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ÖNSÖZ 
“ İz ve nadir toprak elementlerin kayaç tanımlamasında kullanılan diyagramlar”  

konulu bu çalışma Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği 

Bölümünde JEM 431 - 432 Mühendislikte Projelendirme Dersi kapsamında hazırlanmıştır. 

İz element terimi tam olarak tanımlanamamıştır fakat kayaçlar içinde bulunan iz 

elementler, ağırlık olarak milyonda birkaç bin parça ya da daha az konsantrasyona sahiptir. 

Mağmatik petrolojide önemli olan iz elementler ( Rb, Ba, Sr, Y, Nb, Th), nadir toprak 

elementleri (Lantan - Lütesyum), Ni, V ve Krom, Fosfor, Potasyum gibi ana elementlerin, iz 

elementlerle birlikte kullanılması yararlı olabilir. 

 Bazı mineraller, ana elementlerden daha belirgin bir şekilde iz elementlerine ayrılır. İz 

element verilerinin kullanımı, X-ray fluoresans, nötron aktivasyonu, kütle spektrometresi 

izotop seyreltmesi gibi kolay uygulanabilen tekniklerin gelişmesiyle artmıştır. Bugünkü 

petrojenetik tartışmaların merkezi, mağmaların iz element içeriği ve muhtemel kaynak 

bölgeleridir. Bu kısımda, mağmatik oluşum sürecinin basit modelleri içinde iz elementlerinin 

davranışı ve bu davranışın belirlenen verilere uygulamışı anlatılacaktır. 

   İlk önce mantonun bileşimi hakkında biraz bilgi verirsek, üst mantodaki kayaçların 

büyük bir kısmı, kimberlit ve alkali bazaltlar tarafından yüzeye getirilen ultramafik 

nodüllerden oluşur. Kimberlitlerin getirdiği en çok bilinen nodül, bol miktarda olivinli ve 

krom diyopsitli ortopiroksen ile piropça zengin garnet içeren garnet lerzolittir. 

Jeokimyacılar, manto kayaçlarındaki iz elementler için, kondritik meteroitlerdeki 

element bolluklarına bağlı olan bir yeryüzü konseptini kullanırlar. Bu, kondritle normalize 

edilmiş olarak ifade edilen verilerin kullanıldığı NTE için analitik sonuçlar göstermek için 

kullanılır. Bu teknikteki nadir toprak analizleri, kayacın veya mineralin elementlerinin analiz 

edilen konsantrasyona bölünmesiyle belirlenir.  
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GİRİŞ :  

Bu çalışmanın yapılışında başta kayaçların tüm kaya iz element analizi yapılmış 

olmalıdır. Bu analizlerden elde edilen veriler kendi kuralları içerisinde newpet, minpet, 

gcdkit, vb. programlarda öncelikle programa uygun formata (gcdkit için Excel formatında) 

verilerin girilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin ardından yapılacak çalışmaya uygun ve 

gerekli olan diyagramlar programlar yardımıyla çizilir.  

Yapmış olduğum bu çalışmada diyagramlar örnekleri ile gösterilmiş ve 

anlatılmaktadır. Kullanılan bazı programlar raporun ekler bölümünde mevcuttur.   
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AMAÇ :  

 

Bu çalışmanın amacı kimyasal olarak kayaçların değerlendirilmesi. 

Kayaçları tanımlamada iki yöntem kullanılır bunlar ; petrografik yöntemler ve 

kimyasal yöntemlerdir. Bu çalışmada kayaçları değerlendirme ve tanımlamada kullanılan 

kimyasal bazı metotlardan bahsedilecektir. Her kaya grubu için farklı değerlendirmeler 

yapılmıştır. Çalışmanın bütününde bu farklı kaya türleri için kullanılan diyagramlar toplu 

olarak sunulmuştur. Bu çerçevede volkanik, plütonik ve ultrabazik olarak kayaç grupları ele 

alınmış ve ayrı bir grup olarakta tektonik ortam belirleme diyagramları takdim edilmektedir. 

Bu kayaçları ayırmak için kullanılan diyagramlar bunlar ile sınırlı değildir. Daha bir 

çok metotlar ve programlar çıkarılabilir. Çok kullanılan diyagramlar seçilerek değerlendirme 

yapılmıştır.   
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BÖLÜM 1 : Volkanik kayaçları sınıflamada kullanılan 

diyagramlar 

SiO2 - Na2O+K2O diyagramı (Le Maitre, 1989) 

Volkanik kayaçların sınıflamasında kullanılan SiO2 - Na2O+K2O diyagramı (Le 

Maitre, 1989) aşağıda görüldüğü şekildedir. 

 
Şekil 1 : SiO2 - Na2O+K2O diyagramı (Le Maitre, 1989) 

 

Pc : Pikro bazalt 

B : Bazalt 

O1 : Bazaltik andezit 

O2 : Andezit 

O3 : Dasit 

R : Riyolit 

S1 : Trakibazalt 

S2 : Bazaltik trakiandezit 

S3 : Trakiandezit 

T : Trakit 

U1 : Tefrit bazanit 

U3 : Tefrifonolit 

U2 : Fonotefrit 

Ph : Fonolit 

F : Foidit 

 

Örnek : Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi. 

Oğuz ÜNSAL Yüksek lisans tezi 2005‘ ten alınmıştır.  

 
Şekil 2 : Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi.Alınan 

numunelerin bazaltik andezit ve dasit olarak belirlenmiştir. 
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SiO2 - K2O diyagramı (Le Maitre, 1989) 
Volkanik kayaçların sınıflandırılmasında kullanılan SiO2 - K2O diyagramı (Le Maitre, 

1989) aşağıda ğörüldüğü şekildedir. 

 
Şekil 3 : SiO2 - K2O diyagramı (Le Maitre, 1989) 

 

Basalt : Bazalt 

Basaltic andesite : Bazaltik andezit 

Andesite : Andezit 

Dacite and rhyolite : Dasit ve riyolit 

Low K : Düsük potasyum 

Medium K : Orta potasyum 

High K : Yüksek potasyum 

 

Örnek : Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi. 

Oğuz ÜNSAL Yüksek lisans tezi 2005‘ ten alınmıştır.  

 
Şekil 4 : Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi.Alınan 

numuneler bazaltik andezit ve dasit riyolit olarak sınıflanır. 
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Zr/TiO2 - SiO2 diyagramı (Winchester ve Floyd, 1977) 
 

Volkanik kayaçların sınıflandırılmasında kullanılan Zr/TiO2 - SiO2 diyagramı 

(Winchester ve Floyd, 1977) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 5 : Zr/TiO2 - SiO2 diyagramı (Winchester ve Floyd, 1977) 

 

Com/Pan : Komendit/Pantellerit 

Trachyte : Trakit 

Phonolite : Fonolit 

AB : Alkalin Bazalt 

SubAB : Subalkalin bazalt 

Andesite : Andezit 

Rhyodacite/Dacite : Riyodasit/Dasit 

Rhyolite : Riyolit 

TrAn : Trakiandesit 

Bsn/Trach/Neph : Bazanit/Trakit/   Nefelinit 

 

Örnek : Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi. Oğuz 

ÜNSAL Yüksek lisans tezi 2005‘ ten alınmıştır. 

