MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, METALİK
MADEN ARAMALARI 2013 YILI
PROJELERİ
Serkan ÖZKÜMÜŞ*

GİRİŞ
MTA Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve
Arama Dairesi Metalik Madenler Koordinatörlüğü 2013 yılında özellikle sondajlı çalışmaların ağırlık kazandığı Doğu Anadolu, Doğu
Karadeniz, Batı Anadolu ile Orta Anadolu-Orta Toroslar Metalik Maden Aramaları projeleri
kapsamında, önemli gelişmeler sağlanmaya
ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecek yeni maden sahalarının varlığına yönelik veriler elde edilmeye devam edilmektedir.
(Şekil 1). Önceki yıllarda başlanan çalışmalara
2013 yılında da devam edilmiş ve yıl içerisinde
35 ilde prospeksiyon ve etüt çalışması, 14 ilde

ise sondajlı arama çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar toplam 122 ruhsat sahasında
(104 baz metal, 4 krom, 14 demir) sürdürülmektedir (Şekil 2). Bu çalışmalar sırasında 318
lokasyonda toplam 80.753 m sondajlı arama
yapılmıştır (Şekil 3). Yapılan arama çalışmalarında Kastomonu/Hanönü bölgesinde bakır,
Kahramanmaraş/Elbistan sahasında Cu-PbZn, Elazığ/Keban bölgesinde Pb-Cu cevherleşmeleri, Sivas-Divriği Karaağaç sahasında
yeni bir demir cevherleşmesi tespit edilmiştir.
Niğde-Bereketli sahasında Au zuhuru, Erzurum/Tortum bölgesinde ise bakır minerilazyonları tespit edilmiş olup araştırma ve geliştirme
faaliyetleri devam etmektedir.
Ayrıca 2013 yılı içerisinde Uluslararası Baz
ve Değerli Metaller Çalıştayı Dairemiz Koordinatörlüğünde 20-27 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1- 2013 Yılı Metalik Madenler Proje Alanları.

Şekil 2- 2013 Yılı Metalik Madenler illere göre ruhsat dağılımı.
*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı - Ankara
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Şekil 3- 2013 yılında metalik maden ler için sondajlı arama çalışması gerçekleştirileneiller
yapılan iller.

MADEN KARMAŞIĞI POLİMETAL MADEN
ARAMALARI
Türkiye’nin en önemli bakır cevherleşmelerinden Elazığ-Maden ve Siirt-Madenköy, Maden Karmaşığının volkanitleri içerisinde yer
almaktadır. Bu kadar önemli cevher yataklarını
bünyesinde barındıran Maden Karmaşığı içerisinde, son 20 yıldan beri önemli bir arama faaliyeti bulunmamaktadır. Proje kapsamında günümüz teknolojisini ve imkanlarını kullanarak
önemli bakır yataklarının bulunması kuvvetle
muhtemeldir.
Ayrıca Keban Maden yatağı SEDEX ve
Skarn tip yataklara örnektir. Bu tip madenlerin
araştırılması günümüzde oldukça ayrıntılı saha
çalışmaları ile birlikte derin sondajlı arama faaliyetleri gerektirmektedir. Bölgede gözlenen
hidrotermal alterasyon ile sahanın jeolojik ve
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metalojenik ortamsal konumu derin yerleşimli
ve örtülü yeni bir Skarn cevherleşmesinin bulunabileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle
proje kapsamında saha ile ilgili detay jeolojik
veriler toplanarak (jeokimya, izotop, jeokronoloji, sıvı kapanımı vs.) sahanın maden potansiyeli ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
2013 yılı içerisinde 2 ruhsat sahasında
sondajlı arama çalışması gerçekleştirilmiştir
(4752,5 m Keban Ruhsatında, 432 m Baskil
ruhsatında) (Şekil 4). Keban ruhsatında yapılan sondajlarda yer yer cevherli zonlar kesilmiştir. Bu ruhsat sahasında 2014 yılı için
sondajlı çalışmalar planlanmakta olup; şu anki
verilere göre küçük-orta ölçekli bir cevherleşme beklenmektedir. Bu sahada 3 m’ye varan
kurşun, genelde saçınım halde bakırlı zonlar,
ile NTE açısından önemli olduğu düşünülen
floritli seviyeler tespit edilmiştir.

