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DOĞAL KAYNAKLARIN ÖNEMİ VE
MADEN ARAMA
Doç. Dr. Abdulkerim YÖRÜKOĞLU*

Madencilik, ülkelerin kalkınmasında önemli
rol oynayan sektörlerden biridir. Maden ürünleri, sanayi, enerji, tarım ve inşaat sektörlerinin,
temel girdilerini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerin kalkınma süreci incelendiğinde, madenciliğin itici gücünden yararlandıkları görülecektir.
Günümüzde gelişmişliğin göstergeleri olarak nitelendirilen demir-çelik, enerji ve tarım
ürünleri üretimindeki devamlılık büyük ölçüde
madencilik ürünleri ile sağlanmaktadır. Bilindiği
gibi demir-çeliğin hammaddeleri, demir cevheri ve kömür, enerji hammaddelerinin % 75-80’i
maden ürünleri olan, kömür, petrol, doğalgaz
gibi fosil yakıtlar ve uranyumdur. Tarımın ana
girdisi olan gübre üretiminde kullanılan hammaddelerin % 90’ı madencilik faaliyetleri sonucunda elde edilmektedir. Ayrıca, tüm sanayi
dallarının ürünlerinde veya kullandıkları araç
ve gereçte, doğrudan veya dolaylı olarak maden ürünlerine ihtiyaç vardır. Seramik, metalurji, cam, refrakter sanayileri ve inşaat sektörü
başta olmak üzere; dolgu maddeleri, doğal

boyalar, süzücüler, aşındırıcılar, değerli taşlar,
sondaj çamurları, gübre, elektronik ve kimya
endüstrilerinin en önemli girdisi madenlerdir.
Madencilik endüstrisi günümüzde dünya
çapında genişleyen ekonomik bir faaliyet alanı
haline gelmiştir. Buna karşın, mineral kaynaklar yenilenebilir nitelikte değildir ve bunların bir
gün tükenmeleri kaçınılmazdır. Günümüzde,
Dünya’da yıllık 1,5 trilyon ABD Doları değerinde 10 milyar tonun üzerinde maden üretilmektedir. Bu rakamın % 75’i enerji hammaddeleri,
% 10’u metalik madenler ve % 15’i endüstriyel
hammadde üretimine aittir. Verilen değerler
madencilik endüstrisinin dünya ekonomisi için
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir (Bir
önceki yıla göre bazı madenlerde Yıllık ortalama fiyat artışları: Bakır (%85), Nikel (%60),
Çinko (%138), Uranyum (%106), Kobalt (%84)
ve Alüminyum (%34) olmuştur). Hammadde
arz ve taleb dengesine bağlı olarak doğal kaynakların aranmasında küresel eğilimler değişmektedir (Şekil 1). Uluslararası maden arama
şirketleri belirli bazı minerallerin (Altın, Baz
Metallar vb.) aranmasına kaynak ayırmaktadırlar. Arama şirketlerinin arama faaliyetlerine kaynak ayırması ve ilgisi arama yapılan
doğal kaynağın fiyatıyla doğrudan ilişkilidir
(Şekil 2).

DÜNYA MADEN HARCAMALARI

Şekil 1- Küresel maden arama harcamaları

Şekil-1 Küresel maden arama harcamaları
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cıyla 1935 yılında kurulmuştur. Genel Müdürlüyarı mamul olarak üretilmesinin yanı sıra mağümüz o günden bu yana yaptığı çalışmalarla
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çalışmalarını sürdürmektedir. Bu gerçeklerin bilincinde olarak Ülkemizdeki yer altı
kaynaklarını en yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılması, enerji ve
sanayinin hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak karşılanması, üretilen 3
hammaddelerin yurtiçinde işlenerek nihai ürünlere dönüştürülmesi madencilik politikamızın
ana hedeflerini oluşturmaktadır. Madencilik çevre ile birlikte yürütülmesi gereken bir yatırım
grubudur. Madenler, milyonlarca yılda oluşan tüketildiğinde yenilenemeyen, bu nedenle

• Hammadde ihracatını azaltıp uç ürün

		 haline getirmek,
• Hammadde ithalatını kolaylaştırmak, uç
		 ürün üretimine yönelik yatırımları teşvik
		 etmek, yönlendirmek,
		 şeklinde sıralayabiliriz.
Ülkemiz hammadde ihtiyacının yerli kaynaklarımızdan karşılanması amacıyla; MTA
Genel Müdürlüğü arama-araştırma çalışmalarında özellikle son yıllarda havza bazına yönelmiş, geçmişte birinci etap madencilik olarak
adlandırılan mostra madenciliği ve aramacılığı
yerine, bu gün ikinci etap madencilik diyebileceğimiz, örtülü ve gömülü maden yataklarının
aranmasına yönelik bilimsel ve teknik yöntemleri kullanan, aramada karşılaşılan riskleri
azaltan bu kapsamda sektöründe yararlanabileceği alt yapı bilgileri üreten bir kuruluştur.
Ülkemizde bugün sondajlı maden arama faaliyetlerine yönelik olarak yılda 1,5 milyon metre maden arama sondajı yapılmakta olup, bu
sondajın yaklaşık 350 bin metresini MTA yapmaktadır.
Madencilik sektörü büyük risk taşıyan bir
sektördür. Bu riskin ana nedeni aramalar sonucunda ortaya çıkarılacak varlığın nicelik ve
niteliklerinin tahmin edilmesindeki zorluklardır.
Madencilikte büyük riskle birlikte yatırım tutarı
da yüksektir. Bu riskin azaltılması, aramaların
her aşamasında ve aramalardan sonra yapılacak bilimsel ve teknolojik çalışmalara bağlıdır.
İşte burada yer bilimlerinin önemi karşımıza
çıkmaktadır. Bu kapsamda MTA’nın yürüttüğü
projeler ve ürettiği alt yapı bilgileriyle bu riskin
azaltılması yönünde faaliyetlerin sürdürülmesi
ve desteklenmesi çok önemlidir.
Maden arama faaliyetleri çok zor, zaman
alıcı, bilgi birikimine gereksinim duyan ve deneyimi gerektiren süreçlerdir. Çünkü arama
faaliyetleri” samanlıkta iğne arama “ deyiminin
tam karşılığı olup sadece 9 element yerkabuğu
bileşiminin %99.7’sini oluşturmaktadır.
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Oksijen
Silisyum
Alüminyum
Demir
Kalsiyum
Sodyum
Magnezyum
Potasyum
Titanyum
		

O
%46.3
Si
%28.2
Al
%8.2
Fe
%5.6
Ca
%4.1
Na
%2.4
Mg
%2.3
K
%2.1
Ti
%0.5
Toplam: %99.7

Geriye kalan %0,3 ise modern toplumlar
için gerekli farklı tipteki mineral ve kayaç olarak doğada bulunmaktadır. Fakat, bu mineral
ve kayaçlar doğada oldukça ender bulunur.
Cevher, yeterli miktarda faydalı ve/veya
değerli metal içeren bir kayaçtır. Bu değerli
metallerin, cevher içerisinde ortalama kayaç
bileşimine göre daha yüksek oranlarda olması,
bu kayaçları ekonomik hale getirmektedir. Bir
cevherin ekonomik olup olmaması iki önemli
faktöre bağlıdır:
√
√

Elde edilecek metal veya mineralin değeri
Bu metal veya minerallerin cevher içerisin
deki konsantrasyonları (Ne kadar yüksek
ise, cevher o kadar zengindir).
Altın yer kabuğunda oldukça sınırlı bir
oranda bulunmaktadır, ortalama 4ppb (milyarda). Bir onsu bir kaç bin dolar olan altın ancak
ppm (milyonda) mertebesinde kayaç içerisinde
konsantre olursa ekonomik olabilir.
Bakır, yerkabuğunda ortalama 100ppm
civarında bulunmaktadır (yerkabuğunda altından 25.000 kat daha fazla konsantre olmaktadır). Bakır değerinin altına göre oldukça düşük
olması nedeniyle; bakırın ekonomik bir maden
yatağı oluşturabilmesi için altından 100.000
kat daha fazla yerkabuğunda konsantre olması
gerekmektedir.
Bu nedenle maden arama faaliyetleri aynı
zamanda ileri teknoloji kullanılarak ölçüm,
analiz ve testlerle veriler üretilmesi ve bu verilerin uzman deneyimli yerbilimciler tarafından
değerlendirilmesi, öngörüler ve yorumlar çıkartılarak arama faaliyeti hedeflerine ulaşılmasıdır.

Bu nedenle maden arama faaliyetleri aynı zamanda ileri teknoloji kullanılarak ölçü
analiz ve testlerle veriler üretilmesi ve bu verilerden uzman deneyimli yerbilimciler ta
değerlendirmeler, öngörüler ve yorumlar çıkartılarak arama faaliyetii hedefler
ulaşılmasıdır.
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hal edilmektedir. Her yıl hammadde ithalatına
rafından üretilen ve savaş halinde temin edidemir ve demir cevherine 2012 yılında yaklaşık 11 milyar $ çıkmıştır. Bu ithalatımız artar
ödenen miktar artmaktadır (Şekil 3-5). Ülkemiz
lemeyeceği için stoklanması gereken maden
devam etmektedir. Benzer şekilde ülkemiz yılda 350 bin ton bakır tüketmekte olup m
hammadde tedarik sürecini yönetebilmesi için
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Şekil-3 Ülkemizin Hammadde İthalat ve İhracatı
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Şekil 4- Türkiye Demir-Çelik Sektörü Dış Ticareti (Milyar ABD Doları)