 
Şekil 6 : Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi.Alınan 

numuneler adezit ve riyodasit olarak sınıflandırılmıştır. 
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SiO2 – Na2O+K2O diyagramı (Irvine ve Baragar, 1971) 
 

Volkanik kayaçların sınıflandırılmasında kullanılan SiO2 – Na2O+K2O diyagramı 

(Irvine ve Baragar, 1971) aşağıda ğörüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 7 : SiO2 – Na2O+K2O diyagramı (Irvine ve Baragar, 1971) 

 

Alkaline : Alkalin 

Subalkaline : Subalkalin 
 

 

Örnek : a) Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi. 

Oğuz ÜNSAL Yüksek lisans tezi 2005‘ ten alınmıştır. 

b) Kocakızıl (Akşehir-Konya) Doleritinin petrografik ve jeokimyasal özellikleri. Kerim 

KOÇAK, Yaşar EREN ve Fuat IŞIK. Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi  19(1), 93-

104, 2007’ den alınmıştır. 
 

a) b) 

 
Şekil 8 : Alınan örneklerde (a) da örnekler subalkalin, (b) de alkalive subalkalidir. 
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Al2O3/(Na2O+K2O) – Al2O3/(CaO + Na2O + K2O) diyagramı 

Maniar ve Piccoli (1989) 
 

Volkanik kayaçların sınıflandırılmasında kullanılan Al2O3/(Na2O+K2O) – Al2O3/(CaO 

+ Na2O + K2O) diyagramı Maniar ve Piccoli (1989) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 9 : Al2O3/(Na2O+K2O) – Al2O3/(CaO + Na2O + K2O) diyagramı Maniar ve Piccoli (1989) 

 

Örnek : Eybek Graniti (Biga yarımadası, KB Anadolu). Ş.Can, GENÇ, Şafak 

ALTUNKAYNAK. İstanbul Teknik Ünv.Maden fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü. 

Yerbilimleri, 28(2), 75-98’ den alınmıştır. 
 

 
Şekil 10 : Eybek Graniti (Biga yarımadası, KB Anadolu).Alınan numunelerin metalüminyum  bögesine 

düşmektedir. 
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Na2O+K2O - FeOt – MgO diyagramı (Irvine ve Baragar, 1971) 
 

Volkanik kayaçları sınıflamada kullanılan Na2O+K2O - FeOt – MgO diyagramı (Irvine 

ve Baragar, 1971) aşağıda görüldüğü şekildedir.  
 

 
Şekil 11 : Na2O+K2O - FeOt – MgO diyagramı (Irvine ve Baragar, 1971) 

 

Tholeiitic: : Toleyitik 

Calc-Alkaline : Kalkalkalin 

 
 

Örnek : a)Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi. 

Oğuz ÜNSAL Yüksek lisans tezi 2005‘ ten alınmıştır. 

  b)Araç masifinin jeodinamik süreleri, batı pontitler, Kastamonu. Dogan AYDAL.  

MTA Dergisi 122, 73-94, 2000’ dan alınmıştır. 
 

 

a)                                                                                  b) 

  
 

Şekil 12 : Verilen a ve b örneklerinde alınan numunelerin kalkalkalin bölgeye düştüğü görülmektedir. 
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Al2O3 - FeOt+TiO2 - MgO diyagramı (Jensen, 1976) 
 

Volkanik kayaçların sınıflamasında kullanılan Al2O3 - FeOt+TiO2 - MgO diyagramı 

(Jensen, 1976) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
 

Şekil 13 : Al2O3 - FeOt+TiO2 - MgO diyagramı (Jensen, 1976) 

 

CR : Kalkalkalin riyolit 

CD : Kalkalkalin dasit 

CA : Kalkalkalin andezit 

CB : Kalkalkalin bazalt 

TR : Toleyitik riyolit 

TD : Toleyitik dasit 

TA : Toleyitik andezit 

HMT : Yüksek magnezyumlu toleyitik bazalt 

HFT : Yüksek demirli toleyitik bazalt 

BK : Komatiyitik bazalt 

PK : Komatiyitik pikrit 

 

 

Örnek : a)Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi. 

Oğuz ÜNSAL Yüksek lisans tezi 2005‘ ten alınmıştır. 

  b)Araç masifinin jeodinamik süreleri, batı pontitler, Kastamonu. Dogan AYDAL.  

MTA Dergisi 122, 73-94, 2000’ dan alınmıştır. 

a)                                                                                     b) 

  
 

Şekil 14 : Verilen örnekte (a) alınan numunelerin kalkalkalin dasit, kalkalkalin andezitolarak. (b) 

alınannumunelerin yoğunlukla komatiyitik pikrit ve kalkalkalin bazalt olarak sınıflandırılmıştır. 
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Nb/Y'a karşı Zr/Ti diyagramı (Winchester ve Floyd, 1977) 
 

Volkanik kayaçlarda kullanılan Nb/Y'a karşı Zr/Ti diyagramı (Winchester ve Floyd, 

1977) aşağıda gösterildiği şeildedir. 
 

 
 

Şekil 15 : Nb/Y'a karşı Zr/Ti diyagramı (Winchester ve Floyd, 1977) 
 

Örnek : Denizli Volkanitlerinin Jeolojik,Petrografik ve Petrokimyasal Olarak İncelenmesi. 

Barış SEMİZ. Yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Denizli 2003 alınmıştır. 
 

 
 

Şekil 16 : Denizli volkanitlerinden alınan numunelerde kayaşların trakiandezit ve bazanit olarak 

sınıflandırıldığı görülmektedir. 
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Zr/Ti – Nb/Y diyagramı Pearce (1996) 
 

Vokanik kayaçların sınıflamasında kullanılan Zr/Ti – Nb/Y diyagramı Pearce (1996) 

aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
 

Şekil 17 : Zr/Ti – Nb/Y diyagramı Pearce (1996) 
  

 

Örnek : Çayırbağ-Hatip bölgesindeki ofiyolitik melanjı içinde gözlenen amfibolitik kayaç 

örneklerinin Ti/Y - Nb/Y diyagramı (Pearce, 1982). Hatice Tuğba DAŞCI. Yüksek lisans tezi. 

Çukurova ünüversitesi. Adana 2007. alınmıştır. 
 

 

 
 

Şekil 18 : Verilen örnekte grup 2, 3 ve 4’ teki numuneler  bazalt grup 1 deki 

numuneler  alkali bazalt bölümüne  düşmektedir. 
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SiO2 – (Na2O + K2O) diyagramı Cox ve digerleri (1979) 
 

Volkanik kayaçların sınıflandırılmasında kullanılan SiO2 – (Na2O + K2O) diyagramı 

Cox ve digerleri (1979) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 19 : SiO2 – (Na2O + K2O) diyagramı Cox ve digerleri (1979) 

 

Örnek : Tekman-Pasinler (Erzurum) Arasında Yüzeyleyen Ofiyolitik Birimlerin Jeolojisi ve 

Petrografik Özellikleri. Nail YILDIRIM. Yüksek lisans tezi. Çukurova Ünüversitesi. Adana 

2008. alınmıştır. 
 