Şekil 4- Proje çalışma alanı ve ruhsatlar (MTA 2002)

KAHRAMANMARAŞ - OSMANİYE
POLİMETAL MADEN ARAMALARI
Doğu Toros Orojenik Kuşağı’nın batısında
yer alan proje alanı (Malatya-Adıyaman ve K.
Maraş) kalan içerisinde, ekay kuşağı içerisinde
altın ve bakır içeren zuhur ve yataklar mevcuttur. Proje kapsamında bölgede yapılan prospeksiyon çalışamaları sonucu birçok yeni zuhur ve mineralizyon tespit edilmiştir (Şekil 5).

2013 yılı iş programı kapsamında 2 ruhsat sahasında sondajlı arama gerçekleştirilmiş
olup Kayışındere ruhsat sahasında 14 lokasyonda 9525,8 m, Büyükkızılcık sahasında ise
3 lokasyonda 1464,10 sondaj çalışması yapılmıştır. Eldeki ümit verici veriler nedeniyle yıl
içinde Kayışındere sahasında rezerv belirleme
amaçlı 15.000 m daha ilave sondaj çalışması
yapılacaktır. İlk değerlendirmelere göre ruhsat
sahasında Porfiri tipte ekonomik boyutta CuMo cevherleşmesi keşfedilmiştir.

Şekil 5- Proje çalışma alanı ve ruhsatlar (MTA ,2002)

MALATYA - ELAZIĞ - SİVAS POLİMETAL
MADEN ARAMALARI PROJESİ
Malatya-Sivas-Tunceli-Erzincan illeri arasında kalan bölgede demir oksitlere bağlı Olympic Dam tipi yataklar, baz ve kıymetli metal yatakları (Altın, Gümüş, Bakır, Molibden,
Çinko, Kurşun) ile uranyum-toryum ve NTE
araştırılması sürdürülmüştür. Bölgede 4 ruhsat
sahalarında sondajlı arama çalışmaları yapıl-

mıştır (Şekil 6). Önceki yıllarda keşfedilen demir cevherleşmesinin sınırlanması amacıyla
11 lokasyonda 5433 m sondaj yapılmıştır. Bu
çalışmalar neticesinde Kuluncak ruhsatlarında
demir arama amaçlı sondaj faaliyetleri tamamlanmış olup; yapılacak değerlendirmeler sonucunda Buluculuk Hakkı talebiyle MIGEM’e
devredilecektir.
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Şekil 6- Proje çalışma alanı ve ruhsatlar (MTA, 2002)

SİVAS - ERZİNCAN - MALATYA DEMİR
ARAMALARI
Sivas-Erzincan-Malatya Demir Aramaları
projesi İzmir–Erzincan sutur zonunun güneyinde yer alan Türkiye’nin en önemli demir provesi olan Divriği Maden alt provensinde yer
almakta olup başta MTA olmak üzere birçok
kurum ve kuruluş tarafından çalışma yapılmış
bir bölgedir (Şekil 7). Bilindiği üzere bu bölge
yıllık demir üretimimzin % 47’sini karşılamaktadır. 2013 yılında bölgede yapılan sondajlarda
demir cevherleşmesi oluşturabilecek manyetitçe zengin seviyeler tespit edilmiştir. Ayrıca bu
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proje ile gerek mevcut yatakların oluşum modellerinini ortaya konulması gerekse modelleme açısından eksikliklerinin giderilerek elde
edilecek bulgularla yeni maden yataklarının
ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 2013 yılı
içerisinde 2 farklı sektörde 8684,20 m sondaj
çalışması yapılmıştır. Güneş sektöründe 12
lokasyonda 3560 m sondajlı arama çalışması
gerçekleştirilmiştir. Karaağaç sektöründe ise
14 lokasyonda 5124,20 m sondaj çalışması
yapılmış olup rezervi ortaya çıkarılması amaçlı
2013 yılı için 10.000 m sondajlı arama çalışması planlanmıştır.