Türkiye Bakır Dış Ticareti (Milyar ABD Doları)
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Şekil 5- Türkiye Bakır Dış Ticareti (Milyar ABD Doları)
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çalışmalarına önemli bir girdi sağlayan ve dolayısıyla
arama yatırımlarını kolaylaştıran
kin araçlardan biri, sözü edilen bu kamu yatısi bölgesel aramalardan fizibilite çalışmasına
bölgesel
jeoloji
araştırmalarını
da
bu
uzun
yatırım
süresine
eklemek gerekir. Tüm dünyada
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adım adım ilerleyen yüksek riskli arama ve
özel girişimciler bu yüksek risk ve uzun yatırım (doğal olarak daha da uzun geri ödeme)
yatırımların maliyetini düşürerek, devlete mabüyük sermaye isteyen uzun süre gerektirebisüresini göze alarak, madencilik yatırımlarına başlangıçtan itibaren girememekte, ancak
dencilik yatırımlarının dağılımını (maden türü
len süreçler bütünüdür. Ayrıca arama çalışmaarama çalışmaları belli aşamalara ulaşmış-dolayısıyla riski kabul edilebilir ölçüde azaltılmış
ve yatırım yeri açısından) ve hızını, belirlenmiş
larına önemli bir girdi sağlayan ve dolayısıyla
ve yatırım süresi kısaltılmış-yatırım fırsatlarına ilgi duymaktadırlar. Ancak özellikle bölgesel
hedefler yönünde etkileme imkanı verir.
arama yatırımlarını kolaylaştıran bölgesel jeonitelikli çalışmaların özel girişimciler tarafından gerçekleştirilmesi kolay değildir. Ülkemizde
loji araştırmalarını da bu uzun yatırım süresine
bu risk sermayesini karşılayabilecek ve bu zamana dayanabilecek çok fazla firma
Yönlendirici ve özendirici vergi ve kredi
eklemek gerekir. Tüm dünyada özel girişimcibulunmamaktadır.
politikalarının, arama yatırımlarının doğasına
ler bu yüksek risk ve uzun yatırım (doğal olarak
politika
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daha
da
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geri
ödeme)
süresini
göze
alaÜstelik madencilik yatırımlarında ilk adımların uygun
devletçe
atılması
ekonomik
akılcılığa
Çünkü
vergi
kolaylıkları,
sadece
kâr
eden işletrak,
madencilik
yatırımlarına
başlangıçtan
itida uygundur. Çünkü hem böylece arama yatırımlarındaki yüksek riskin çok sayıdaki risk alıcı
melerin otofinansman gücünü arttırarak, yatıbaren girememekte, ancak arama çalışmaları
rımlar üzerinde etkili olabilir. Arama yatırımları
belli aşamalara ulaşmış-dolayısıyla riski kabul
edilebilir ölçüde azaltılmış ve yatırım süresi kıiçin girişimcilere borçlarını ilerde üretime geçsaltılmış-yatırım fırsatlarına ilgi duymaktadırlar.
tiklerinde kendi satışlarından elde edecekleri
Ancak özellikle bölgesel nitelikli çalışmaların
gelirlerle geri ödeme imkanı verecek, gerçek
özel girişimciler tarafından gerçekleştirilmesi
bir kredi desteği sağlamak ise, yukarda dekolay değildir. Ülkemizde bu risk sermayesini
ğinilen yüksek risk ve uzun vade yüzünden
karşılayabilecek ve bu zamana dayanabilecek
kolayca mümkün değildir. Belki gelişmiş batı
çok fazla firma bulunmamaktadır.
ülkelerinde devletin madencilik yatırımlarından
tümüyle çekilmesi (gerçekte böyle bir durum
da yoktur) kendi gelişmişlik düzeyleri açısınÜstelik madencilik yatırımlarında ilk adımdan bizdeki kadar büyük sıkıntılar yaratmayaların devletçe atılması ekonomik akılcılığa da
uygundur. Çünkü böylece hem arama yatıbilir. Çünkü onlar hem sahip oldukları uluslarımlarındaki yüksek riskin çok sayıdaki risk
rarası nitelikteki şirketleriyle dünya madencilik
alıcı üzerine dağıtılarak asgariye indirilmesi
faaliyetleri kapsamındaki değerlerden aslan
payını almaktadırlar, hem de madencilik alt yamümkün olur, hem de her özel girişimcinin
pısı hizmetlerini bize göre çok ileri bir düzeyde
kendi ihtiyacını karşılamak üzere bu çalışmagerçekleştirmektedirler.
ları yapması halinde yol açılacak kaynak israfı
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Sonuç olarak devlet sözü edilen faaliyetleri
özel sektörden daha iyi yapabildiği için değil,
açıklanan nedenlerle özel kesim yapamadığı için sürdürmek zorundadır. Madencilikte
kamu ve özel yatırımlar rakip değil, birbirini
tamamlayıcıdır. Kamu yatırımlarının amacı, ülkenin madencilik alanındaki yatırım
fırsatlarını açığa çıkarmak ve böylece özel
girişimlerin ilgisini bu fırsatlar üstüne çekerek çok daha büyük kapital gerektiren
üretken yatırımları uyarmaktır. Madencilikte
özel yatırımların canlılığı, büyük ölçüde kamu
yatırımlarının uyarıcılığına bağlıdır. Devletin
madencilik yatırımlarındaki uyarıcılık işlevi
ortadan kaldırılırsa sektörün en önemli büyüme etmenlerinden biri yok edilmiş olur.
MTA Ne Kadar Aramalı!.. Madencilik yatırımlarında devletin işlevi, bu yatırımların erken
aşamalarındaki engellerin (yüksek risk, uzun
yatırım süresi) aşılmasını sağlayarak özel
yatırımları uyarmakla sınırlı olduğuna göre,
MTA’nın amacı kuşkusuz en az yatırımla bunu
sağlamak olmalıdır. Bir başka anlatımla MTA
arama faaliyetlerini olabildiğince erken bir
aşamada kesip, geriye kalan yatırımları özel
girişimcilerin gerçekleştirmesini beklemek
durumundadır. MTA arama çalışmalarını, yatırım fırsatlarını özel girişimcilerin ilgisini çekecek bir ölçüde açığa çıkaracak kadar ilerletmek
zorundadır. Devletin madencilik yatırımlarını
bu şekilde subvanse etmesindeki amacı, ülke
maden kaynaklarının hızla değerlendirilmesini
sağlamak, ve böylece vergi ve döviz gelirlerini
arttırmak, istihdam imkanlarını genişletmektir.
MTA, bulduğu maden kaynaklarını MİGEM
aracılığı ile bir üretici kuruluşa devretmek
zorunda olan yalnızca arayıcı bir kuruluştur. Bu kapsamda günümüze kadar Türkiye
madencilik sektörüne katkı veren MTA son dönemde yürüttüğü projelere ait rezerv hesaplamaları ve akredite olan laboratuvarları, zengin
bilimsel rapor ve karot arşiviyle ve yeterli birikim ve tecrübesiyle uluslararası standartlarda
rapor hazırlama konusunda öncü ve güvenilir
kuruluş olarak yer almakta ve çalışma yaptığı
sahalara ait raporlar uluslararası standartlarda
olup özel sektör tarafından yatırımlarına kredi
sağlamak amacıyla da kullanılmaktadır.

Bu noktada şu tespitin yapılması çok
önemli, Ülkemizde yoğun bir arama programı uygulandığında, bilimsel yöntemler kullanarak maden arama faaliyetlerini yürüttüğümüzde, yeterli derinlik ve sıklıkta sondaj
yaptığımızda önemli maden varlıklarını keşfedebiliriz.
Maden varlığı olarak yerin 1 km altına kadar bakılması lazımdır. Maden çeşitliliği ve potansiyeli açısından Ülkemizde yeteri sıklık ve
derinlikte arama yapıldı mı?.. Sorusunun cevabı hayır olacaktır. Son dönemde MTA’nın yürütüğü arama faaliyetleri sonucunda 6,5 miyar
ton kömür, 1 milyar tona yakın %0,3 lük bakır,
65 ton altın ve endüstriyel hammaddeler bulunmuş olup bu sahaların bir kısmı MİGEM’ e
devir edilmiş bir kısmı ise devir aşamasındadır.
2003 yılından itibaren sondajlı aramalara verilen önemle birlikte, o yıllarda 32.000 metrelerde olan sondajlı arama metrajı, 2012 yılında
320.000 metreye ulaşmıştır. 2013 yılında 350
bin sondajlı arama hedeflenmiştir.
Ülkemiz karmaşık jeolojisi ve yoğun tektonik yapısı sonucu çok çeşitli maden kaynaklarına sahiptir. Bu jeolojik ve tektonik yapı aynı
zamanda maden yataklarımızın çok parçalı
ve dünya ölçeğinde küçük boyutlu olmasına
neden olmuştur. Buna rağmen bor, trona ve
mermer gibi dünya çapında önemli rezervlerimiz bulunmaktadır. Ülke sanayinin ihtiyaçları ve dünya madenciliğindeki gelişmeleri de
göz önünde bulundurularak, Ülkemiz jeolojik
yapısının sunduğu imkanlar doğrultusunda,
dünyadaki yüksek tenörlü fakat küçük rezervli
madenlerin azalması sonucu düşük tenörlü ancak büyük rezervli madenlerin aranması stratejisine uygun, ülkemizde henüz bulunmamış
gömülü veya bulunması zor madenlerin ileri
teknoloji yöntemleri kullanılarak aranması çalışmalarımız sürdürülecektir.
MTA, ülke planlamasında ve doğal kaynak
politikalarında kullanılacak olan her türlü jeolojik alt yapı bilgisini karar vericilere sunmaktadır.
Bu anlamda MTA, sadece kullanıcı ihtiyaçlarını
karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda ülke potansiyelininde en uygun şekilde kullanılmasına
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katkıda bulunmaktadır. Bu anlamda MTA görev aldığı maden arama ruhsatlarında gerekli
çalışmaları en kısa sürede yapıp, sonuçlandırmak ve MİGEM aracılığı ile sektöre devretmektir. Ayrıca bu raporlara ve verilere MTA
arşivinden de ulaşılması mümkün olmaktadır.
MTA’nın maden arama faaliyetlerinde prospeksiyon amaçlı çalışmaların çok kısa sürede (3-6
ayda) tamamlanması ve bu çalışmaların olumlu olması durumunda sahadaki çalışmalara devam edilmesi şekliyle maden arama projeleri
oluşturulmakta ve yürütülmektedir. Amacımız
ruhsat sahalarında yürüttüğümüz çalışmaları 2
yıl içinde tamamlamak, olumlu veya olumsuz
sonuçları sektörün değerlendirmesine sunmaktır. Bu yeniden yapılanma kurumda yürütülen çok disiplinli çalışmaları da kendi içinde
geliştirmiştir. Örneğin analiz laboratuvarları
akredite olmuş, analiz çeşitliği ve hızı artmış,
jeofizik yöntemler tamamen yenilenmiş, sondaj
faaliyetleri geliştirilmiş ve yenilenmiştir.
MTA madencilik yatırımlarına ilk ivmeyi
kazandırmak gibi, sektörün büyümesinde
önemli bir işleve sahiptir. Sektörde faaliyet gösteren serbest girişimciler için rakip
değil, büyük bir destek kaynağı, devlet için
ise, madencilik politikalarını geliştirme ve
etkili bir uygulama aracıdır. Bu nedenle tamamen maden arama dışındaki alanlara kaydırılması vahim sonuçlar doğurabilecektir.
MTA, Ülkemiz hammadde tedarik stratejisi
kapsamında maden arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir. Bu faaliyetlerine ek
olarak ;
• Türkiye jeokimyasal anomali haritalarının
yapımı tamamlanacaktır. Bu kapsamda Avrupa jeokimya çalışmalarıyla aynı standart
ve nitelikte olması amacıyla MTA’nın alt
yapı imkanları tamamlanmış ve çalışmalar
devam etmektedir.
• Yerbilimleri Veri Bankası; MTA’nın işlevinin gerektirdiği bir başka görevi de
Türkiye Maden Kaynakları ile ilgili verileri
derlemek, saklamak ve bu verileri sektörün
ihtiyaç duyduğu bilgilere dönüştürerek, ilgililere (girişimciler, DPT/Bakanlık vb. gibi
kamu kuruluşları) sunmaktır. Bunun için
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MTA’nın kendi faaliyetlerinin yanı sıra ülkedeki tüm madencilik faaliyetlerini (arama,
üretim) yakından izleyerek, bu faaliyetler
sırasında ortaya çıkarılan verilerin belgelerini (maden jeolojisi haritaları, jeofizik, jeokimyasal anomali haritaları, sondaj logları,
örnek alım yerlerini gösterir haritalar, imalat
haritaları, analitik veriler vb.) derleyip, sistemli bir biçimde saklaması, bir başka anlatımla, ülke maden kaynaklarının arama
ve üretim açısından sicilini tutması gerekir.
Çünkü söz konusu maden kaynağına, belli bir arama ve/veya üretim faaliyetinden
sonra, çeşitli nedenlerle (o gün için daha
ileri aramalara değmez olması, ekonomik
olmaması, bilinen rezervin tükenmesi vb.)
terkedildikten bir süre sonra yeniden aynı
ya da başka bir maden için ilgi duyulduğunda, büyük emek ve para karşılığı edinilmiş verilerin değerlendirilmesi suretiyle,
yeni çalışmaların bu veriler ışığında daha
akılcı biçimde sürdürülebilmesini sağlamaktır. Çünkü çoğu kere daha önce yapılmış sondajlar ve açılmış ocaklarda gözlemlenmiş verilerin bu belgelerden başka
yolla sağlanması pahalı olmakta ve bazen
de mümkün olmamaktadır. Daha önceki
faaliyetler sırasında edinilmiş verilerin saklanmamış olmasının bedeli sonradan ya
bu verilerin yeniden toplanması (göçük galerinin temizlenip incelenmesi vb. gibi) ya
da eksik verilerle çok yüksek riskli arama
çalışmalarının göze alınması biçiminde kat
kat yüksek maliyet olarak ödenmektedir.
Maden kaynağı üstünde önceki ve sonraki
çalışmalar çoğunlukla aynı kişi ya da kuruluşça yapılmadığından böyle belgelerin
saklanması özel girişimcilerden beklenemez. Bu çalışmaların sonunda MTA, periyodik olarak ülkemiz madenciliğinin daha
sağlıklı değerlendirilmesi ve yönetilmesi
için maden envanterleri ve yayınları yaparak sektörün bilgisine sunması da çok
önemlidir.
• Genel Müdürlüğümüzün, “MTA Karot
Bilgi Bankası” olup bu yapıyı «Türkiye
Karot Bilgi Bankası ve Araştırma Merkezine» dönüştürmelidir. Her türlü sondaj karot ve kırıntı örnekleriyle jeolojik örneklerin
ve bu örneklere ait tüm analiz ve bilgilerinin

modern arşiv ve bilgisayar ortamlarında
saklandığı merkezler Karot Bilgi Bankası
olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın bir çok
ülkesinde buna benzer karot bilgi bankaları kurulmuştur. Ülkemizde maden arayan
yerli yabancı kurum, kuruluşların yapmış
oldukları sondajlardan temsili numuneler
alınarak Türkiye Sondaj Karot Bilgi Bankası merkezlerinde arşivlenecektir. Bu sayede bilgiye ulaşma kolaylığı, aynı bölgedeki
sondaj tekrarlarının önüne geçilmesi, yüzeyden yapılan her türlü jeolojik çalışmaya
üçüncü boyut kazandırılması ve arşivlenen sondaj karot ve kırıntı örnekleri ile el
örneklerinden daha sonra yararlanma imkanı sağlanacaktır. Böylelikle, hem parasal
hem de zamansal olarak büyük tasarruflar
sağlanmış olacaktır. Arşiv ve veri toplama
anlamında Türkiye Yerbilimleri Veri bankası oluşturulmalı. MTA ve diğer kurumların
ürettiği yer bilimleri verisi tek çatı altında
toplanmalı, arşivlenmeli ve kullanıcıların
hizmetine sunulmalıdır.
• Madencilik kavramı, jeolojik varlıkların
(kaynak seçenekleri) yanı sıra ekonomik
koşullar ve teknolojik yetenekler çerçevesinde şekillenen ve kapsamı bu unsurlardaki değişikliklere göre biçimlenen (genellikle genişleyen) dinamik bir kavramdır.
Ekonomik koşulların nasıl değişeceği ve
teknolojinin ne yönde gelişeceği belli bir süreden öteye tahmin edilmeyeceği için, her
zaman geçerli olacak maden kaynakları
envanterlerinin çıkarılması ne ekonomik ne de mümkündür. Ancak bugünün
ve yakın geleceğin öngörülebilir koşulları
çerçevesinde envanterler çıkarılabilir. Bu
kapsamda MTA’nın, MİGEM ile iş birliği
yaparak, ülkemiz madencilik faaliyetleri ile
ilgili bilgileri anlamlı veri haline getirilerek
anlık ulaşılmasını sağlayacak veri bankası