 
Şekil 20 : Verilen örnekte  alınan numuneler bazalt, bazalt andezit, andezit ve trakit andezit olarak 

sınıflandırılmıştır. 
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An – Ab – Or diyagramı Irvine – Baragar (1971) 
 

Volkanik kayaçların sınıflandırılmasında kullanılan An – Ab – Or diyagramı Irvine – 

Baragar (1971) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
 

Şekil 21 : An – Ab – Or diyagramı Irvine – Baragar (1971) 
 

Örnek : Yozgat yöresi volkanitlerinin asal ve iz elementlerinin dağılımı. Gönül 

BÜYKÖNAL’ ın makalesinden alınmıştır. 

 
 

Şekil 22 : Yozgat yöresi volkanitlerinden alınan örnekte numuneler sodik dasit, sodik riyolit ve avaraj 

kayaçlar grubuna düşmektedir. 
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K2O/Na2O - SiO2  diyagramı  Di Paola (1974) 
 

Volkanik kayaçların sınıflandırılmasında kullanılan K2O/Na2O - SiO2  diyagramı  Di Paola 

(1974) aşağıdaki şekilde görülmektededir. 
 

 

 
 

Şekil 23 : K2O/Na2O - SiO2  diyagramı  Di Paola (1974) 
 

Örnek : Yozgat yöresi volkanitlerinin asal ve iz elementlerinin dağılımı. Gönül 

BÜYKÖNAL’ ın makalesinden alınmıştır. 
 

 
 

Şekil 24 : Verilen örnekte alınan numuneler andezit, Si’ce fakir andezit ve 

yüksek Al bazalt olarak sınıflandırılmıştır. 
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SiO2 – Zr/TiO2  diyagramı Winchester ve Floyd (1977) 
 

Volkanik kayaçların sınıflandırılmasında kullanılan SiO2 – Zr/TiO2  diyagramı Winchester 

ve Floyd (1977) aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 
 

 
 

Şekil 25 : SiO2 – Zr/TiO2  diyagramı Winchester ve Floyd (1977) 
 

Örnek : Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi. Oğuz ÜNSAL 

Yüksek lisans tezi 2005‘ ten alınmıştır.  
 

 
Şekil 26 : Verilen örnekte alınmış olan numunelerin andezit ve riyodasit/dasit olarak 

sınıflandırıldığı görülmektedir. 
 



Prof.Dr.Doğan AYDAL “JEOKİMYA DERS NOTLARI 2017” 

22 

 

BÖLÜM 2 : Plütonik kayaçları sınıflamada kullanılan diagramlar 

TAS diyagramı  Middlemost (1994) 

 
Plütonik kayaçları sınıflamada kullanılan TAS diyagramı Middlemost (1994) aşağıda 

şekilde göeüldüğü gibidir. 

  

 
Şekil 27 : TAS diyagramı Middlemost (1994) 

1. Kuvars diyorit 

2. Monzonit 

3. Kuvars monzo diyorit 

4. Granadiyorit 

5. Granit 

Örnek : Eybek granitinin toplam alkalilere karşı silika (TAS) diyagramında (Middlemost, 

1994) sınıflandırılması. Yerbilimleri, 28 (2), 75-98 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisinden alınmıştır. 
 

 

 

 

 

 

Şekil 28 : Eybek granitinin toplam alkalilere karşı silika diyagramı 
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B-A Debon ve Le Fort (1983) 
 

Plütonik kayaçları sınıflamada kullanılan Debon ve Le Fort’ un 1983 yılındaki 

hazırlamış olduğu diyagram. 

 
Şekil 29 : B-A diyagramı Debon ve Le Fort (1983) 

I, II ve III numaralı alanlar peralüminyumlu,  

IV, V ve VI no’lu alanlar ise metalüminyumlu bölgelere karşılık gelmektedir. 

mu  : muskovit,  

by   : biyotit,                                          ALUM   : alüminyumlu,   

hb   : hornblend,                                     ALCAF : alümino-kafemik, 

cpx : klinopiroksen,                               CAFEM : kafemik topluluklar 

 px  : piroksen, 

Örnek : Eybek granitinin B – A diyagramında (Debon ve Le Fotr, 1983) sınıflandırılması. 

Yerbilimleri, 28 (2), 75-98 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Dergisinden alınmıştır. 
 

  
Şekil 30 : Eybek granitinin B – A diyagramında (Debon ve Le Fotr, 1983) sınıflandırılması. 
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Q – P diyagramı Debon ve Le Fort (1983) 
 

Plütonik kayaçları sınıflamada kullanılan Q-P diyagramı Debon ve Le Fort (1983) aşağıda 

görüldügü şekildedir. 

 
Şekil 31 : Q-P diyagramı Debon ve Le Fort (1983 

 

gr    : granit                                               mzdq : kuvars monzo diyorit 

ad   : adamellit                                          dq      : kuvars diyorit 

gd   : granadiorit                                        s        : siyenit 

to    : tonalit                                               mz     : monzonit 

sq    : kuvars siyenit                                   mzgo : monzogabro 

mzq : kuvars monzonit                              go      : gabro 

 

Örnek : Araç masifinin jeodinamik süreçleri, batı pontitler Kastamonu çalışması Doğan 

AYDAL  MTA Dergisi 122, 73-94, 2000 den alınmıştır. 

 
Şekil 32 : Verilen örmekte alınan numunelerin gabro, granadiorit ve granit olarak sınıflandırılmıştır. 
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Q – ANOR diyagramı Streckeisen ve Le Maitre (1979) 

 
Plütonik kayaçların sınıflamasında kullanılan Q-ANOR diyagramı Streckeisen ve Le 

Fort Maitre (1979) aşağıda görüldüğü şekildedir 

 

 
Şekil 33 : Q-ANOR diyagramı Streckeisen ve Le Fort Maitre (1979) 

1. Granit 

2. Granadiyorit 

3. Kuvars monzonit 

4. Kuvars monzodiyorit 

 
Örnek : İç anadolu granitoyit kuşagındaki çelebi sokulumunun jeokimyasal ve kökensel yorumu. Hasan 

BAYHAN  H.Ü. Mühendislik Fakültesi, jeoloji mühendisliği bölümü.Jeoloji Mühendisliği, s29, 27 – 36 1986 ‘ 

dan alınmıştır. 

 

 
Şekil 34 : Verilen örnekte alınan numunelerin diyagramın orta kısımında toplandığı ve bazı 

numunelerin granit ve kuvars monzodiyorit olarak yayıldığı görülüyor. 
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BÖLÜM 3 : Ultrabazik kayaçları sınıflanda kullanılan 

diyagramlar 

AFM  diyagramı 

 

Kayaçların ultrabazik ortamlarının belirlenmesinde kullanılan AFM  diyagramı aşağıda 

görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 35 : AFM  diyagramı 

 

Örnek : Robert G. COLEMAN ın Ophiolite kitabından alınmıştır. 
 