Şekil 7- Proje çalışma alanı ve ruhsatlar (MTA 2002)

DOĞU ANADOLUDAKİ SOFULAR
KULUNCAK MALATYA BÖLGESİNİN
NTE POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
(TÜRKİYE KORE ORTAK PROJESİ)
Gelişen teknoloji ile endüstride kullanılan
metal çeşitliliğinin ve beraberinde fiyatlarının
da artması, ülkeleri kendi yer altı kaynaklarını daha etkin bir şekilde araştırmaya ve iç tüketimleri için gerekli olan madenleri ya kendi
kaynaklarından ya da ithalat yoluyla tedarik
etmeye yöneltmektedir. Yeni NTE yataklarının

ortaya çıkarılması ve mevcut bilinen zuhurların geliştirlmesi amacıyla Kore ile ortak olarak
2012 yılından beri yürütlen proje kapsamında
2013 yılında; Mayıs ayında Kırşehir-Kırıkkale
civarında Eylül ayında Malatya-Elazığ çevresinde prospeksiyon çalışmaları yapılmıştır
(Şekil 8).
Başören ruhsatlarında NTE yönelik 3 lokasyonda 796 m sondaj çalışması yapılmıştır.
Elde edilecek veriler ışığında 2014 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Şekil 8- Proje kapsamında çalışılan iller.

DOĞU ANADOLU YIĞIŞIM KARMAŞIĞI
MADEN ARAMALARI
Proje alanı, Doğu Pontid’lerin güney kesimi ile Kuzey Anadolu Ofiyolit Kuşağı’nın sınırında, bu iki kuşağın birlikte dilimlenerek bir yığışım karmaşığı oluşturdukları temel üzerinde
yer alan Oligosen-Kuvaterner yaşlı volkanik ve
volkanosedimanter birimlerin bulunduğu, Kars
Platosu olarak adlandırılan alanı ve çevresini
(Oltu- Narman- Tortum- Horasan- Pasinler-

Göle) ayrıca Doğu Anadolu Yığışım Karmaşığı (Erzurum güney-güneydoğusu Sakaltutan
Grubu) orta ve kuzey kesiminindeki bölgeyi
kapsamaktadır (Şekil 9). Proje kapsamında
2013 yılında 2 farklı ruhsat alanında 4 lokasyonda 1230 m sondajlı arama çalışmaları yapılmış olup halen sondaj çalışmaları devam
etmektedir. Yapılan sondajlarda yoğun sülfürlü
zonlar kesilmiş olup arama çalışmaları devam
etmektedir.
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Şekil 9- Proje çalışma alanı ve ruhsatlar (MTA 2002)

ORTA TOROSLAR KURŞUN - ÇİNKO
ARAMALARI
OrtaToroslar Kurşun-Çinko Aramaları projesi Niğde Masifinde gelişebilecek muhtemel
cevher oluşumları ve Melendiz volkanitlerinde
gelişmiş olan hidrotermal alteresyon alanlarında muhtemel bir porfiri-epitermal cevherleşmenin gelişip gelişmediğini belirlenip, havza
ve kuşak bazında metalojenetik oluşumların
ortaya konması ile proje kapsamında alınmış
ruhsatlarda yapılacak çalışmalar ile bölgedeki
jeolojik problemlerin çözülmesi amaçlanmıştır
(Şekil 10). 4 ruhsat sahasında 18 lokasyonda
5171,20 m sondajlı arama çalışması gerçekleştirilmiştir. Çamardı Bereketli ruhsatında AuSb aramasına yönelik 11 lokasyonda 3293,7 m
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sondaj çalışması yapılmış yer yer 3000 ppb’e
varan Au değerleri elde edilmiştir. Gelen analiz sonuçlarına göre sığ derinlikte (özellik 0-100
m arasında) Au zenginleşmeleri tespit edilmiş
olup analiz sonuçları tamamalandıktan sonra
saha tekrar değerlendirilecektir. Çamardı Kavaklıoğlu sahasında (antik kalay ocağının bulunduğu saha mücaviri) yüzey örneklerinde Sn
anomali mertebesinde değeri tespit edilmiş ve
sondajlar bu amaç için planlanmıştır. 2012 yılında yapılan sondajlarda Sn anomalileri tespit
edilmiş ve 2013 yılı için 4 lokasyonda 557,5
m sondaj yapılmıştır, analiz sonuçlarına göre
saha değerlendirilecektir. Kitreli ruhsat sahasında Mo-Cu değerleri tespit edilmiş derinlik
kontrolü için 3 lokasyonda 1320 m sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir.