YARARLANILAN KAYNAKLAR
-Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2011. “Girdi Tedarik
Stratejisi Belgesi (GİTES)”
-Özkan, Y. 1993, MTA’nın Artık Bir İşlevi Kaldı
mı?. Jeoloji Mühendisliği, Sayı: 42, 128133.
-Schadde, R. 2012 “Resent trend in mineral
exploration -are we finding enough?”

haline dönüştürmesi gerekmektedir. Bunun
ilk adımı olarak, doğal taş veri bankası yazılımı tamamlanmış, sektörün 2014 yılında kullanımına sunulması hedeflenmekte
olup bu çalışmanın diğer doğal kaynaklara
yaygınlaştırılması düşünülmektedir.
• Uluslararası İş Birliği: Uluslararası iş
birliğinde MTA’ya aktivite kazandırılmalıdır.
MTA yurt dışında arama ve araştırma yapabilmelidir. Özellikle Ülkemizin TİKA aracılığı ile yardım götürdüğü ülkelerde MTA
da yer almalı ve o ülkelerde yer bilimleri
ile ilgili arama ve araştırma yapmalıdır.
Ülkemizin ihtiyacı olan hammaddeler bu
ülkelerde yürütülecek projelerle karşılanabilmelidir.
• Eğitim Faaliyetleri: Kurulduğu yıllarda
birçok çalışanını burslu olarak yurt dışına
gönderen MTA, bu elemanlarına çeşitli
üniversitelerde ve jeoloji araştırma kurumlarında bilgi ve deneyim kazandırmıştır.
MTA kuruluş kanununda bulunan “sektöre
eleman yetiştirme görevi” sektörün gelişimi için çok önemlidir. Yer bilimleriyle ilgili,
konusunda uzman yerli ve yabancı bilim
adamlarını MTA‘ya davet ederek kurs,
çalıştay, çağrılı konuşmacı vb. ad altında
eğitim faaliyetlerine artarak devam edecektir. Bu kapsamda MTA 2013 yılında
“Uluslararası baz ve değerli metal” çalıştayı yapmıştır.
Sonuç olarak makul bir süre içinde MTA’nın
ülkedeki tüm maden kaynaklarını açığa çıkarması ve bu anlamda işlerini tamamlaması
düşüncesi temelden yanlış bir bakış açısıdır.
Topraklarımızın altında bugün ve gelecekte
işimize yarayabilecek, neyimiz var, maden ihtiyaçlarımızı hangi kaynaklarımızdan ve nasıl
karşılayabiliriz, soruları soruldukça, MTA’nın
katkılarına ihtiyaç olacaktır.
Presentation, MinEx Consulting RMG 8th
Annual Mining and Exploration Investment
Conference 15th - 16th November 		
Stockholm.
-T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Sanayi Genel Müdürlüğü,2012.“Türkiye
Demir-Çelik Ve Demir Dışı Metaller 		
Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı
2012-2016”
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MTA’ DA MADEN ARAMACILIĞI VE
YENİ YAKLAŞIMLAR
Abdurrahman TABLACI*
Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi bilinmektedir. Yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin % 99’u
doğal kaynaklardan, özellikle de madenlerden
sağlanmaktadır. Toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleri ile madencilik faaliyetleri arasında
çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. İnsanlar ilk
çağlardan itibaren madencilik faaliyetlerine ve
madenlerden yararlanmaya başlamışlar, bu
faaliyetlerin sonucunda da medeniyetin doğu-

şunu sağlamışlardır. Uzay çağı ve sanayi ötesi
bilgi toplumunun doğuşu da, maden ürünlerinden sağlanan özel metal, alaşım ve malzemeler sayesinde gerçekleşmiştir.
Ülkemizin metalik maden ve endüstriyel
hammadde potansiyelinin araştırılması, kaynak /rezerv belirleme çalışmaları ve ekonomik
değerlendirmeleri ile proje uygulamalarının
izlenmesi, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler ile Proje Planlama ve
Değerlendirme Koordinatörlükleri tarafından
toplam 129 personel tarafından yürütülmektedir
(Şekil 1).

Dr Jeoloji
Mühendisi; 8

Jeoloji Yüksek
Mühendisi; 20

Dr Jeoloji Mühendisi

İşçi; 9

Jeoloji Yüksek Mühendisi
Jeoloji Mühendisi

Memur; 15
Jeoloji
Mühendisi; 71

Yardımcı Teknik Eleman; 13
Mühendis
Yardımcı Teknik Eleman

Mühendis; 99
Memur
İşçi

Şekil 1- Maden Etüt ve Arama Dairesi personel durumu.

Genel Müdürlüğümüz ve onun ana hizmet
birimlerinden olan Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı, kuruluşundan bu yana geçen
78 yıllık süreçte; değişen koşullara, kendisine
verilen görevlere bağlı olarak zaman zaman
yapılanmasını ve önceliklerini yenileyerek
büyük hizmetler yapmıştır. Günümüzde, ülkemizin kamu ve özel sektör tarafından işletilen
maden yataklarının hemen hemen hepsinin

ilk bulunuşlarında ya da rezervlerinin geliştirilmesinde Genel Müdürlüğümüzün katkıları vardır. Demir-çelik, ferrokrom, bakır, alüminyum,
krom, bor ürünleri, seramik, cam, çimento gibi
madenlere dayalı sanayilerin ülkemizde kurulması ve geliştirilmesi, Genel Müdürlüğümüzün
önceki yıllarda bulduğu maden yatakları ve
ürettiği maden jeolojisi verileri sayesinde mümkün olmuştur.

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı – Ankara
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MTA Genel Müdürlüğü’nün maden arama
faaliyetleri de uluslararası standartlara ve kodlara uygun olarak proje esasına göre sürdürülmekte, detaylı arama faaliyetleri ile ortaya
konulan maden sahaları Maden İşleri Genel
Müdürlüğü’ne devredilerek özel sektörün hizmetine sunulmaktadır.
Son on yıllık dönemde MTA tarafından ikinci etap maden aramacılığı olarak da adlandırılan ve derin karotlu maden arama sondajları
ile de desteklenen gömülü maden yataklarının
aranmasına yönelik maden arama projeleri yoğun olarak yürütülmektedir.
MTA Genel Müdürlüğü’nün maden arama
projeksiyonunun temelinde geri dönüşümle
kazanılamayan ileri teknoloji hammaddeleri
önem taşımaktadır. Bu kapsamda özellikle nadir toprak elementleri, lityum, radyoaktif hammaddeler ile platinoid grubu mineraller; geleneksel hammaddelerimiz olan bor ve trona gibi
çeşitli tuzlar ile sanayimizin ihtiyacı olan demir,
nikel, baz ve diğer değerli metallerin aranmasına yönelik olarak arama projeleri yürütülmektedir.
Yakın bir gelecekte, Türkiye’nin sahip olduğu jeolojik yapının sunduğu çok çeşitli ve
gerekli yeni maden yataklarının devreye sokulması mümkün olacaktır.
Türkiye maden kaynakları bakımından
şanslı bir ülkedir. Günümüzde dünyada ticareti
yapılan 90 çeşit madenden sadece elmas, platin grubu metaller, kalay, titan, zirkon, potasyum tuzları, lityum mineralleri, andaluzit, sillimanit,ve korindon dışında işletilebilir nitelik ve
nicelikte kaynaklara sahiptir. Halen ülkemizde
60 civarında farklı maden üretimi yapılmaktadır.
Zengin çeşitliliğin yanı sıra maden envanterinin zengin olması da ülkemize üstünlük
sağlamaktadır. Türkiye metalojeni haritası hazırlanırken derlenen verilere göre bugün ülkemizde 4400 civarında yatak ya da zuhurun
varlığı bilinmektedir.
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Alüminyum (boksit), krom, bakır, çinko,
altın, gümüş ve demir önemli kaynaklara sahip olduğumuz metalik madenlerdir. Zengin
kaynaklara sahip olduğumuz endüstriyel hammaddeler ise, dünya rezervlerinin %63’ünü
oluşturan bor mineralleri, barit, mermer, bentonit, manyezit, feldispat, sodyum sülfat, kayatuzu, trona, stronsiyum tuzları, perlit ve pomzadır. Enerji hammaddeleri arasında da linyit
rezervlerimiz büyüktür.
Kuşkusuz, Türkiye maden potansiyeli belirlenmiş bu kaynaklarla sınırlı değildir. Ülkemizin
jeolojisi başta endüstriyel hammaddeler, bakır,
kurşun, çinko, altın, gümüş, nadir topraklar, linyit gibi çok değişik madenlerin yeni kaynaklarının bulunmasına elverişlidir. Ülkemiz arama
yoğunluğu açısından, özellikle son 25-50 yılda
ekonomik kaynaklar haline gelen porfiri bakır,
epitermal altın gibi yataklar açısından yeterince aranmamıştır. Sürdürülecek aramalarla
yeni kaynaklar bulma şansı yüksektir. Bugün,
belirlenmiş yeterli kaynaklarına sahip olmadığımız birçok madenin keşfedilebilir zengin kaynak potansiyeli vardır.
MTA Genel Müdürlüğü, bir yandan yerli ve
yabancı yatırımcıların ülkemizdeki arama yatırım fırsatlarına ilgisini çekmek için gerekli bilgi
alt yapısını hazırlarken, bir yandan da ekonomimizin sürekli artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarını, ülkemiz jeolojisinin sunduğu imkan ve
avantajları, iç ve yerli pazarlardaki gelişmeleri,
teknolojik ilerlemeleri göz önüne alarak zaman
zaman yenilediği önceliklere göre yönlendirdiği arama projeleri gerçekleştirmektedir. Son
yıllarda arama çalışmalarımız;
• Demir çelik, bakır, seramik, cam sanayilerimiz gibi önemli sektörlerimizin ihtiyacı
olan hammaddelere,
• Ülke ihtiyacımızı tamamen veya kısmen
ithalatla karşıladığımız madenlere,
• Son yıllarda ekonomik değer kazanarak
maden kapsamına giren ve ülkemizde
arama çalışmaları nispeten yeni ve yetersiz olan porfiri bakır, epitermal altın gibi yatakları üzerinde yoğunlaştırılmıştır.
• Önemli ihraç kalemimiz olan mermer
sektöründe Türkiye Mermerleri uluslarara-

projeleri ile maden ön etütleri, ruhsatlı sahalar
ve ücretli etüt çalışmalarını kapsayan arazi
faaliyetleri yürütülmüştür. Bu kapsamda 20032013 yılları arasında alınan toplam ruhsat saYukarıda belirtilen kapsamda yürütülen
yıları ve bu ruhsatlarda arama faaliyetleri için
proje çalışmalarında son yıllarda önemli peruygulanan
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Şekil 2- Maden Etüt ve Arama Dairesi 2002-2013 yılları arası ruhsat durumu.