 
Şekil 36 : Verilen örnekte alınan numunelerin tamamının mafik ve ultramafik kümülat – ofiyolit 

kayaçlar kısmına düştüğü görülmektedir. 
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Ti – Zr Diyagramı (Pearce ve Cann, 1973) 
 

Kayaçların ultrabazik ortamlarının belirlenmesinde kullanılan Ti – Zr Diyagramı (Pearce 

ve Cann, 1973) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 

 
Şekil 37 : Ti – Zr Diyagramı (Pearce ve Cann, 1973) 

 

   A – B : Ada yayı toleyitleri 

C – B : Kalk alkali bazalt  
 

Örnek : Yozgat yöresi volkanitlerinin asal ve iz elementlerinin dağılımı. Gönül 

BÜYÜKÖNAL. Makalesinden alınmıştır. 
 

 
 

Şekil 38 : Verilen örnekte alınan numunelerin ada yayı toleyitleri ve kalk alkalen bazalt olarak 

sınıflandırılmıştır. 
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Th – Hf/3 – Ta diyagramı (Wood 1980) 
 

Kayaçların ultrabazik ortamlarının belirlenmesinde kullanılan Th – Hf/3 – Ta diyagramı 

(Wood 1980) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 39 : Th – Hf/3 – Ta diyagramı (Wood 1980) 

 

A : N tipi  MORB (okyonus ortası bazalt) 

B : E tipi MORB  

C : Plaka ortası bazalt 

D : Ada yayı bazalt 
 

Örnek : Ankara ofiyolitli melanj kuşağı içindeki ofiyolitik kayaçların tektonik oluşum 

ortamlarına jeokimyasal bir yaklaşım. Ayla TANKUT. MTA Dergisi 110, 17-28, 1990 ‘dan 

alınmıştır. 
 

 
Şekil 40 : Verilen örnekte ‘•’ ile simgelenen numuneler ada yayı bazaltlarını, ‘Δ’ ile simgelenen 

numuneler adayayı bazaltları ve E tipi MORB olduğu , ‘ₒ’ simgesi ile gösterilen numuneler yogunluk 

olarak adayayı bazaltlarını temsil etmektedir. 
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Al2O3 – MgO – CaO diyagramı 
 

Kayaçların ultrabazik ortamlarının belirlenmesinde kullanılan Al2O3 – MgO – CaO 

diyagramı aşağıda görüldüğü şekildedir. 

 
Şekil 41 : Al2O3 – MgO – CaO diyagramı 

 

Örnek : Robert G. COLEMAN ın Ophiolite kitabından alınmıştır. 
 

 
Şekil 42 : Verilen örnekte görülmektededirki alınan örnkelrin bir kısmı mafik kümülat bölümüne bir 

kısmıda ultramafik kümülat gurubunu temsil etmektedir. 
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K2O ağırlık yüzdesi – SiO2 ağırlık yüzdesine oranı 
 

Kayaçların ultrabazik ortamlarının belirlenmesinde kullanılan K2O ağırlık yüzdesi – SiO2 

ağırlık yüzdesine oranı diyagramı aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 43 : K2O ağırlık yüzdesi – SiO2 ağırlık yüzdesine oranı diyagramı 

 

Örnek : Robert G. COLEMAN ın Ophiolite kitabından alınmıştır. 
 

 
Şekil 44 : Verilen örnekte alınmış olan numunelerin kıtasal toleyitik bazalt, kıtasal granofir, kıtasal 

trondjemit ve kıtasal plajiyogranit bölgelerine düşmektedir. 
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Ab – An – Or  diyagramı 
 

Kayaçların ultrabazik ortamlarının belirlenmesinde kullanılan Ab – An – Or  diyagramı 

aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 45 : Ab – An – Or  diyagramı 

 

Örnek : Robert G. COLEMAN ın Ophiolite kitabından alınmıştır. 
 

 
Şekil 46 : Robert G. COLEMAN ın Ophiolite kitabından alınmıştır 
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Na2O + K2O – FeO – MgO  diyagramı 
 

Kayaçların ultrabazik ortamlarının belirlenmesinde kullanılan Na2O + K2O – FeO – MgO  

diyagramı aşağıda görüldüğü şekildedir. 

 
Şekil 47 : + K2O – FeO – MgO  diyagramı 

 

Örnek : Robert G. COLEMAN ın Ophiolite kitabından alınmıştır. 
 

 
 

Şekil 48 : Alınan numuneler diyagramda orta kısında toplanmıştır 
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K2O + Na2O – FeO + 9Fe2O3 – MgO diyagramı 
 

Kayaçların ultrabazik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan K2O + Na2O – FeO + 

9Fe2O3 – MgO diyagramı aşağıda görüldüğü şekildedir. 

 
 

Şekil 49 : K2O + Na2O – FeO + 9Fe2O3 – MgO diyagramı 
 

Örnek : Robert G. COLEMAN ın Ophiolite kitabından alınmıştır. 

 

 
Şekil 50 :  
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Agırlık yüzdesi SiO2 – Agırlık yüzdesi FeO/FeO+Mg diyagramı 
 

Kayaçların ultrabazik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan Ağırlık yüzdesi SiO2 – 

Ağırlık yüzdesi FeO/FeO+Mg diyagramı aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 51 : Ağırlık yüzdesi SiO2 – Ağırlık yüzdesi FeO/FeO+Mg diyagramı 

 

Örnek : Robert G. COLEMAN ın Ophiolite kitabından alınmıştır. 
 

 
Şekil 52 : Verilen örnekte alınan numunelerin mafik kümülat ve ortalama 

metamorfik dunit bölgesine düştüğü görülmektedir. 
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BÖLÜM 4 : Kayaçların tektonik ortamlarını belirlemek için 

kullanılan diyagramlar 

Spider Diyagramları 

Kayaçların tektonik ortamlarının karşılaştırılmasında spider diyagramları kullanılır. Bu 

diyagramlar iz elementlere göre ve Thompson (1982)’a ait kondrit ve Pearce (1983)’a ait 

MORB normalizasyon degerlerine göre normalize edilmiş şekilde yapılabilir. 

 

Örnek : a) Bozdag bazaltik andezitlerine ait iz elementlere göre yapılmıs Spider diyagramı 

(ilksel manto normalizasyonu, Mc Donough vd, 1992)  Oğuz ÜNSAL Yüksek Lisans tezi 

(ANKARA 2005) den alınmıştır. 
 

 
Şekil 53 : Spider diyagramı (ilksel manto normalizasyonu, Mc Donough vd, 1992) 

 

b) Bozdag bazaltik andezitlerine ait iz elementlere göre yapılmıs Spider diyagramı (Kondrit 

normalizasyonu, Thompson, 1982) Oğuz ÜNSAL Yüksek Lisans tezi (ANKARA 2005) den 

alınmıştır. 
 