Şekil 10- Proje çalışma alanı ve ruhsatlar (MTA 2002)

ORTA PONTİDLER METALİK MADEN
POTENSİYELİNİN VE METALOJENEZİNİN
BELİRLENMESİ
Çalışma alanı olarak belirlenen bölge,
Anadolu’da ilk büyük imparatorluğu kurmuş
olan Hitit Devletinin başkenti Hattuşa (Boğazkale/Çorum) ve önemli bir kült merkezi olan
Alacahöyük kuzeyinde (Orta Karadeniz/Orta
Pontid ile Orta Anadolu arasında) yer almaktadır (Şekil 11).

2013 yılı içerisinde proje kapsamında altın
aramasına yönelik 5 farklı ruhsat sahasında
5145 m (Çiğdemlik (3 ruhsat) 35 lokasyonda
4140 m, Çobanlar sahasında 10 lokasyonda
1154 m, Durağan ruhsatında 1 lokasyonda 245
m) sondajlı arama çalışması yapılmıştır. Kesin
olmamakla birlikte Çiğdemlik (AR:201100390)
ruhsat sahasında 914 ppb ortalama Au tenörlü 562.613 ton görünür rezerv ve 1.402.898
ton muhtemel rezerv hesaplanmıştır (2013 yılı
sondaj sonuçları dahil değildir).

Şekil 11- Proje çalışma alanı ve ruhsatlar (MTA 2002)
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ORTA KARADENİZ-ORTA ANADOLU
OFİYOLİTLERİ
KROM-NİKEL-PİLATİN
GRUBU
ELEMENTLERİ
(PGE)
ÖN
ARAMALARI
Orta Pontidlerde yer alan Çangaldağ
kompleksi önemli bir metalojenik provens alanıdır. Özel sektör tarafından yoğun bir şekilde
çalışılan bu bölgede, irili ufaklı birçok zuhur ve
işletme bulunmaktadır. Orta Karadeniz –Orta
Anadolu Ofiyolitleri Krom-Nikel ve PGE Ön
Aramaları projesi kapsamında 2009 yılından
itibaren prospeksiyon ve detay jeoloji çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Şekil 12).

(47 lokasyon), 9866,5 kırıntılı(46 lokasyon)
sondajlı arama çalışması gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizdeki bu tip ilk Masif Sülfit Yatağı olan
Hanönü Bakır Yatağı, dünya üzerinde farklı
alanlarda bulunan yüksek rezerve ve yaklaşık % 1-3 Cu tenörüne sahip, masif mercek
kalınlıkları 25 metre ile yaklaşık devamlılıkları
200-500 metreyi bulan Beshii Tip Masif Sülfit
Yatakları ile benzeştirilebilir. Proje kapsamında
Zeybek ve Cozoğlu sahalarında 8 lokasyonda
2361,6 m karoylu, 6 lokasyonda 1866 m kırıntılı sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu
sahalar için 2014 yılında arama çalışmaları devam etmesi planlanmaktadır.