Şekil
2.
Maden
Etüt
ve
Arama
Dairesi
2002-2012
yılları
arası
ruhsat
durumu.
Şekil Şekil
2.
Şekil
Maden
2.
2.Maden
Maden
Etüt ve
Etüt
Etüt
Arama
ve
veArama
Arama
Dairesi
Dairesi
Dairesi
2002-2012
2002-2012
2002-2012
yıllarıyılları
yılları
arası arası
ruhsat
arasıruhsat
ruhsat
durumu.
durumu.
durumu.

Şekil 3- Yıllara göre sondaj uygulama durumu.
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Metalik madenlere yönelik arama çalışmalarımız, baz ve değerli metaller üzerinde
odaklaştırılmış olup, bu madenler açısından elverişli jeolojik yapıya sahip Kuzeybatı Anadolu,
Doğu Karadeniz başta olmak üzere yurdumuzun birçok değişik yöresinde sürdürülmektedir.
Yapılan arama çalışmaları ile Malatya ili Kuluncak ilçesinde düşük tenör/yüksek rezervli
demir yatağı bulunmuş sahada halen rezerv
amaçlı sondajlar devam etmektedir. Son 10
yılda 25 adet ruhsat sahası buluculuk alarak
MİGEM’e devredilmiştir.
Madencilikte en önemli ihraç ürünümüz
olan doğal taş ve mermer konusunda ArGe ve
alt yapı çalışmaları kurumuz bünyesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda Türkiye Mermer
sınıflaması yapılmış ülkemizin her tarafındaki
mermerler renk-doku- vb. özelliklerine göre
ayırtlanmış 2013 yılında oluşturulan veri tabanı yayınlanacaktır. Endüstriyel hammadde
aramalarımız ağırlıklı olarak sanayinin geliştiği
batı bölgelerinde ve özellikle seramik, cam gibi
enerji girdileri yüksek sanayinin gelişme eğilimi göstermesi beklenen, doğal gaz boru hatlarının (gerek Mavi Akım, gerekse de İran Boru
Hattı) geçtiği bölgelerde yürütülmektedir.
MTA özel sektörden farklı olarak (olması gereken şekilde) ülkemizin sadece bugün
ve yarın ekonomik olarak değerlendirilebilecek
madenleri değil gelecek yıllarda ekonomimize
ve sanayimize gerekli olabilecek her türlü maden aramacılığında ki sorumluluklarını yerine
getirmek için çalışmaktadır.
Avrupa Birliği tarafından hazırlanan
“Avrupa Birliği için Kritik Hammaddeler (Critical Raw Materials for EU)” raporunda, bazı
hammaddelerin temin edilmesinde kritik bir
durumla karşılaşılacağı belirtilmektedir. Raporda kritik olarak nitelenen “antimuan, berilyum,
kobalt, florit, galyum, germanyum, grafit, indiyum, magnezyum, niyobyum, platin grubu metaller (PGM), nadir toprak elementleri (REE),
tantalyum ve tungsten” gibi madenlerin önemli
bir kısmının ülkemizde özel sektör tarafından
kapsamlı olarak aranmadığı bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda MTA Genel Müdürlüğü kritik
hammaddelerin aranması konusunda projeler
yapmakta ve bu projeleri yürütmektedir.
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Yukarıda konu edilen hususların dışında Daire Başkanlığımızca 2013 yılında uygulamaya konulan Uluslararası faaliyetler de büyük önem taşımaktadır. Uluslararası düzeyde
konusunda uzman konuşmacıların katılımıyla
gerçekleştirilen ‘’Uluslararası Baz ve Değerli
Metaller Çalıştayı’’nı çok sayıda özel sektör
temsilcisi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler delege olarak izlemişler, yurt içinde çeşitli maden sahalarına
teknik ziyaretlerde bulunmuşlardır.Uluslararası
katılımlı olarak Dairemizce ilk kez gerçekleştirilen bu çalıştay önümüzdeki dönemde de Uluslararası performansımızı geliştirmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Yukarıda değinilen ve 2013 yılında gerçekleştirilen bu ilkeler ülkemizin uluslararası
alandaki etkinliğini artırması bakımından büyük önem taşımaktadır.
Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen 2013 yılı proje çalışmalarında çok önemli
yeni verilere ulaşılmış, bu dönemde uygulamaya konulan arama ve araştırma faaliyetleri
sonucunda yeni mineralizasyon sahaları keşfedilmiştir.
2013 yılı Şubat ayında arama ruhsatı
kuruluşumuzca kazandırılan Kastamonu-Hanönü sahasında yaklaşık 8 ay gibi kısa bir süre
içerisinde toplam 25.000m sondaj çalışması
gerçekleştirilmiş, ülkemiz için ekonomik önem
taşıyabilecek yeni bir bakır cevherleşmesinin
varlığı belirlenmiştir. Halen rezerv belirleme
çalışmaları devam eden bu sahada bir kaç milyon tonluk potansiyel beklenmektedir. Bu saha
da yapılan çalışmaların 2013 yılı sonuna kadar
sonuçlandırılması ve müteakiben MİGEM’e
devri mümkün olabilecektir.
2012 yılı Haziran ayında sondaj çalışmaları başlayan Kahramanmaraş-Elbistan-Hüyüklü ruhsat sahasında, potansiyeli 1 milyar
ton olarak tahmin edilen yeni bir bakır –Kurşun
–molibden sahası yörede ilk kez belirlenmiş
olup, 2013 yılı -2014 yılları da yapılacak olan
sondajlı aramalarla ülke ekonomisine yeni bir
maden sahası kazandırılmış olacaktır.

Yine son dönemde yapılan çalışmalarla
belirlenen Sivas-Divriği-Karaağaç ruhsat sahasında 2013 yılında başlanan sondajlı arama
faaliyetleri sonucunda önemli bir demir cevherleşmesi keşfedilmiş olup, bu sahanın da ülke
ekonomisine bir an evvel kazandırılması için
çalışmalar yoğun olarak sürdürülmektedir.

Maden Etüt ve Arama Diresi Başkanlığı
Genel Müdürlüğümüzün misyonu, vizyonu ve
hedefleri doğrultusunda, yeni bir anlayışla arama faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek,
çağın gerekleri doğrultusunda ülke ekonomisine ve madencilik sektörüne katkıda bulunmaya ve örnek olmaya devam edecektir.
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MTA’NIN MADEN ARAMA TARİHÇESİ*
(1935-2002)
Dr. Tandoğan ENGİN* ve Dr. Yusuf Ziya ÖZKAN*

GİRİŞ
Arkeolojik veriler Anadolu’da madenciliğin
geçmişinin M.Ö. 8900 yılına kadar uzandığını
göstermektedir. Çatalhöyük ve Çayönü kazılarında bulunan bakır alet ve süs eşyaları MÖ
9000-7000 arası yaşlar vermektedir. MÖ 70006000 arasında yaşlar veren Çatalhöyük’te
bulunan cüruflar dünyada ilk bakır izabesinin
kanıtları arasındadır. M.Ö.3000-1200 yılları
arasında tunçun Anadolu’da yaygın olarak kullanıldığına ilişkin arkeolojik buluntular vardır.
Daha sonra Etiler (M.Ö. 1750-2000), Urartu’lar
(M.Ö. 850-585), Frigya’lılar (M.Ö. 750-650) ve
Lidya’lılar (M.Ö. 650-550) dönemlerinde Anadolu’da çeşitli maden yataklarını işletmiş, izabe tesislerini kurmuş, metal para basıp kullanmışlardır.
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de madencilik devlet tarafından
önem verilen işler arasında yer almıştır. Bugün
bilinen ve bazısı halen işletilmekte olan birçok
maden yatağının bu dönemlerde bulunmuş ve
işletilmiş olduğu bilinmektedir. Örneğin, bor
1815 yılında Bandırma yakınlarında, taşkömürü 1829 yılında Zonguldak’ta, krom 1848 yılında Bursa-Harmancık’ta bulunmuştur.
Anadolu’da madencilik geçmişte buralarda
yaşamış birçok medeniyetin ana unsurlarını
oluşturmuş, birçok krallıkların, imparatorlukların ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Ancak Osmanlı’nın son döneminde madencilik
sektörü yabancıların egemenliğine geçmiş,
yabancılar birçok ayrıcalıklar kazanmışlardır.
Bunun sonucu olarak işletilen madenlerimizden ülkemize sağlanan katkılar son derecede
düşük bir düzeyde kalmıştır.

Osmanlı İmparatorluğunun kalıntıları üzerine kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti, öncelikle ayrıcalıklı yabancı sermayeye dayanan bu
yapının yıkılmasına ve madenlerimizin işletilmesiyle ülkemize azami faydanın sağlanacağı
yeni bir yapının oluşturulmasına çalışmıştır. Bu
dönemde, madenlerimizi arayıp bulacak, işletecek, finanse edecek milli kuruluşlar oluşturulmasına ve eksikliği çekilen eğitilmiş insan gücü
yetiştirilmesine büyük önem verilmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, sermaye birikiminin yeterli olmayışı nedeniyle kalkınma
çabalarında ağırlıklı rol özel kesimden ziyade kamu girişimine düşmüştür. Bu çerçevede
kalkınma çabalarının finansmanını karşılamak
üzere 1923 yılında İş Bankası ile Türkiye Sanayii ve Maadin Bankası kurulmuştur.
Genç Türkiye Cumhuriyetinin kalkınmasında petrol ve altının sağlayacağı katkı ve bu
kaynakların devlet eliyle aranması ve işletilmesi gerektiği düşüncesiyle 1933 yılında Ekonomi
Bakanlığına bağlı Petrol Arama ve İşletme İdaresi ile Altın Arama ve İşletme İdaresi isimleri
altında iki bağımsız Müessese kurulmuştur.
Ülke kalkınmasında petrol ve altının yanı
sıra diğer doğal kaynakların da büyük katkı
sağlayacağı ve doğal kaynakların bilimsel yöntemlerle etüt edilip aranması gerekliliği bilinciyle, 22 Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel
Direktörlüğü ve yine aynı yıl bulunan madenlerin işletilmesini sağlamak amacıyla Etibank
Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Kuruluş kanununun ikinci maddesinde
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsü Genel Direktörlüğünün başlıca görevleri; “Memleketimizde işletmeye elverişli maden ve
taş ocağı sahaları bulunup bulunmadığını ve işletilen maden ve taş ocaklarının daha faydalı surette işletilmelerinin
nelere mütevakkıf olduğunu araştırmak
ve buna muktezi veya müteferri bulunan
arama ameliyatı, fenni ve jeolojik tetkikat,

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı, Emekli Jeoloji Yüksek Mühendisleri
- Ankara
• Bu yazı 2005 yılında MTA’nn kuruluşunun 70. yılı nedeniyle hazırlanmıştır.
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kimyevi tahlil ve fenni tecrübeler yapmak,
harita almak, plan, mürtesem maktalar resmetmek, proje ve fenni raporlar, rantabilite
hesapları tanzim etmek gibi bütün teknik
ve ilmi işleri görmek ve memleketin maden
işlerinde ve maden sanayiinde çalışacak
Türk mühendis, fen memuru, ustabaşı ve
mütehassıs işçi yetiştirmek” olarak belirtilmektedir.
MTA Genel Müdürlüğü ve onun ana hizmet
birimlerinden Maden Etüt ve Arama Dairesi
kuruluşundan bu yana geçen 70 yıllık sürede,
değişen koşullara, kendisine verilen görevlere
göre zaman zaman yapılanmasını ve önceliklerini yenileyerek büyük hizmetler yapmıştır.
Ülkemizin bilinen tüm maden yataklarının hemen hemen hepsinin ilk bulunuşlarında ya da
rezervlerinin artırılmasında MTA’nın katkıları
vardır. Demir çelik, ferrokrom, bakır, alüminyum, krom kimyasalları, bor ürünleri, seramik,
cam, çimento gibi ülkemizde birçok madenlere
dayalı sanayilerin kurulması ve geliştirilmesi,
MTA’nın bulduğu ya da bulunmalarına destek
verdiği maden rezervleri sayesinde mümkün
olmuştur. Aşağıda bu ekonomik katkılar ve Dairemizin 70 yılda geçirdiği evrim, Genel Müdürlüğümüzün (dolayısıyla Dairemizin) çalışmalarının ana çerçevesini çizen yasal mevzuatı
esas alan üç döneme ayrılarak kısaca tanıtılmaya çalışılmıştır.