 
Şekil 54 : Spider diyagramı (Kondrit normalizasyonu, Thompson, 1982) 

 

c) Bozdag bazaltik andezitlerine ait iz elementlere göre yapılmıs Spider diyagramı (MORB 

normalizasyonu, Pearce 1983) Oğuz ÜNSAL Yüksek Lisans tezi (ANKARA 2005) den 

alınmıştır. 
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Şekil 55 : Spider diyagramı (MORB normalizasyonu, Pearce 1983) 

d) Bozdag bazaltik andezitlerine ait NTE’lere göre yapılmıs Spider diyagramı (Kondrit 

normalizasyonu, Taylor ve Mc Lennan, 1985) Oğuz ÜNSAL Yüksek Lisans tezi (ANKARA 

2005) den alınmıştır. 
 

 
Şekil 56 : Spider diyagramı (Kondrit normalizasyonu, Taylor ve Mc Lennan, 1985) 

e) Bozdag bazaltik andezitlerine ait NTE’lere göre yapılmıs Spider diyagramı (ilksel manto 

normalizasyonu, Mc Donough vd, 1991) Oğuz ÜNSAL Yüksek Lisans tezi (ANKARA 2005) 

den alınmıştır. 
 

 
Şekil 57 : Spider diyagramı (ilksel manto normalizasyonu, Mc Donough vd, 1991) 
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Zr - Ti/100 - Y×3 (ppm) diyagramı (Pearce ve Cann 1973) 
 

Kayçların tektonik otrtamlarını sınıflamada kullanılan Zr - Ti/100 - Y×3 (ppm) diyagramı 

(Pearce ve Cann 1973) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 58 : - Ti/100 - Y×3 (ppm) diyagramı (Pearce ve Cann 1973) 

A, B: Düsük potasyumlu toleyit 

A, C: Kalkalkali bazalt 

D, B: Okyanus tabanı bazaltı 

 

Örnek :a) Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi. 

Oğuz ÜNSAL Yüksek lisans tezi 2005‘ ten alınmıştır. 

b) Tekman-Pasinler (Erzurum) arasında yüzeyleyen ofiyolitik birimlerin jeolojisi ve 

petrografik özellikleri. Nail YILDIRIM . Çukurova ünv. (Adana 2008) alınmıştır. 

 

                     a)                                                                 b) 

      
Şekil 59 : (a) da alınan numunelerin okyonus tabanı bazaltı, (b) de alınan numuneler düşük 

potasyumlu bazalt kısımına düşmektedir. 
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Zr - Ti/100 - Sr/2 (ppm) diyagramı (Pearce ve Cann 1973) 
 

Kayaçların tektonik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan Zr - Ti/100 - Sr/2 (ppm) 

diyagramı (Pearce ve Cann 1973) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 60 : Zr - Ti/100 - Sr/2 (ppm) diyagramı (Pearce ve Cann 1973) 

 

OFB: Okyanus tabanı bazaltları 

IAB: Ada yayı bazaltları 

CAB: Kalkalkali bazaltlar 

 

Örnek :  Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi. 

Oğuz ÜNSAL Yüksek lisans tezi 2005‘ ten alınmıştır. 
 

 
Şekil 61 : Verilen örnekte alınan numunelerin tamamının kalkalkali bazalt grubuna düştüğü 

görülmektedir. 
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Th - Zr/117 - Nb/16 (ppm) diyagramı (Wood 1980) 
 

Kayaçların tektonik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan Th - Zr/117 - Nb/16 

(ppm) diyagramı (Wood 1980) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
  

 
Şekil 62 : Th - Zr/117 - Nb/16 (ppm) diyagramı (Wood 1980) 

 

A: Normal okyanus ortası sırtı bazaltları 

B: Zenginlesmis okyanus ortası sırtı ve toleyitik levha içi bazaltları ve farklılasımlar 

C: Alkalin levha içi bazaltları ve farklılasımlar 

D: Yıkıcı levha sınırı bazaltları ve farklılasımlar 

 

Örnek : Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi. Oğuz 

ÜNSAL Yüksek lisans tezi 2005‘ ten alınmıştır. 
 

                                                                              

 
Şekil 63 : Verilen örnekte alınan numunelerin yıkıcı levha sınırı bazaltları ve farklılaşımları sınıfına 

düşmektedir. 
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Th - Hf/3 - Nb/16 (ppm) diyagramı (Wood 1980) 
 

Kayaçların tektonik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan Th - Hf/3 - Nb/16 (ppm) 

diyagramı (Wood 1980) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 64 : Th - Hf/3 - Nb/16 (ppm) diyagramı (Wood 1980) 

 

A: Normal okyanus ortası sırtı bazaltları 

B: Zenginlesmis okyanus ortası sırtı ve toleyitik levha içi bazaltları ve farklılasımlar 

C: Alkalin levha içi bazaltları ve farklılasımlar 

D: Yıkıcı levha sınırı bazaltları ve farklılasımlar 

 

Örnek : a) Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi. 

Oğuz ÜNSAL Yüksek lisans tezi 2005‘ ten alınmıştır. 

b) Tekman-pasinler (erzurum) arasında yüzeyleyen ofiyolitik birimlerin jeolojisi ve 

petrografik özellikleri. Nail YILDIRIM . Çukurova ünv. (Adana 2008) alınmıştır. 

 

a)                                                                                b)                                                                        
 

  
Şekil 65 : Verilen iki örnekte de alınan numuneler yıkıcı levha sınırı bazaltları ve farklılaşımları 

sınıfına düşmektedir. 
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Th - Hf/3 - Ta (ppm) diyagramı (Wood 1980) 
 

Kayaçların tektonik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan Th - Hf/3 - Ta (ppm) 

diyagramı (Wood 1980) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 

 
Şekil 66 : Th - Hf/3 - Ta (ppm) diyagramı (Wood 1980) 

A: Normal okyanus ortası sırtı bazaltları 

B: Zenginlesmis okyanus ortası sırtı ve toleyitik levha içi bazaltları ve farklılasımlar 

C: Alkalin levha içi bazaltları ve farklılasımlar 

D: Yıkıcı levha sınırı bazaltları ve farklılasımlar 

 

Örnek : a) Bozdağ (Erciyes Batısı)volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve petrolojisi. 