Hanönü ruhsat sahasında bakır aramasına yönelik olarak 24827 m (14951,7 karotlu

Şekil 12- Proje çalışma alanı ve ruhsatlar (MTA 2002)

Orta Pontidlerde yer alan Çangaldağ
kompleksi önemli bir metalojenik provens alanıdır. Özel sektör tarafından yoğun bir şekilde
çalışılan bu bölgede, irili ufaklı birçok zuhur ve
işletme bulunmaktadır. Orta Karadeniz –Orta
Anadolu Ofiyolitleri Krom-Nikel ve PGE Ön
Aramaları projesi kapsamında 2009 yılından
itibaren prospeksiyon ve detay jeoloji çalışmaları gerçekleştirilmiştir
Hanönü ruhsat sahasında bakır aramasına yönelik olarak 24827 m (14951,7 karotlu
(47 lokasyon), 9866,5 kırıntılı (46 lokasyon)
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sondajlı arama çalışması gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizdeki bu tip ilk Masif Sülfit Yatağı olan
Hanönü Bakır Yatağı, dünya üzerinde farklı
alanlarda bulunan yüksek rezerve ve yaklaşık % 1-3 Cu tenörüne sahip, masif mercek
kalınlıkları 25 metre ile yaklaşık devamlılıkları
200-500 metreyi bulan Beshii Tip Masif Sülfit
Yatakları ile benzeştirilebilir. Proje kapsamında
Zeybek ve Cozoğlu sahalarında 8 lokasyonda
2361,6 m karotlu, 6 lokasyonda 1866 m kırıntılı sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu
sahalar için 2014 yılında arama çalışmaları devam etmesi planlanmaktadır.

ÇANAKKALE - BALIKESİR POLİMETAL
MADEN ARAMALARI
Biga Yarımadası ile Batı Anadolu’da bilinen yatak ve zuhurların dışında yeni yataklar
bulunması olasılığı oldukça yüksektir. Örneğin; Balya Pb-Zn-Cu yatağında dasit porfirin
asit yıkanmış olan üst kısmının altında bakır-altın, İvrindi Sb cevherleşmelerinin daha
alt seviyelerinde düşük sülfürlü altın, Balıkesir-Şamlı manyetit skarnı ile birlikte kalkopirit,
Bayramiç-Halilağa Au cevherleşmesi alt seviyelerinde porfiri tip Cu-Au, Ayvalık-Ayazmant

manyetitli skarnın ise daha alt seviyelerinde porfiri bakır cevherleşmelerinin bulunması beklenir. 2013 yılında proje kapsamında 3
ruhsatta (Ezine/Kızılcık, Soma/Çatalçam ve
Burhaniye/Börezli) 15 lokasyonda 2873,9 m
sondajlı arama çalışması gerçekleştirilmiştir.
Soma/Çatalçam ve Burhaniye/Börezli ruhsat
sahalarında 3000 m sondajlı arama çalışması
daha yapılacaktır. İhale sonuçlanıncaya kadar kamp çalışmalarına ara verilmiştir. Soma
Çatalçam sahasında Pb Burhaniye-Börezli
ruhsatında ise Au aranmasına yönelik sondajlı
çalışmalar planlanmıştır (Şekil 13).

Şekil 13- Proje çalışma alanı ve ruhsatlar (MTA 2002)

TRABZON - RİZE - ARTVİN POLİMETAL
MADEN ARAMALARI
Karadeniz Bölgesi içerdiği maden yatakları bakımından büyük bir öneme sahiptir.Doğu
Karadeniz Bölgesi adayayı volkanizmasına
bağlı polimetal cevherleşme açısından potansiyel alan teşkil etmektedir (Şekil 14). Doğu
Pontid’ler olarak adlandırılan bu bölgede Türkiye’nin en önemli maden yatakları bulunmaktadır. Bölgede halen işletilmekte olan çok sayıda Cu-Pb-Zn yatak ve zuhuru yer almaktadır.
Bu yatakların büyük bir kısmı masif sülfit tipte
olup, başta bakır olmak üzere kurşun, çinko,
gümüş ve altın içerirler. Bu yataklar genellikle