İLK YILLAR (1935-1954)
MTA’nın kurulduğu yıllarda, Maadin Nizamnamesi ve 4268 sayılı “Madenlerin Aranma ve
İşletilmesi Hakkındaki Kanun” yürürlüktedir.
Bununla birlikte MTA bu mevzuata tabi tutulmamış, çalışmalarını 2804 sayılı kendi Kuruluş
Kanunu’na göre yapmıştır.
1954 yılına kadar süren bu dönemde, MTA
çalışmalarını Kuruluş Kanunu’nun 7. maddesi
uyarınca maden arama ruhsatı almadan, alan
ve süre kısıtlaması olmadan yapabilmiştir. Bunun da ötesinde arama yapacağını bildirdiği
sahalarda MTA çalışmalarını tamamlayıncaya
kadar, aradığı madenler için başka kimselere
ruhsat verilemeyeceği; yine 2804 sayılı kanunun 8. Maddesi uyarınca, eğer mekşuf maden
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sahalarında arama yapıyorsa, MTA çalışmalarını tamamlayıncaya kadar bu maden sahalarının hiç kimseye devir ve ihale edilemeyeceği
hükmü uygulanmıştır.
MTA Enstitüsü ilk kurulduğunda, az sayıda personele ve Kömür, Petrol, Metal, Laboratuvar ve Muhasebe olmak üzere 5 birimden
oluşan yalın bir örgütlenme yapısına sahipti.
Metalik ve metalik olmayan madenlerin etüt
ve aranması görevi, bugünkü Maden Etüt ve
Arama Dairesi’nin ilk çekirdeğini oluşturan
“Metal Birimi”ne verilmiştir. “Metal Birimi” daha
sonraları 1951 yılında “Maden Etüt Şubesi Müdürlüğü” ismini almıştır. “Maden Etüt Şubesi”
bünyesinde de Maden Jeolojisi, Linyit, Atom,
Jeofizik, Plan-Proje Servis Şeflikleri bulunuyordu.
MTA’nın ilk kurulduğu yıllarda hemen her
alanda büyük bir uzman sıkıntısı yaşandığından, çok sayıda yabancı uyruklu jeoloji mühendisi MTA elemanı olarak Maden Etüt ve Arama
projelerinde sözleşmeli MTA personeli olarak
görev almışlardır. Yabancı uyruklu mühendislerin MTA’da sözleşmeli eleman olarak Maden
Etüt projelerinde çalışmaları 1960’lı yılların sonuna kadar devam etmiştir.
Yabancı personel arasında Alman, Avusturya ve Hollanda uyruklu olanlar çoğunluktaydı. Bunlar arasında, Dr. Karl Nebert, Dr.
Hartman Wedding, Dr. Lepkuchner linyit arama projelerinde; Dr.Van der Kaaden metalojeni
çalışmaları ve bakır-kurşun-çinko arama projelerinde, Dr. Mehr Moor, Dr. Vache, Dr. Brenich,
Dr. Kraeff bakır-kurşun-çinko arama projelerinde, Dr. Kovenko demir ve bakır-kurşun-çinko
arama projelerinde, Dr. Vippern alüminyum
arama projelerinde uzun yıllar çalışarak katkı
koymuşlar ve Türk teknik personelin yetişmesine yardımcı olmuşlardır.
Ayrıca, Almanya’da ve Avusturya’da çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olan Dr. Hermann Borchert, Dr. Adolf Helke, Dr. Brinkman,
Dr. Petrascheck de zaman zaman Türkiye’de
çalışmışlar, Türk öğrencilere çalıştıkları üniversitelerde doktora yaptırarak yetişmelerini sağlamışlardır.

MTA Enstitüsü’nün kuruluşundan 1954 yılına kadar olan dönemde daha çok demir, bakır,
krom, kömür ve petrol arama çalışmalarının
yoğunlukta olduğu görülmektedir.

yapacağı sahalar için MTA’ya da arama ruhsatı alma zorunluluğu şart koşulmuştur. Böylece devlet kuruluşlarıyla özel girişim kanun
karşısında eşit duruma getirilmiştir.

MTA, 1937 yılında Divriği (Sivas) yöresinde demir etütleri yapmış ve Divriği demir yatağını bulmuştur. O tarihlerde MTA’da sözleşmeli
yabancı uyruklu uzman olarak çalışan Dr. Kovenko ve Dr. Wijkerslooth’un Divriği yatağının
bulunmasında katkıları olmuştur. Divriği demir
yatakları, 1938 yılından beri TDÇİ ve MTA’nın
değişik yıllarda gerçekleştirdiği yoğun aramalarla bulunan ek rezervlerle işletilmektedir. Bu
buluşa dayanılarak 1939 yılında Karabük demir-çelik tesisi kurulmuştur.

Alınan ruhsatların 2000 hektarlık bir
alan ve 2 yıl gibi bir süre ile sınırlı olması
nedeniyle, MTA bu dönemde bölgesel arama
çalışmaları yapamamıştır. Bunun üzerine 8
Şubat 1960 tarihinde kabul edilen 7426 sayılı kanun ile MTA’ya daha geniş alanlarda
çalışma imkanı sağlanmıştır.

1933 yılında kurulmuş olan “Altın Arama
ve İşletme İdaresi” ile “Petrol Arama ve İşletme
İdaresi”nin MTA’nın kuruluşunun çekirdeğini
oluşturduğundan daha önce söz edilmişti. Bu
da MTA’nın altın aranmasına kuruluş yıllarından başlayarak önem verdiğini göstermektedir.
MTA, 1940 yılında Küre (Kastamonu) bakır
yatağının etüdünü yapmıştır. Keban’daki simli
kurşun, Ergani bakır, Guleman krom, yatakları
da bu dönemde bulunmuş ve işletmeye alınmış diğer önemli maden yataklarımızdır.
Yine bu dönemde MTA’nın en önemli buluşlarından biri olarak, Petrol Birimi tarafından
1940 yılında, Raman’da Türkiye’nin ilk petrol
yatağı bulunmuş ve bulunan petrolün arıtılması
amacıyla 1942 yılında yine MTA tarafından 10
ton/gün kapasiteli Batman rafinerisi kurulmuştur. MTA petrol arama faaliyetlerini TPAO’nun
kuruluş yılı olan 1954’e kadar sürdürmüştür.
1954 yılında MTA’dan alınan eleman ve ekipmanlarla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kurularak, petrol arama, üretim ve
arıtma görevleri bu kuruma devredilmiştir. MTA
petrol etütlerini 1985 yılına kadar devam ettirmiştir.

1954-1985 DÖNEMİ
3 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6309
sayılı Maden Kanunu ile 2804 sayılı MTA’ya
ayrıcalık tanıyan Kuruluş Kanunu’nun 7.
maddesi yürürlükten kaldırılmış ve arama

Öte yandan, 1961 yılından başlayarak
kamu ve özel sektöre ait sahalarda “Tip Mukavele” ile ücretsiz maden etüt ve arama
çalışmaları başlatılmıştır. Bunların giderleri
Enstitü bütçesinden karşılanmakta, ekonomik bir maden yatağı bulunması durumunda
işletmeciden üretim başına bir miktar hazine
hissesi alınmaktadır. Bu uygulama MTA’ya
hareket serbestliği kazandırmış bu şekilde
birçok maden yatağının bulunması veya geliştirilmesi sağlanmıştır.
Çalışmalarına getirilen bu serbestliğin
yanı sıra, gerek yurt içindeki üniversitelerde
eğitim gören, gerekse yurt dışında burslu
okuttuğu teknik personelin bünyesine katılmaya başlamasıyla MTA hızlı bir büyüme
sürecine girmiştir. Büyümenin bir sonucu
olarak Akköprü’de MTA’nın yerleşik olduğu
(Toplum Polisi Merkezi, şimdilerde Çevik
Kuvvet Merkezi) olarak kullanılan tesisler
MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü’ne dar
gelmeye başlamış ve 1967 yılında Eskişehir
yolu üzerindeki bu günkü yerleşkesine taşınmıştır.
Personel sayısı ve iş yoğunluğunun artışına paralel olarak MTA’nın yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede Linyit ve Atom servisleri Maden Etüt
Şubesi bünyesinden ayrılmış, yeni oluşturulan “Radyoaktif Mineraller ve Kömür Şubesi” bünyesi içinde çalışmalarını sürdürmeye
başlamıştır. Daha sonraları Jeotermal Etütleri de bu Şubenin çalışmaları içine alınmış
ve Şube “Enerji Dairesi” olarak yeniden yapılandırılmıştır. Aynı şekilde “Jeofizik Servisi”
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ve “Plan-Proje Servisi” de Maden Etüt Şubesi’nden ayrılmış ve sırasıyla “Jeofizik Şubesi”
ve “Plan-Proje Şubesi” adlarıyla ayrı Şubeler
halinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Son
olarak da 1967 yılında, o güne kadar metalik
madenlerle birlikte Maden Etüt Şubesi bünyesinde yürütülmekte olan metalik olmayan
madenlere yönelik etüt ve arama çalışmaları,
Endüstriyel Hammaddeler Şubesi adıyla kurulan yeni şubeye devredilmiştir. Böylece Maden
Etüt Şubesi, 1967 yılına kadar bir servisi olan
“Maden Jeolojisi Servisi” bünyesinde yürütülen
metalik madenlere yönelik etüt ve arama çalışmalarını yürüten bir şubeye dönüşmüştür.
Diğer servislerin bünyeden ayrılmasından sonra “Maden Etüt Şubesi”; Demir Servisi, Bakır-Kurşun-Çinko Servisi, Civa Servisi,
Krom-Nikel-Kobalt Servisi ve İzleme-Destek
Servisi şeklinde yeniden yapılandırılmıştır.
Endüstriyel Hammaddeler Şubesi bünyesinde ise Seramik, Refrakter, Fosfat, Yapı taşları,
Endüstri Mineralleri ve Ruhsat Servisleri oluşturulmuştur. 1976 yılında Şube Müdürlükleri
Daire Başkanlıklarına dönüştürülmüş, bugünkü Maden Etüt ve Arama Dairesi’nin köklerini
oluşturan daireler Maden Etüt Dairesi ve Endüstriyel Hammaddeler Dairesi adlarını almıştır.
Öte yandan yıllar geçtikçe ayrılan sözleşmeli yabancı uyruklu jeoloji mühendislerinin
yerini Türk uzmanlar almaya başlamıştır. Bu
dönemde faaliyetler esas itibariyle Türk jeoloji
mühendisleri tarafından yürütülmekle birlikte,
dünyadaki bilgi birikimini ve teknolojiyi ülkemize aktarmak amacıyla yabancı uzman ve
kuruluşlarla teknik iş birliğine büyük önem verilmiştir. Bu çerçevede birçok yabancı uzmandan projelerde yararlanılmış, BM ve yabancı
kuruluşlarla çok sayıda ortak proje gerçekleştirilmiştir. Örneğin 1967 yılında Dr. Akuzuki ve
Dr. Sawa’nın Maden Etüt Şubesinin bakır-kurşun-çinko maden arama projelerine katılmalarıyla Maden Etüt projelerinde Türk-Japon
teknik iş birliğinin temelleri atılmış arada bazı
kesintilerle bu teknik iş birliği günümüze kadar
süregelmiştir. Daha sonraki yıllarda Dr. Bamba,
Dr. Mado, Dr. Kawada, Dr. Otta, Mr. Takahashi, Dr. Kamitani, Dr. Muzimato, Dr. Okabe, Dr.
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Abbe bakır-kurşun Çinko, Dr. Moriwaki demir,
Dr. Hirano Nikel, Dr. Fuji v.b. kil etüt ve arama
projelerinde çalışmışlardır.
Birleşmiş Milletler teknik yardımı çerçevesinde 1973 yılında plaser altın, 1978 yılında
krom, karbonatlı çinko-kurşun, 1979 yılında
demir, porfiri bakır, 1989 yılında jeokimya etütlerine danışmanlık hizmeti vermek için kısa
süreli Birleşmiş Milletler’den uzmanlar gelmiş
MTA elemanlarıyla birlikte çalışmışlardır.
Kuruluşundan 1985 yılına kadar olan dönem MTA’nın altın yılları olmuştur denilebilir.
Özellikle 1970’li yıllarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde uzun
vadeli maden arama projeleri gerçekleştirilmiş ve bunların hemen hemen hepsi önemli
rezerv katkılarıyla sonuçlanmıştır. Bu yıllarda
Devlet Planlama Teşkilatı’nın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın saptadığı öncelikli
aranacak madenler sıralamasında ilk üç sırayı
demir, bakır-kurşun-çinko ve krom oluşturmuştur. MTA da çalışmalarında bu sırayı koruyarak
etüt ve arama projeleri uygulamıştır.
Bulunan veya geliştirilen maden yataklarının hepsini burada belirtmek bu yazının kapsamı dışındadır. Ancak bunlardan Türk ekonomisi içinde büyük önem taşıyan birkaçını
anmakta yarar bulunmaktadır.