Oğuz ÜNSAL Yüksek lisans tezi 2005‘ ten alınmıştır. 

b) Tekman-pasinler (erzurum) arasında yüzeyleyen ofiyolitik birimlerin jeolojisi ve 

petrografik özellikleri. Nail YILDIRIM . Çukurova ünv. (Adana 2008) alınmıştır. 

             a)                                                                        b) 

      
Şekil 67 : Verilen örneklerde alınan numunelerin yıkıcı levha sınırı bazaltları ve 

farklılaşımları sınıfına düşmektedir. 
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Zr’ a karşı Ti diyagramı (Pearce 1982) 
 

Kayaçların tektonik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan Zr’ a karşı Ti diyagramı 

(Pearce 1982) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 68 : Zr’ a karşı Ti diyagramı (Pearce 1982) 

IAT: Ada yayı toleyitleri; 

MORB: Okyanus ortası sırtı bazaltları; 

WPB: Levha içi bazaltları 

 

Örnek: Alt ordovisiyen öncesi yaşlı yay magmatizmasına kuzey türkiye'den bir örnek: 

çaşurtepe formasyonu- nun  jeokimyasal incelenmesi (bolu, b pontidler). P. Ayda 

USTAÖMER ve Erdinç KlPMAN, MTA Dergisi 120, 61-77, 1998 den alınmıştır. 
 

 

 
Şekil 69 : verilen örnekte alınan numuneler ada yayı toleyitleri sınıfına düşmektedir. 
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Y – SiO2 ve Yb – SiO2 diyagramları Pearce ve Digerleri (1984) 
 

Kayaçların tektonik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan Y – SiO2 ve Yb – SiO2 

diyagramları Pearce ve Digerleri (1984) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 

 
 

Şekil 70 : – SiO2 ve Yb – SiO2 diyagramları Pearce ve Digerleri (1984) 

 

WPG : Levha içi granitoyidleri 

ORG : Okyanus ortası sırt granitoyidleri 

VAG : Volkanik yay granitoyidleri 

 

Örnek : a) İspendere (malatya) yöresi, sülfit mineralleşmelerinin jeolojisi,mineralojisi ve 

jeokimyası. Halide DUMANLILAR, Doğan AYDAL ve Özcan DUMANLILAR. MTA 

Dergisi 121, 225-250, 1999 dan alınmıştır. 

b) İç  anadolu granitoyid kuçağındaki çelebi sokulumunun jeokimyası ve kökensel yorumu. 

Hasan BAYHAN. Jeoloji Mühendisliği, s.29, 27-36 1986 dan alınmıştır. 
a) 

 
Şekil 71 : Verilen örnekte alınan numuneler levha içi, okyonus ortası sırt ve volkanik yay 

granitoyidleri sınıfına düşmektedir. 
 

b) 

 
Şekil 72 : Verilen örnekte alınan numuneler levha içi, okyonus ortası sırt ve volkanik yay 

granitoyidleri sınıfına düşmektedir. 
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Nb – Y diyagramı Pearce ve Digerleri (1984) 
 

Kayaçların tektonik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan Nb – Y diyagramı Pearce 

ve Digerleri (1984) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 73 : Nb – Y diyagramı Pearce ve Digerleri (1984) 

 

WPG : Levha içi granitoyidleri 

ORG : Okyanus ortası sırt granitoyidleri 

VAG : Volkanik yay granitoyidleri 

syn-COLG : Çarpışma ile eş yaşlı granitoyidler 
 

Örnek : a) İç  anadolu granitoyid kuçağındaki çelebi sokulumunun jeokimyası ve kökensel 

yorumu. Hasan BAYHAN. Jeoloji Mühendisliği, s.29, 27-36 1986 dan alınmıştır. 

b) İspendere (malatya) yöresi, sülfit mineralleşmelerinin jeolojisi,mineralojisi ve jeokimyası. 

Halide DUMANLILAR, Doğan AYDAL ve Özcan DUMANLILAR. MTA Dergisi 121, 225-

250, 1999 dan alınmıştır. 

 

a)                                                                b) 
 

   
Şekil 74 :  Verilen örnekte alınan numuneler volkanik yay granitoyidleri ve çarpışma ile eş yaşlı 

granitoyidler sınıfına düşmektedir. 
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Rb – (Y + Nb) ve Rb – SiO2 diyagramları Pearce ve Digerleri 

(1984) 
 

Kayaçların tektonik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan Rb – (Y + Nb) ve Rb – 

SiO2 diyagramları Pearce ve Digerleri (1984) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 

 
 

Şekil 75 : Rb – (Y + Nb) ve Rb – SiO2 diyagramları Pearce ve Digerleri (1984) 

 

WPG : Levha içi granitoyidleri 

ORG : Okyanus ortası sırt granitoyidleri 

VAG : Volkanik yay granitoyidleri 

syn-COLG : Çarpışma ile eş yaşlı granitoyidler 

  

Örnek : İspendere (malatya) yöresi, sülfit mineralleşmelerinin jeolojisi,mineralojisi ve 

jeokimyası. Halide DUMANLILAR, Doğan AYDAL ve Özcan DUMANLILAR. MTA 

Dergisi 121, 225-250, 1999 dan alınmıştır. 

 

 

 
 

Şekil 76 : Verilen örnekte  alınan numuneler volkanik yay granitoyidleri sınıfına düşmektedir. 
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MnO – TiO2 – P205 diyagramı Muller (1938) 
Kayaçların tektonik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan MnO – TiO2 – P205 

diyagramı Muller (1938) aşağıda görüldüğü sekildedir. 
 

 
Şekil 77 : MnO – TiO2 – P205 diyagramı Muller (1938) 

CAB : Kalkalkali bazaltlar 

IAT : Adayayı toleyitleri 

MORB : Okyanus ortası bazaltları 

OIT : Okyonus ortası toleyitleri 

OIA : Okyanus ortası alkali bazaltları 

 

Örnek : Ulukışla - Çamardı (Niğde) Volkanitlerinin Bazı Petrolojik ve Jeokimyasal 

Özellikleri. HALİL BAŞ , ABDULKADİR AYHAN, EŞREF ATABEY’in makalesinden 

alınmıştır. 
 

 
Şekil 78 :  Verilen örnekte alınan numuneler kalkalkali bazalt olarak sınıflandırılmıştır. 
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Zr/Y-Zr değişim diyagramı (Pearce ve Norry,1979) 
 

Kayaçların tektonik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan Zr/Y-Zr değişim 

diyagramı (Pearce ve Norry,1979) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 79 : Zr/Y-Zr değişim diyagramı (Pearce ve Norry,1979) 

A : Levha içi bazaltları 

B : Ada yayı bazaltları 

C : Okyonus ortası sırtı bazaltları 
 

Örnek : Tekman-pasinler (erzurum) arasında yüzeyleyen ofiyolitik birimlerin jeolojisi ve 

petrografik özellikleri. Nail YILDIRIM . Çukurova ünv. (Adana 2008) alınmıştır. 
 

 
Şekil 80 : Verilen örnekte alınan numuneler ada yayı bazaltları ve okyonus ortası sırt bazaltları olarak 

sınıflandırılmaktadır. 
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Zr/4-Nb*2-Y üçgen diyagramı (Meschede,1986) 
 

Kayaçların tektonik ortamlarının sınıflandırılmasında kullanılan Zr/4-Nb*2-Y üçgen 

diyagramı (Meschade,1986) aşağıda görüldüğü şekildedir. 
 

