tt'/ ktJi,., lorlfl. - - { (O 
BQ~(Qt'I'J'~+~· el~ı TOPL!iH - ~o r os-
tel u t\Jrı/115~~ : 3o "'· 

Oikey l<e;rvo.e. ı.3k~ı. /Z.:'f5 /~;/D Tel çı larıiJı ( zo .... ı - /') ( 1? 
/~ :'l'1 16:o7 TP.I cıtortlJı (l'j M·) - ,.,. { 'tO 

U7.vtıful : ~.oo"". Ib :tO ı=uıo Tel çı k ~rı/ J, (JO ,..,.J - !O { -
Y iikH.Ui l : 5', oo ..... /-1: : 30 H:ff DrtiY keJi,.... bıfH. - - - Zf 
'ftiu1 : ıo,oo,.ı TOPLI'ıH - ~o ~ 2.0 
8<AJ{ollj'~tol:i ei~J 
fe/ UliJrılv;IJ: 27 ıvı. 
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ARAZI KAY IT FOR.MU 
. ·-· .. · .... · ". 

LOKA5YON J<ODU : k 
ME.R.ME.I{ TÜI{U : Bal 
OPf.RATÖR ADI J Of.NE'fiMi :. Zeki AJ:.ka101 / ~yıl 

: {. 13 aJGımal: C 1\ Ll S l 1.1\ N . . I<OT 

KeSMe TiPi Vf DU~MA NETCitti~NJ\ 
I<.I:.SiL6N YÜZe'/ PıLN'JI TI\RiH 81\~LJtN.ct DUMA [)U~NA NEOENi SÜR~~i .SQRt.:Ji 

'fafo.y keJ""e 5"5~ı /~:30 /5':~o Tel c;ıkorılJı (3o,..·J - 3o 1 /O 
(6: tO 20:35 Tel Çttor,fJ, {25'""·1 - /0 ~ 2.5' 

c rı . 6,00 f\11. ı.o: ~S 2.2:;5 MeJQI Jorıu - - 2 /0 
ôo

1 
: ~. oo ""· 6.;.,ı {0:5'5' ff.')o Tel ç.ıltJrı!dı ( ıo .... l - 10 - ')!i 

Yii'~t: S'~,oo ,._.,ı J2.:oo J~:zo Tel c;ıtarı/Jı(t?M·I - 30 2. ı. o 
8o~lorı'ı~frı/;i ef,.,qJ l~ ;t;O /1:20 Yo.f,., ktJitvı I::.;Hl. - - 2. 3 O 
-1 _ı/ vtırılviu : ~') ,.. TOPLA 1'1 1 2..0 J 3 30 
O;fey keJ""' 7.&.'n 09:30 o8:f5 Td çıtcm/Jı(30"'-l - 2? - 25" 

· O~:ZO 11:10 Tel cıkar,/J, {Z5'toı· - 2.0 g 5'0 
Uz.vn.f.vl : .9,oo,. .. /3:3o 17:oo Mt'J~r .J.o"~ - - 3 30 
't~LJ,fd::.: )1 'Uı""· 9.f.sı O!J=.Iô tz:o5' Td çi!orı/J,(zo,...) - 5'5" 2. 5'5' 
Yiiıey : ~b,/OMt J3:oo /5':15' Tel Cı~ı/J, (/),..J - or 2 15" 

l3ajiQ.fl''~t.J;; ef,.,aJ J]:lO t6:o7 Dıtty lct;iM brtfı· - - - fı) 
+eJ uıvf\}~1): 3)1V1. TOPLA.. N f 1 ~? 13 ljo 
D;k.ey ı..,~,.,ı ~.').':JZ. (t:3o 18:oo 'Tt-/ çttortlc!A('l.s-,.,. - 30 - 30 

.. · IS:3o l~:oo Me.Jai .JooıJ - - - 30 
.. 

(f1.ıJ,.,(ul ~ 6/iO-. (O.').,t 'og:~5 .. O,:oc eJtfidJ teJi/J.' . .- () - I'J 
'1r;kıeLlıl: . ,,oo"" O~;fi 13~oo Tel çıtQrı/J,(zo,..l - 20 3 v5' 
't Jze'1 ~ 3t,)oft!ı B :'lO 15':J? J ~ ktJildi - ff - 5'5 

IH)l/a.rı:Jt~f,J.; e],v.<AJ Jf:3o. J6:ıo Tel çıttAr,/J (fs,.,.J - ı e; - ı;o 
fet uwl\lı.J;u; 3o M· 16:31 J8:ıo Dif,tv te.iM bı.Jtı· - - 1 y') 

TOP Ll\ M 1 35' ~ 30 