Demir
Özellikle demir yataklarının aranmasına
yardımcı olacak havadan manyetik anomali
haritalarının hazırlanması için bir Kanada şirketine yaptırılan uçuşlar 1960 yılında bitirilmiş
ve hazırlanan raporlar kullanıma sunulmuştur.
Bu raporlar Türkiye’de demir yatakları yönüyle hedef sahaların belirlenmesine büyük katkı
sağlamıştır.
1965 yılında Ereğli, 1975 yılında İskenderun demir-çelik tesislerinin kurulması üzerine, bu tesislerin demir cevheri ihtiyacını
karşılamaya yönelik olarak, 1970’li yıllarda
Sivas, Kayseri, Adana, Malatya ve Bingöl
yörelerinde demir arama çalışmaları yoğunlaştırılmıştır. Hasançelebi, Deveci (Malatya);

Çamdağ (Sakarya); Avnik (Bingöl); Attepe
(Kayseri); Bizmişen (Erzincan) demir yataklarında etüt ve sondajlı arama çalışmaları bu
yıllarda yapılmıştır. Ülkemizin demir cevheri
ihtiyacı giderek artmakta olduğundan, demir
arama çalışmaları Maden Etüt ve Arama Dairesi’nin en öncelikli arama çalışmaları arasında yerini koruya gelmiştir.

Bakır
1960’lı yıllarda Almanya, Yugoslavya, Japonya ve Birleşmiş Milletler ile yapılan ortak
maden arama projeleriyle Doğu Karadeniz
Bölgesinde bakır-kurşun- çinko etüt ve arama
çalışmaları yapılmıştır. Doğu Karadeniz Bölümü’nün Kuroko tipi volkanojenik masif sülfit
yatakları içeren büyük bir metalojeni provensi
olduğu bu çalışmalarla ortaya konmuştur.
1967-1976 yılları arasında Doğu Karadeniz bölümünde Murgul (Artvin); Madenköy (Çayeli, Rize); Kutlular (Trabzon); Espiye-Lahanos
(Giresun); Harşit-Köprübaşı (Giresun); Harköy
(Giresun) yörelerinde Yugoslav grubunca ve
Türk-Japon ortak projesi çerçevesinde bakıra
yönelik maden jeoloji etütleri ve sondajlı arama
çalışmaları yapılmıştır.
1968-1970 yıllarında Siirt ve çevresinde
genişçe bir alanda İngiliz Robertson Research Şirketi ile birlikte jeokimya, jeoloji etütleri,
uygun görülen kesimlerde de sondajlı arama
çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda tespit edilen hedef sahalardan biri olan
Madenköy (Siirt) sahasında 1980’li yılların başında MTA detay etütler yapmış ve Madenköy
bakır yatağını ortaya koymuştur.
1969-1971 yıllarında Türk-Japon ortak projesi olarak, Maden (Elazığ) yöresinde bakıra
yönelik jeoloji etütleri ve sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır. Aynı yörede ve aynı yıllarda (1969-1970), Amerikan Jeoloji Kuruluşu
(USGS) ile ortak Elazığ-Maden bakır etüt ve
arama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Aynı şekilde yine Türk-Japon ortak projesi
olarak, 1977-1980 yılları arasında TUNKOP
projesi kapsamında Tunceli yöresinde ba-

kır-kurşun-çinko maden jeoloji etütleri ve arama sondajları yapılmıştır.
MTA, 1970’li yıllardan itibaren, dünyada
bakır üretimindeki payı gittikçe artan porfiri olarak nitelendirilen düşük tenörlü, büyük
rezervli bakır yataklar bulabilmek amacıyla
jeoloji etüdü ve sondajlı arama çalışmalarına
başlamıştır. Bu amaçla 1970-1973 yılları arasında Birleşmiş Milletler projesi çerçevesinde
Merzifon-İspir arasındaki kesimde ve Menderes masifinde (Batı Anadolu) geniş bir alanda
maden aramaya yönelik jeokimya projesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda saptanan jeokimya anomalileri detay jeokimya çalışmalarıyla kontrol edilmiş, detay jeoloji etütleri,
Ulutaş’ta (İspir, Erzurum) ve Gümüşhacıköy’de
(Merzifon, Amasya) sondajlı arama çalışmaları
yapılmıştır. Türk-Japon ortak projesi çerçevesinde 1984-1986 yıllarında Kırklareli-Dereköy’de ve 1977-1980 yılları arasında TUNKOP
projesi kapsamında Tunceli’de porfiri bakır
aramalarına yönelik jeoloji etütleri ve sondajlı
arama çalışmaları yapılmıştır.

Kurşun-Çinko
MTA aynı yıllarda Kuzeybatı Anadolu, İç
Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerimizde sülfürlü tip kurşun-çinko yataklarına yönelik, Bolkardağ-Zamantı yöresinde de karbonatlı kurşun-çinko yataklarına yönelik yoğun etüt
ve arama çalışmaları yapmıştır. Bu çerçevede
1977-1979 yıllarında kontak metasomatik kökenli Balya (Balıkesir) kurşun çinko yataklarında detay maden jeoloji etütleri yanı sıra arama
sondajları ve yer altı jeolojisini çalışabilmek
için galeri temizliği şeklinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
1978-1979 yılları arasında, Batı Anadolu’da Balıkesir ve Çanakkale illeri sınırları
içinde bulunan skarn ve hidrotermal kökenli
kurşun çinko cevherleşmelerinin maden jeoloji
etüdü ve sondajlı aramaları Türk-Alman ortak
projesi çerçevesinde yapılmıştır. 1979-1985
yılları arasında Kuzeybatı Anadolu (Biga yarımadası) Türk-Japon ortak maden arama projesi yürütülmüştür.
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Türk-Alman teknik iş birliği çerçevesinde
1979-1985 yılları arasında Doğu Anadolu’da
(Kağızman, Kars; Zilan vadisi, Erciş, Van) ortak maden arama projesi yürütülmüştür.
Sivas-Koyulhisar-Sisorta hidrotermal kökenli kurşun-çinko mineralleşmesi, 1979-1981
yıllarında etüt edilmiş ve sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır.
Öte yandan 1977-1979 yıllarında kontak
metasomatik kökenli Keban (Elazığ) simli kurşun yatağında detay maden jeoloji etütleri ve
daha önce Etibank tarafından yapılmış olan
sondaj verilerinin değerlendirilmesi şeklinde
çalışmalar yapılmıştır.
1975-1980 yılları arasında, Zamantı yöresinde karbonatlı strataound çinko-kurşun yataklarının etüt ve arama çalışmaları yapılmıştır.
Birleşmiş Milletler teknik yardımı çerçevesinde
1978 yılında bir ay süreyle gelen bir uzman
da bu tip yatakların etüt ve aranmasına danışmanlık yapmıştır.

Krom
Türkiye’deki krom yatakları Alpin tip olarak
tanımlanan düzensiz şekilli, nispeten küçük
boyutlu yataklardır. Madencilik çevrelerinde bu
tip yatakların jeoloji kontrolünün olmadığı görüşü oldukça yaygındır. Aslında “maden kazmanın ucundadır” ifadesi genelde MTA dışındaki
madencilik çevrelerinin maden aramacılığı konusundaki genel yaklaşımıdır denilebilir. MTA
bu görüşün geçersizliğini ortaya koymak istercesine 1972 yılında Maden Etüt Şubesi bünyesinde Krom-Nikel-Kobalt servisini kurmuştur.
1972 yılında Maden Etüt Şubesi bünyesinde Krom-Nikel Kobalt Servisi kurulmasıyla krom etüt ve aramaları da hız kazanmıştır.
Krom servisinin kurulmasından önce MTA
1937-1956 yılları arasında Üçköprü (Muğla)
ve Guleman (Elazığ) krom yataklarında etüt
ve arama çalışmaları yapmıştır. Daha sonraki,
1972’ye kadar olan dönemde ise krom yataklarını konu alan çalışmalar daha çok kısa süreli
teknik gezi raporları, master veya doktora çalışmaları şeklinde olmuştur.
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1972-1976 yılları arasında krom aramalarına yönelik prospeksiyon ağırlıklı etütler yapılmıştır. Bu etütler sonucunda Fethiye, Köyceğiz
(Muğla), Aladağ (Adana), Guleman (Elazığ),
Kop (Erzurum), Harmancık (Bursa), İslahiye
(Hatay) yörelerinde detay etüt, sondajlı, galerili
arama çalışmaları yapılmıştır.
1976-1982 yılları arasında Devlet Planlama teşkilatı Etibank’ın krom arama bütçesini
MTA’ya aktarmış ve Guleman’da Etibank’ın
ruhsat sahalarında MTA-Etibank ortak projesi
şeklinde kapsamlı bir krom etüt ve arama projesi yürütülmüştür. Bu proje kapsamında detay
yer üstü ve yer altı jeoloji haritaları hazırlanmış
sondajlı ve galerili arama çalışmaları yapılmıştır.
1977-1980 yılları arasında Bayburt-Kopdağı yöresinde TUNKOP projesi çerçevesinde
Türk-Japon ortak projesi olarak etüt ve sondajlı
arama projesi gerçekleştirilmiştir.
Derlenebildiği kadarıyla Krom-Nikel-Kobalt
Servisinin kurulmasından önce MTA’nın krom
cevheri aramak amacıyla yaptığı sondaj toplamı 3000 m, açtığı galeri ise 1000 m kadardır.
Krom-Nikel-Kobalt servisi kurulduktan sonra
1976-1985 yılları arasında MTA tarafından toplam 18.000 m sondaj yapılmış, 8000 m galeri
açılmıştır.

Nikel
1964-1965 yıllarında Divriği (Sivas), 19731974 yıllarında Yapköydere (Orhaneli, Bursa),
1979-1980 yıllarında Pancarlı (Tatvan, Bitlis)
yörelerinde sülfit tipi nikel mineralleşmesine
yönelik detay jeoloji etüdü ve Yapköydere’de
arama sondajları yapılmıştır. Pancarlı’daki jeoloji etüdüne Japon teknik yardımı çerçevesinde MTA’ya gelen bir Japon uzman da (Dr.
Hirano) katılmıştır.
Türkiye’de ekonomik boyutta lateritik boksit
yatakları var olduğuna göre, “jeoloji geçmişinde lateritik nikel yataklarının oluşumuna imkân
sağlayan tropikal-yarı tropikal iklim koşullarının
hüküm sürmüş olması gerekir” düşüncesinden hareketle 1972 yılından başlayarak krom

etüt ve arama çalışmaları yapılan yöreler lateritik nikel yatağı yönüyle de incelenmiştir.
Nitekim yapılan çalışmalar ve jeomorfolojik
bulgular, Anadolu’nun jeoloji geçmişinde Üst
Kretase’de ve Alt-Orta Miyosen’de tropikal iklim koşullarına maruz kaldığını ortaya koymaktadır.
1977-1983 yılları arasında Çaldağ’daki
(Turgutlu, Manisa) lateritik oluşumun jeoloji
etüdü yapılmış nikel aranmasına yönelik olarak yarmalar açılmış sondajlar yapılmıştır.
Aynı yıllarda Gördes’deki (Manisa) lateritik oluşum nikel yönünden etüt edilmiştir. 1982-1984
yıllarında Adatepe’de de (Yunusemre, Eskişehir) etüt ve sondajlı nikel arama çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

Alüminyum
MTA 1939 yılından başlayarak genel maden prospeksiyonu çerçevesinde alüminyum
arama çalışmaları yapmıştır. 1962-1965 yılları
arasında Seydişehir (Konya) ve Akseki (Antalya) yörelerinde boksit türü alüminyum aranmasına yönelik jeoloji etüdü ve arama çalışmaları
yapılmıştır. Ortaya konulan alüminyum cevheri
rezervine dayanılarak Seydişehir alüminyum
tesisi kurulmuştur. 1975-1980 yılları arasında
da Seydişehir-Akseki yörelerinde rezerv geliştirmeye yönelik etüt ve arama çalışmaları devam etmiştir.
1970-1976 yılları arasında alüminyum etüt
ve arama çalışmaları Payas (İslahiye, Hatay),
Yalvaç (Isparta) ve Güllük (Milas) yörelerinde
de yapılmıştır.