 
Şekil 81 : Zr/4-Nb*2-Y üçgen diyagramı (Meschede,1986) 

AI:Levha içi alkali,  

AII: Levha içi toleyitik,  

B: E-MORB, 

C: N-MORB,  

D: Volkanik yay bazaltı. 
 

Örnek : Tekman-pasinler (erzurum) arasında yüzeyleyen ofiyolitik birimlerin jeolojisi ve 

petrografik özellikleri. Nail YILDIRIM . Çukurova ünv. (Adana 2008) alınmıştır. 
 

 
 

Şekil 82 : Verilen örnekte alınan numuneler volkanik yay bazaltı olarak sınıflandırılmaktadır. 
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SONUÇ : 

 Bu tür yapılan değerlendirmeler kısıtlı olarak ele alınmıştır. Şu gözden 

kaçırılmamalıdır ki tek başına kimyasal değerlendirmelerle bir kayaç tanımlamak için yeterli 

değildir. Çünkü aynı kimyaya veren yastık (pillow) lavlar, bazaltlar, diyabaz dayklar ve 

gabroyu ayırt etmek ancak saha gözlemleri ve petrografi ile mümkündür. Çünkü hepsinin 

kimyası aynıdır. Bular sadece yardımcı enstrümandır.    
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EKLER : 

Newpet programının kullanılışı: (Doğan AYDAL’ın  jeokimya ders notlarindan 

alIınmiştır.) 

Newpet’e Verilerin Girişi 

Newpet Program Menü 

1- 

1  NewFiler data file editing, table priting 

2 

. 

. 

. 

. 

. 

9 

. 

. 

   Enter 

Newpet Data Handling Module 

2- 

 

Wiev/Edit a data file 

Enter data for a new file 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

   Enter 



Prof.Dr.Doğan AYDAL “JEOKİMYA DERS NOTLARI 2017” 

52 

 

3- 

Newfiler 

           

 

   Enter 

4- 

Newfiler 

      Sample Name:1    (Enter) 

      Location part A:2 (Enter) 

      Location part B:3 (Enter) 

      Rock Type:Granite (Enter) 

      Symbol: (Enter) 

      Clour: (Enter) 

Not: Symbol ve colour için tablodan 

verilen  seçeneklerden biri seçilir) 

5- 

 

 

 

 

 

Any changes (y/(n))   

*Değiştirilecek birşey yoksa (n) harfine 

basılır. 

6- 

 

 

 

Press, Enter to accept 

“ESC” to cancel 

                          Enter 
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7- 

Sample    SiO2       TiO2 …………………. 

1              55          1,1……………………. 

2               40          1.8…………………… 

. 

. 

. 

* Bu tabloda istenilen sütuna eldeki 

veriler girilir 

  

8- Yeni bir numunenin girişi için (A) tuşuna basılır ve 4-7 kadar olan işlemler tekrarlanır.  

Save İçin Yapılacak İşlemler 

Tüm veriler girildikten sonra 7. Aşamada ESC tuşuna basılır . 2. Aşamadaki tablo 

ekrana gelir. 

Newpet Data Handling Module 

1- 

 

Wiev/Edit a data file 

__ 

__ 

__ 

__ 

Save Current data File 

__ 

__ 

__ 

__ 

   Enter 

2- 

Store data file  

 

*3 defa Enter , 1 defada Esc Basılır. 
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3- 

 

Enter Filename:             .ROC 

 

*C altına veya istenilen başka bir yere 

isim verilerek dosya kaydelir. 

 

Newpet’e Grafiklerin Hazırlanması 

Newpet Program Menü 

1- 

1  NewFiler data file editing, table 

priting 

2 

. 

. 

. 

. 

. 

9 

. 

. 

   Enter 

Newpet Data Handling Module 

2- 

 

View/Edit a data file 

Enter data for a new file 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 
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__ 

__ 

__ 

__ 

Enter 

3- 

Retriew Data file 

List.ROC file 

___ 

___ 

* C harfine basılır dosya ismi .ROC 

uzantılı yazılarak istenilen dosya 

çağırılır. Yada iki defa Enter tuşuna 

basılarak tüm dosyalara ulaşılır . 

4- 

Retriew Data file 

Directory: C:/ *.ROC  

X.ROC 

Y.ROC 

___ 

* İstenilen dosya seçilir ve Enter tuşuna 

basılır. 

5- 

Sample    SiO2       TiO2 

…………………. 

1              55          

1,1……………………. 

2               40          

1.8…………………… 

. 

. 

. 

* Seçilen dosya ekrana gelir.ve buradan 
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Esc 2 defa basılarak programın 

başındaki tablo ekrana gelir. 

   Enter 

6- 

 1 NewFiler data file editing, table priting 

2 

3 Newdisc discrimination, X-Y and ternary 

plots 

. 

. 

. 

. 

9 

. 

. 

   

    Enter 

7- 

1 

2 

3 Granitoid Discrimination plots 

____ 

____ 

____ 

____ 

 

 

   Enter 

8- 

Granitoid Discrimination plots 

R1-R2---------------------------- 
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______ 

______ 

   Enter 

 

Not: 6,7 ve 8’de amaca uygun seçenekler seçilerek işleme devam edilir. 

 

9- 

Do you want the filename printed? (y/n) 

 

Press ESC to cancel plot 

    Enter 

 

10- 

              

             

(Grafik elde edilir.) 

Numune Numaraları Yazdırılmak İsteniyorsa 

8- 

Granitoid Discrimination plots 

R1-R2---------------------------- 

 

______ 

______ 

 

 

______ 
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______ 

 

______ 

 

Choose samples to plot 

_____ 

 

   Enter 

9- 

______ 

______ 

Reset all samples 

______ 

 

 

 

Reset all samples 

 

Enter 

10- 

 

_____ 

Do you wish to set sample names as (P) lot 

or (D) on’t plot “ESC” cancel 

 

 

*P harfine basılır   

  

11- 

______ 

______ 

Reset all samples 

______ 
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Reset all samples 

 

   Esc ile çıkılır 

12- 

Granitoid Discrimination plots 

R1-R2---------------------------- 

 

______ 

______ 

 

 

______ 

 

______ 

 

______ 

 

Choose samples to plot 

_____ 

 

 *Bu aşamadan sonra istenilen diyagram çizildiğinde örnek numaraları ile birlikte 

çıkar. 
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GCDkit programının kullanılışı :  (Doğan AYDAL’ın  jeokimya ders notlarindan 

alınmıştır.) 

GeochemicalData Toolkit Klasörü içinde olan dosyalardan, öncelikli olarak R-2.2.1-win32 

exe dosyası çalıştırılarak, program kurulur. Arkasından GCDkit2.1.1_for_R2.2.1 dosyası 

çalıştırılarak sisteme kurulumu sağlanır. İkinci program kurulduğunda programa ait kısal yol 

masa üstüne atılmış olur. GCDkit2.1.1_for_R2.2.1’e ait kısayol sembolüne tıklanarak 

program çalıştırılır. Program çalıştırıldığında ekrana şekil 1’de karşılama ekranı gelir.  