Üst Kretase yaşlı domsal yapı gösteren asidik
kayaçlar içerisinde masif, ağsal ve saçınım
tipte gelişmektedir. Trabzon-Rize-Artvin illeri
ve çevresinde, ayrıca Sürmene ve Of ilçelerinde yer alan 6 adet ruhsat sahasında, özellikle
VMS oluşumları ve Polimetal cevherleşmelerin (Cu-Zn-Pb-Au-Ag) araştırılması hedeflenmektedir. 2 farklı ruhsat sahasında (Sürmene/
Aksu 4 lokasyonda 1323 m, Of/Erenköy ruhsat
sahasında 6 lokasyonda 1570 m) sondajlı aramalar gerçekleştirilmiştir. Her iki ruhsat sahasında analiz sonuçları tamamlandıktan sonra
küçük/orta ölçekli bir buluculuk hakkı alınacaktır.
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Şekil 14- Proje çalışma alanı ve ruhsatlar (MTA 2002)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ PORFİRİ
MADEN POTANSİYEL ALANLARININ
BELİRLENMESİ PROJESİ
Doğu Pontit’ler olarak tanımlanan bölgede geçmiş yıllarda bulunan çok sayıda Volkanojenik Masif Sülfit, Damar, Skarn, Epitermal
ve Porfiri tipte metalik cevherleşmeler yer almaktadır.Paleozoik-Tersiyer yaş aralığındaki
kayaçların yüzeylendiği ve proje kapsamında
çalışılacak olan Ordu-Artvin arasındaki bölgede daha çok yüksek tenör ve rezerv içermeleri
nedeniyle Üst Kretase yaşlı felsik volkanitler
içerisindeki Kuroko tip Volkanojenik Masif Sülfit yatakları ve son dönemlerde küresel gelişmelere bağlı olarak artan fiyatlar nedeniyle,
bölgede Eosen yaşlı volkanitler içerisinde gelişmiş olan, epitermal Au-Ag yatakları araştırılmaktadır. Ordu-Artvin arasında çok geniş alanlarda yayılım gösteren Üst Kretase ve Tersiyer

yaşlı intrüzif kayaçlar bir bütün halinde değerlendirilerek porfiri tip cevherleşmeler açısından
yeterince araştırılmadığı ve bu projeyle Doğu
Pontitlerin Kuzey Zonundaki tüm intrüzif kayaçlar porfiri tip Cu-Mo açısından irdelenecek,
skarn ve epitrmal tip cevherleşmelerle porfiri
tip cevherleşmelerin ilişkileri ortaya konması
hedeflenmiştir (Şekil 15).
Proje kapsamında 5 ruhsat sahasında etüt
ve prospeksiyon çalışmaları tamamlanmışıtr.
Sadegöre ruhsat sahasında 2013 yılı içinde
kırıntılı 2000 m sondaj planlanmış olup orman
izninin çıkması halinde sondaj çalışması gerçekleştirilecektir. Eski bir işletme sahası olan
ruhsat alanında olumlu dğerler elde edilmiş
olup bu değerlerin derinlik kontrolü yapılması
planlanmıştır.

Şekil 15- Proje çalışma alanı ve ruhsatlar (MTA 2002)

56

ALADAĞ KROM ETÜTLERİ
Krom yataklarının içinde bulunduğu ofiyolitik kayalar Türkiye’de oldukça yaygındır.
Ülkemiz, tespit edilmiş bulunan rezerv miktarı açısından değilse bile, kalitesiyle dünyada
önde gelen kromit üreticisi ülkelerden birisidir.
Türkiye’de % 20 Cr2O3’ün üzerinde tenörlerde
krom rezervi toplam 26 milyon tondur. Bununla
birlikte Önceki yıllarda MTA Genel Müdürlüğü
tarafından Adana (Aladağ) Yataardıç sahasın-

da ortalama % 5.36 Cr2O3 tenörlü 200 milyon
ton rezerv belirlenmiştir. Bu yatak dünyada ofiyolitlerde oluşmuş büyük yataklardan biridir.
Aladağ bölgesinde son yıllarda özel şirketler
tarafından yoğun arama çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, ortalama %5,36 Cr2O3 tenörlüdür.
Bu sonuçlarla Adana/Aladağlar yöresinde 4
ruhsat sahasında 8 lokasyonda krom aramasına yönelik olarak 1307,5 m sondaj çalışması
gerçekleştirilmiştir. Sondajlı arama çalışmaları
devam etmektedir (Şekil 16).

Şekil 16- Proje çalışma alanı ve ruhsatlar (MTA 2002)
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