Manganez
Türkiye’de çok sayıda manganez mineralleşmesi yaygın olarak bulunmakla birlikte
bunlar çoğunlukla küçük oluşumlar şeklindedir.
Kayıtlara göre ülkemizde ilk manganez üretimi
1904-1905 yıllarında Doğu Karadeniz’deki Peronit yatağından yapılmıştır.
MTA’nın manganez etüt ve arama çalışmalarının geçmişi kuruluşunun ilk yıllarına uzanırsa da arama çalışmaları 1976 yılından sonra
yoğunlaşmıştır.

1977-1980 yılları arasında Doğu Karadeniz’de volkano-sedimanter (volkanojenik) masif sülfit yataklarının yakın çevresinde manganez etütleri yapılmıştır.
1981 yılından başlayarak Ulukent’de (Tavas, Denizli) yapılan detay etüt ve arama sondajları sonucunda Türkiye’nin bilinen en büyük
manganez yatağı ortaya konulmuştur.
Karadeniz çevresinde Oligosen çökellerinin taban kesiminde sedimanter manganez yatakları bulunmaktadır. Bunun en belirgin örneği
de Chiatura’daki (Gürcistan) büyük sedimanter
manganez yatağıdır. Türkiye’de de Trakya kesiminde Oligosen çökellerinin taban kesiminde
bulunan sedimanter manganez yatağı MTA tarafından etüt edilmiştir.

Volfram
Uludağ daki (Bursa) volfram yatağının jeoloji etüdü ve arama sondajları 1954 yılında
yapılmıştır.

Altın
1933 yılında kurulmuş olan “Altın Arama
ve İşletme İdaresi” ile Petrol Arama ve İşletme
İdaresi”nin MTA’nın kuruluşunun çekirdeğini
oluşturduğundan daha önce söz edilmişti. Bu
da MTA’nın altın aranmasına kuruluş yıllarından başlayarak önem verdiğini göstermektedir.
Arkeoloji verileri M.Ö. 600’lü yıllarda Sart’da
(Salihli, Manisa) Lidya’lıların plaserlerden altın ürettiklerini göstermektedir. 1975 yılında
MTA Sart’da bir Birleşmiş Milletler uzmanının
da kısa süreli danışmanlık yaptığı altın aranmasına yönelik jeoloji etüdü ve galerili, kuyulu
arama çalışması yapılmıştır.

Linyit
Daha önce de belirtildiği gibi linyit ve taşkömürü etüt ve arama çalışmaları başlangıçtan 1967 yılına kadar Maden Etüt Şubesi bünyesinde sürdürülmüştür. MTA Enstitüsü’nün
kuruluşundan başlayarak 1950’li yıllara kadar olan dönemde linyit etütleri daha çok genel jeoloji etütleri kapsamında ele alınmıştır.
23

Linyitlerin ülke ekonomisi açısından önemi göz
önüne alınarak 1955 yılından başlayarak linyit
etütleri iş programlarına dahil edilmiş ve 1960
yılından başlayarak etüt ve arama çalışmaları
yoğunluk kazanmıştır.
Linyit etüt ve arama çalışmalarının yoğunluk kazanmasını takiben Beypazarı (Ankara),
Seyitömer, Tunçbilek (Kütahya), Soma (Manisa), Sütkans, Balkaya (Oltu, Erzurum), Yatağan (Muğla), Orhaneli (Bursa) yörelerinde linyit
etüdü ve sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır.
Afşin-Elbistan (Kahramanmaraş) yöresinde Alman Otto-Gold firmasıyla yürütülen ortak
çalışmalar Elbistan linyit sahasının keşfiyle sonuçlanmıştır.
Şırnak’taki asfaltit yataklarının etüt ve sondajlı arama çalışmaları yine bu dönemde yapılmıştır. Bu dönemde MTA’da mukaveleli olarak
çalışan yabancı uyruklu jeoloji mühendislerinden Dr. Karl Nebert (Avusturya), Dr. Hartman
Vedding, Dr. Lepkuchner (Alman) linyit etütlerinde fiilen çalışarak katkı koymuşlardır.

Fosfat
1962 yılında Güneydoğu Anadolu’da Mardin yöresinde Maden Yardım Komisyonu’nun
fosfat arama çalışmalarının olumlu sonuç vermesi üzerine MTA da bu yöredeki fosfat etüt
ve arama çalışmalarını yoğunlaştırmış ve Mazıdağı (Mardin) fosfat yatağı bulunmuştur.

Perlit
MTA’da perlit etütlerine 1961 yılında başlanmış ve Ege bölgesinde ekonomik olabilecek perlit sahaları saptanmıştır. Perlit etüt
ve aramaları yoğun şekilde 1965-1970 yılları
arasında gerçekleştirilmiştir. 1968-1970 yılları
arasındaki dönemde perlit etütleri Türk-İtalyan
bilimsel ve teknik iş birliği çerçevesinde yürütülmüştür.
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Mermer
MTA’da mermere yönelik çalışmalar 1960’lı
yıllara kadar ön etüt şeklinde yapılmıştır. 19661967 yıllarında Türk-İtalyan teknik iş birliği çerçevesinde Türkiye mermer potansiyelini ortaya
çıkarmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Ülkemizde özel sektör mermer sanayisinde büyük aşama sağlamıştır. Son yıllarda MTA
mermer etütlerini kendi programına koymamakta talep olması durumunda talep sahiplerine protokole bağlı olarak hizmet vermekle
yetinmektedir.

Bor
Dünyanın en büyük bor tuzu yataklarına
sahip olan ülkemizde MTA bor yataklarının
etüdüne 1956 yılında prospeksiyon düzeyinde,
detay jeoloji etüdü ve sondajlı arama çalışmalarına da 1968 yılında başlamıştır. Bu kapsamda 1968-1969 yıllarında Kırka (Eskişehir),
1963-1979 yıllarında Bigadiç (Balıkesir), 19631985 yıllarında Emet (Kütahya) yörelerinde
jeoloji etütleri ve sondajlı arama çalışmaları
yapmıştır.
Bor tuzları arama çalışmaları 1985 yılında
iki dairenin birleştirilmesinden önceki dönemde
Endüstriyel Hammaddeler Şubesi bünyesinde
yapılmıştır.

Kuvars kumu
Kuvars kumu etütleri 1950 li yıllarda başlamış olmakla birlikte 1980 senesinden sonra
çalışmalar daha da yoğunlaştırılmıştır. Bu bağlamda Trakya yöresinde, Şile (İstanbul), Adana, Sinop, Zonguldak da kuvars kumu etüt ve
arama çalışmaları yapılmıştır.

Trona
Beypazarı (Ankara) Neojen havzasında
1979 yılında yapılan kömür etütlerinin ve arama sondajlarının değerlendirilmesi sonucunda
havzada tronanın varlığı saptanmıştır. Tronaya yönelik etüt ve sondajlı arama çalışmaları
1980-1986 yıllarında yapılmıştır.

Çimento hammaddesi
MTA çimento hammaddesi etütlerine 1936
yılında Sivas çimento fabrikasının hammadde ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak
başlamıştır. Çimento etütleri 1977 yılına kadar
daha çok ön etütler şeklinde yapılmıştır. 1977
senesinden sonraki yıllarda, birçok ilde kurulmuş ve kurulmakta olan çimento fabrikalarının
ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak etütler
yürütülmüştür. Ortaya konulan çimento hammaddesi kaynakları, çimento sanayine güvence sağlayarak bu sektörde önemli gelişmeler
kaydedilmiştir.

toprak elementi yataklarından olan bu sahada rezerv geliştirme çalışmaları ve teknolojik
araştırmalar sürdürülmektedir.

Refrakter hammaddeler
Refrakter hammadde etütlerinin geçmişi
1950’li yıllara kadar uzanmaktadır. MTA 19671985 yılları arasında İstanbul, Bilecik, Konya,
Amasya, Kayseri, Çanakkale ve Çankırı yörelerinde refrakter kil etütleri yapmıştır. Kil etütlerine Japon teknik yardımı çerçevesinde 19781990 yılları arasında bir Japon uzman da (Dr.
Fuji) katılmıştır.

Asbest

Manyezit

MTA asbest etütleri yapmaya kurulduğu
1935 yılından itibaren başlamıştır. 28 il ve 39
ilçe sınırları içinde asbest etütleri yapılmıştır.
Asbest’in insan sağlığına zararlı olduğu iddiaları nedeniyle endüstride asbest kullanımı
azalmıştır.

Manyezit etütlerinin geçmişi 1960’lı yıllara
kadar uzanmaktadır. 1960-1984 yılları arasında MTA Eskişehir, Konya, Erzincan, Çankırı
yörelerinde manyezit etüdü ve yarmalı, sondajlı arama çalışmaları yapmıştır.

Son yıllarda asbest etüdü ve arama çalışmaları Etüt Dairesinin iş programlarında yer
almamaktadır.

Seramik hammaddeleri
Ülkemizde oldukça güçlü bir seramik endüstrisi gelişmiştir. Kaolene olan ihtiyaç giderek artmaktadır. MTA kaolen etütlerini çoğunlukla Kuzeybatı Anadolu, İç Anadolu ve Doğu
Karadeniz yörelerinde sürdürmüştür. 19781984 yılları arasında Düvertepe’de (Sındırgı,
Balıkesir) detay etüt ve sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır.

Florit
MTA florit etütlerine 1950’li yıllarda başlamış ve Kırşehir, Sivas, Elazığ, Eskişehir yörelerinde florit etütleri yapmıştır.
Beylikahır’da (Eskişehir) bulunan florit, barit ve bastnazit (Nadir Toprak Elementi) yatağının jeoloji etüdü ve sondajlı arama çalışmaları
1980-1984 yılları arasında yapılmıştır. Rezerv
ve tenör yönüyle dünyanın önde gelen nadir

1985-2002 DÖNEMİ
MTA, çalışmalarını 1985 yılına kadar 6309
ve 7426 sayılı kanunlara göre oldukça serbest
koşullarda yürütmüştür. Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3213 sayılı Maden Kanunu,
arama dahil madencilik faaliyetlerinde ağırlığın
özel sektöre verilmesini amaçlayarak, bu
alanda MTA’nın faaliyetlerine epey kısıtlama
koymuştur. Böylece MTA, maden arama faaliyetlerini, yerli veya yabancı herhangi bir kişi ya
da kuruluş gibi ancak ruhsat alabildiği sahalarda yapabilir duruma getirilmiştir.
Kuruluş amacı ülkedeki madencilik yatırım
fırsatlarını açığa çıkarmak ve bu fırsatlara
yatırımcıların ilgisini çekmekten ibaret olan
MTA, madencilere bir rakip olarak davranmamak adına yeni ruhsat edinmede zorlanmış, ,
sadece hiç kimsenin ilgi duymadığı, maden
potansiyeli düşük sahalarda ruhsat alarak arama imkanı bulabilmiştir. Bunun sonucu olarak
bu dönemde MTA arama çalışmalarını, toplam
ruhsatlı alanların % 1’den daha azını oluşturan
son derece dar ve buluş şansı düşük sahalarda
yürütmek zorunda kalmış ve madenciliğimize
potansiyeline uygun katkı yapamamıştır.
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1985 yılından itibaren MTA’nın kendi adına
yürüttüğü maden arama projeleri hızla düşmeye başlamış ve MTA daha çok başka kişi ve
kuruluşlara ait ruhsat sahalarında ücretli etüt
ya da Tip Mukaveleli Etütler çerçevesinde sınırlı çalışma imkanı bulabilmiştir. Bu durum,
madencilik yatırımlarında ve buluş sayılarında
belirgin düşüş yanı sıra, maden aramalarında
bütüncül ve uzun erimli bakış açısının kaybolmasına da yol açmıştır. 1970’li 80’li yıllardaki
yılda ortalama 5-6’nın üzerinde olan buluş sayısı 1990’lı yıllarda ortalama 1-2‘ye düşmüştür
(Çizelge 1).
2000’li yıllardan itibaren MTA’nın buluşlarında görülen yeniden artış trendi (Çizelge 1),
kimsenin ilgi duymadığı ya da başkalarının terk
ettiği sahalarda bile MTA’nın başarılı sonuçlar
alabilecek kadar yetenekli ve tecrübeli kadrolara sahip olduğunu kanıtlaması yönüyle anlamlı
ve gelecek adına ümit vericidir.
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel
Direktörlüğünün adı, 19/2/1985 tarih ve 3154
sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmiş olan
31/12/l983 tarih ve 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 5 inci maddesi uyarınca “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü”
olarak değiştirilmiştir. Bu arada 1985 yılında
Endüstriyel Hammaddeler Dairesi ile Maden
Etüt Dairesi tekrar birleştirilmiş ve Maden Etüt
Dairesi ismini almıştır. Daha sonra bu isim
Maden Etüt ve Arama Dairesi olarak değiştirilmiştir. Halen de bu isim altında çalışmalarını
sürdürmektedir. Kömür, radyoaktif mineraller
ve jeotermal kaynaklar gibi enerji hammaddelerinin aranması ve etüdü çalışmaları ise Enerji
Hammadde Etüt ve Arama Dairesi bünyesinde
gerçekleştirilmektedir.
Metalik madenlere yönelik arama çalışmaları, baz ve değerli metaller üzerinde odaklaştırılmış olup, bu madenler açısından elverişli
jeolojik yapıya sahip Kuzeybatı Anadolu, Doğu
Karadeniz başta olmak üzere yurdumuzun birçok değişik yöresinde sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında sondaj çalışmaları 2002
yılında başlayan Balıkesir-Havran-Tepeoba ve
Elazığ–Sivrice-Uslu bakır sahalarından sevindirici sonuçlar elde edilmektedir.
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Endüstriyel hammadde aramalarımız ağırlıklı olarak sanayinin geliştiği batı bölgelerinde
ve özellikle seramik, cam gibi enerji girdileri
yüksek sanayinin gelişme eğilimi göstermesi beklenen, doğal gaz boru hatlarının (gerek
Mavi Akım, gerekse de İran Boru Hattı) geçtiği
bölgelerde yürütülmektedir.
Metalik madenler ve endüstriyel hammaddeler yönüyle 2002 yılı sonuna kadar geçen
sürede kaydedilen gelişmelere aşağıda değinilmektedir.