 

 

Şekil 1: RGui programı karşılama ekranı. 

 

Bu programın özelliği, Excel dosyalarından kimyasal analiz sonuçları okuyabilmesidir. Bunun 

yanında Newpet ve igpet dosyalarını da okuyabilmektedir. Program Excel dosyalarından 

okuma yaparken kendi okuyabileceği bir düzende Excel dosyasının hazırlanmasını 

istemektedir. Excel dosyasını hazırlarken, programın kurulduğunda C ‘nin altında oluşturduğu 

GCDkit.data klösürü içine attığı örnek dosyadan faydalanılabilir. Bu klasör içinde Sazava 

adında bir Excel dosyası vardır. Bu dosya açılarak kimyasal analiz sonuçları bu dosyadaki 

düzene benzer şekilde hazırlanmalıdır. Kimyasal analiz sonuçları örnek dosya düzeninde 

hazırlandıktan sonra kapatılır. Artık Excel dosyası RGui programı için kullanılmaya hazırdır. 
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RGui programına hazırlanan dosyayı yükleye bilmek için GCDkit menüsüne gidilir ve Load 

data file tıklanır(Şekil 2) 

 

Şekil 2: RGui programına excelde hazırlanmış kimyasal analiz dosyasının yüklenmesi 

görülmektedir.  

 

Ekrana dosyanın nereden çağrılacağını soran windows’un standart menüsü gelir(Şekil 3). Bu 

menu varsayılan olarak C’nin altında bulunan GCDkit.data klasörüdür. İstenirse bu klasör 

kimyasal analiz dosyalarının saklanması için kullanılabilir, veya kullanıcı tarafından Excel 

dosyalarının farklı bir klasörde saklanması durumunda açılan menüden Excel dosyasının 

saklandığı klasöre gidilirek dosya programa yüklenmiş olur. Şayet kimyasal analiz için 

hazırlanmış Excel dosyası birkaç çalışma sayfasından oluşuyorsa  ekrana yeni bir menu gelir 

ve ilgili çalışma sayfası menüden seçilerek veriler programa yüklenmiş olur(Şekil 4). 
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Şekil 3: GCDkit menüsünden Load Data File tıklandığında kimyasal analiz verilerinin olduğu 

Excel dosyasının yükleneceği yeri soran karşılama ekranı. 

 

Şekil 4:Verilerin olduğu Excel dosyası çağrıldığında birkaç çalışma sayfasından oluşuyorsa 

sayfa seçmek için ekran gelir ve ilgili sayfa seçilir. Bu örnekte magmatikler çalışma 

sayfası seçilmiştir. 
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Veriler seçildikten sonra program tarafından kendi bünyesine yüklenir ve kaç örneğin 

seçildiğini bildiren bir mesaj verilir(Şekil 5). 

 

Şekil 5: Örnekler sisteme yüklendikten sonra kaç örneğin yüklendiğin belirten mesaj gelir. 

 

 

Plot setting menüsü örnekleri için kullanılacak sembol ve renklerin düzenlendiği bir menudur. 

Bu menüden çizimlerde kullanılacak sembol ve renkleri ayarlanır(Şekil 6).  

Calculation menusu değişik hesaplamaların yapıldığı menüdür. Bu menu ile istenirse farklı 

parametreler hesaplanabilir, kullanıcının bilgisi ve amaçları doğrultusunda istediği 

hesaplamaları bu menu aracılığı ile yapabilir. Ayrıca  Normatif değerler ve temel istatistik 

değerler yine bu bölümde yapılabilmektedir. Kullanıcının yapması gereken sadece ilgili kısma 

tıklamasıdır. Program çok ayrıntılı olarak kullanıcıyı yönlendirmektedir(Şekil 7).  
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Şekil 6:Sembollerin ve sembollere ait renklerinin düzenlendiği Plot setting menüsü.  

 

 

Şekil 7: Calculation Menüsü, değişik parametreler girilerek hesaplamalar yapılabilmekte ve 

temel istatistik hesaplar yapılabilmektedir. 



Prof.Dr.Doğan AYDAL “JEOKİMYA DERS NOTLARI 2017” 

65 

 

Plot menüsü jeokimyasal verilerin çok yönlü değerlendirildiği menüdür(Şekil 8).  

 

 

Şekil 8: Plot menüsünden clasification gibi Geotektoctonik gibi, Spider diyagramları gibi 

bölümler seçilebilmektedir. 

 

Örnek olarak Plot menüsünden Clasification alt başlığı seçilirse AFM, TAS, Shand 

indekslerinin hesaplanıp diyagramlarının çizilmesi gibi, Plütonik kayaç sınıflamaları ve 

volkanik kayaç sınıflamaları gibi diyagramlar oluşturma bölümü arayüz ekranı olarak 

gelmektedir(Şekil 9). Bunlardan seçim yapıldığında ekrana örnek numaralarının girilmesi için 

bir ara yüz ekranı gelir, şayet belli örneklerin diyagramı çizilecekse onlar virgül ile ayrılarak 

girilir, tüm örnekler seçilecekse enter tuşuna basılarak örnekler seçilir(Şekil 10). Seçim 

sonrasında otomatik olarak istenen diyagram çizilmiş olur(Şekil 11) 
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Şekil 9: Plot menüsü altındaki Clasification bölüm seçildiğinde sınıflamada kullanılan belli 

başlı diyagramların olduğu kesimi gösteren arayüz ekranı gelmektedir. 
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Şekil 10:Diyagramda kullanılacak örneklerin seçilmesi için gelen arayüz ekranı. İlgili yere 

örnek numaraları ‘,’ işareti ile ayrılarak yazılır, tüm örnekler seçilecekse enter tuşuna 

basılır.  
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Şekil 11: İstenen AFM diyagramının oluşturulmuş hali görülmektedir.  

 

Diyagram oluşturulduktan sonra Plot editing menüsünde, diyagramda kullanılan sembol 

büyüklükleri ve sembol açıklamaları ile ilgili işlemler yapılabilmektedir. Jeokimya ile ilgili 

tüm diyagramlar bu şekilde kullanıcı tarafından kolayca yapılabilmektedir. Çizilen 

diyagramlar istenirse wmf formatında istenirse bmf formatında hem bir dosya ismi vererek 

hem de clipboard’a koplayama şeklinde saklanabilir. Diyagramlarla ilgili olarak tavsiye edilen 

ise diyagramların wmf olarak clipboar’a saklanması ve corel gibi çizim programlarında 

düzenlenmesidir. Diyagramı saklayabilmek içni diyagramın olduğu kesime mouse’un sağ tuşu 

ile tıklanarak alt menu arayüzü getirilir ve ordan istenen seçenek sol tuş ile tıklanarak 

seçilir(Şekil 12). 
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Şekil 12: Diyagramların saklanması yada çıktısının alınması için diyagram alanına mouse’un 

sağ tuşu ile tıklanır ve gelen menü arayüzünden istenen seçenek işaretlenir. 

 

 