Demir
Demir yatakları yönüyle önemli olan Feke-Mansurlu(Adana) yöresinde 1980-1985
yıllarında, Ekinbaşı (Divriği, Sivas) yöresinde
de 1989-1993 yılları arasında demir etüdü ve
sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır.
MTA tarafından hazırlanan Türkiye Demir
Envanteri 1995 yılında yayınlanmıştır.
1998-1999 yıllarında Divriği (Sivas); Kesikköprü (Ankara) demir yataklarında etüt ve arama çalışmaları sürdürülmüştür.
Diğer bütün maden yataklarında olduğu
gibi demir etüt ve arama çalışmaları devam etmektedir.

Krom
1985 yılında 3213 sayılı Maden Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra Maden
Etüt ve Arama Dairesinin krom aramalarına
yönelik çalışmaları daha çok ücretli veya tip
mukaveleli etütler şeklinde olmuştur.
1985 yılında Harmancık (Bursa) yöresinde
iki ayrı madencilik kuruluşuna krom aramasına
yönelik ücretli maden jeoloji etüdü yapılmıştır.
1989 yılında Etibank’ın Elazığ’daki ferrokrom tesisinin krom cevheri ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Elazığ merkez olmak
üzere 500 km çapındaki bir daire alanı içinde
kalan krom sahalarının envanteri Etibank’a ücretli etüt olarak yapılmıştır.

1993-1994 yıllarında Eskişehir, Erzurum,
Bursa yörelerinde tip mukavele ile krom etütleri
yapılmıştır.

Bakır
2001 de başlayan Artvin-Hopa Türk-Japon
ortak baz metal etüt ve arama projesi günümüzde de devam etmektedir.
Aynı şekilde 1995-1998 yılları arasında Lahanos (Espiye, Giresun) da Türk-Japon ortak
projesi şeklinde etüt ve arama çalışmaları yapılmıştır.
1990-1992 yılları arasında Domaniç’de
(İnegöl, Bursa) ve Güzelyayla’da (Maçka,
Trabzon) MTA, porfiri bakır aramalarına yönelik detay jeoloji etüdü ve sondajlı arama çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Volfram
Uludağ’daki (Bursa) volfram yatağının jeoloji etüdü ve arama sondajları 1954 yılında yapılmıştır. Uludağ da kurulan volfram zenginleştirme tesisinin başarılı olarak çalıştırılamaması
üzerine MTA 1986-1987 yıllarında Uludağ’da
ayrıntılı jeoloji etüdü yapmıştır.
Gümüşler (Niğde) ve Keban’daki (Elazığ)
volfram mineralleşmeleri de MTA tarafından
etüt edilmiştir.

Altın
Üretim teknolojileri ve Pazar koşulları nedeniyle 1980 lerden önce genelde bonanza
tipi denilen yüksek tenörlü altın yatakları işletilmekteydi. Türkiye de yüksek tenörlü ekonomik
boyutta işletilebilir bir altın yatağı bulunamamıştır.
Altın üretim teknolojisinde meydana gelen
gelişmeler ve 1980 li yıllarda altın fiyatlarındaki
büyük artışlar düşük tenörlü, büyük rezervli altın yataklarının (epitermal altın yatağı) ekonomik olarak işletilmesini mümkün kılmıştır.

Maden Etüt ve Arama Dairesi bünyesinde
1989-1991 yılları arasında MTA’nın epitermal
altın yatakları arama kapasitesini arttırmaya
yönelik Birleşmiş Milletler destekli bir proje
gerçekleştirilmiştir. Bu proje süresince ve proje
bittikten sonra da Türkiye’nin çeşitli kesimlerinde özellikle de İzmir, Çanakkale, Balıkesir,
Eskişehir, Ordu, Gümüşhane, Sivas, Kırşehir
yörelerinde altın aranmasına yönelik jeoloji
etüdü, sondajlı ve yarmalı arama çalışmaları
yapılmıştır.
1988-1992 yılları arasında da Çanakkale
yöresinde altın aramaya yönelik Türk-Japon
altın arama ortak projesi yürütülmüştür. Günümüzde de altın arama etütleri sürdürülmektedir.
1985 yılında yürürlüğe giren 3123 sayılı
Maden Kanunu’nun getirdiği bazı olanaklardan
hareketle birçok çokuluslu madencilik kuruluşu
altın arama çalışmaları yapmışlar ve başarılı sonuçlar almışlardır. Bu kuruluşlar MTA’nın
ürettiği jeoloji verilerini kullanarak altın yataklarını bulmuşlardır.

Pomza
Hafif yapı malzemesi olan pomza etütlerine 1964 yılında başlanmıştır. MTA 1986-1987
yıllarında Güdül (Ankara), Doğubeyazıt, Patnos, Çetenli (Ağrı), Erciş, Kocapınar, Mollakasım (Van), Tatvan, Ahlat, Adilcevaz (Bitlis),
Develi, Talas (Kayseri), Niğde, Nevşehir, Kars,
Balıkesir yörelerinde pomza etütleri yapmıştır.

Olivin
Olivin’in sanayide refrakter ve döküm
kumu olarak kullanım alanlarının giderek artması üzerine MTA 1995-1998 yıllarında Türkiye genelinde sanayide kullanıma uygun olivin
aranmasına yönelik prospeksiyon çalışmaları
yapmıştır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Madenciliğimizin gelişiminde MTA geçmişte son derece önemli katkıları olan ve gelecekte de önemi daha artan işlevler üstlenmiş
bir kuruluşumuzdur. MTA’nın kurulduğu 1935
yılından 1985 yılına kadar 506, 1985 yılından
günümüze (2002 yılı sonu itibariyle) kadar da
138 maden sahası olmak üzere toplam 644
maden sahası çeşitli kamu ve özel işletmeci
kuruluşlara (283 maden sahası ETİBANK’a,
176 maden sahası TKİ’ye, 19 maden sahası
TDÇİ’ye, 10 maden sahası KBİ’ye, 9 maden
sahası SÜMERBANK’a, 2
maden sahası
KÜMAŞ’a, 2 maden sahası EMAŞ’a, 1 maden
sahası ÇİMENTO ve TOPRAK SANAYİİ’ne)
devir edilmiş olup tümü işletilmektedir.
Türkiye madencilik tarihinin çok eskilere
gittiği göz önüne alındığında, yüzeyde görülen
ya da yüzey belirtisi fazla olan maden yataklarının çoğunun bulunduğu varsayılabilir. Dolayısıyla bugün artık sadece yüzey ifadeleri zayıf,
derin maden yatakları bulma şansı kalmıştır.
Bu durum sonucu olarak yeni yatakların bulunması, daha fazla bilgi ve teknoloji gerektirmekte ve böyle çalışmaları yürütebilecek nitelikli ve
istekli kadrolara ve çağdaş teknolojilere sahip
bir MTA’ya duyulacak ihtiyacın gelecekte de artarak devam edeceğini göstermektedir.
MTA Türkiye’deki madencilik sektörünün
eleman ihtiyacın karşılayan kaynak kuruluş
olma konumunu uzun yıllar sürdürmüştür. Ma-
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dencilik sektöründe çalışan mühendislerin ve
üniversitelerin jeoloji, jeofizik ve maden bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim
görevlilerinin pek çoğunun MTA’da çalışmışlığı
vardır.
MTA mühendisler için üniversiteden sonra
hizmet içi eğitim veren bir merkez konumundaydı. Hizmet içi eğitimde usta-çırak ilişkisi başarılı şekilde sürdürüle gelmiştir. Bazı dönemlerde bu ilişkilerde kopukluklar, zedelenmeler
meydana gelmişse de son yıllarda usta-çırak
ilişkisinin sağlıklı şekilde devamına yönelik
bazı uygulamalar görülmektedir.

Çeşitli alanlarda uzmanlaşmış deneyimli
insan gücü, çağdaş makine parkı ve laboratuvar imkanları (mineraloji-petrografi, kimyasal
analiz, cevher zenginleştirme, metalurji, yakıt
analiz ve test, kaya ve zemin mekaniği laboratuvarları, altın pilot tesisi) ile MTA’nın geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da kendisinden
beklenen görevleri etkin şekilde yerine getirebileceğine inancımız tamdır.
Son olarak, MTA’nın kuruluşu ile yaşıt olan
Maden Etüt ve Arama Dairesi’nde geçen 78
yıl süresince çeşitli zaman aralıklarında görev
yapmış, başarılarına katkı koymuş çok değerli mühendisler, bilim adamları, jeomorfologlar,
prospektörler, topoğraflar, kısacası bütün çalışanlardan ebediyete intikal etmiş olanları rahmetle, çalışanları saygı ile anıyoruz.

Çizelge 1: 1978-2002 YILLARI ARASINDA
MTA’NIN
YAPTIĞI
ÇALIŞMALARLA
BULUNMUŞ YATAK VE ZUHURLAR (Yıllara
göre)

1980

♦ Malatya-Hekimhan-Deveci Demir (1979-

1978

♦ Sivas-Gürün-Otlukilise

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Demir: Yığışım
cevher rezervi 34.000.000 ton (%31, Fe),
Masif cevher rezervi (%53 Fe), 12.600.000
ton (gör.+muh.).
Sivas-Divriği-Durunsur Demir: 1.700.000
ton görünür rezerv (toplam rezervin %60’ı
% 60 Fe tenörlü, %40’ı ise % 35 Fe tenörlü),
250.000 ton muhtemel.
Manisa-Salihli-Sart Plaser Altın: 96 mg/m3
Au tenörlü 20.000.000 m3 mümkün rezerv.
Manisa-Selendi-Rahmanlar Kurşun-ÇinkoBakır: %4.6 (Pb+Zn+Cu) tenörlü 749.000
ton toplam rezerv.
Bursa-Harmancık-Krom %10-18 Cr2O3
tenörlü 277.000 ton gör.+muh.+müm.
rezerv.
Muğla-Köyceğiz-Biticealan Krom: %44-48
Cr2O3 tenörlü 102.000 ton gör.+muh.+müm.
rezerv.
Artvin-Murgul-Erenler
(Irsahan)
Bakır:
%0.63 Cu, %4.7 Zn, %1.99 Pb tenörlü
658.688 ton gör.+muh. Rezerv.
Sivas-Koyulhisar-Suşehri-Kurşunlu KurşunÇinko: %3-4 Pb, %8-9 Zn tenörlü 3.000.000
ton toplam rezerv.

♦
♦
♦

♦

1981

♦ Kayseri-Yahyalı-Kovalı Demir (1978-81):

♦
♦

1979

♦ Aydın-Söke-Çavdar
♦
♦

♦

Demir
(1979-81):
%42.62 Fe, %22.05 SiO2 %3 S tenörlü
13.489.620 ton gör.+müm. rezerv.
Kütahya-Simav-Dağardı Antimuan (197879): %6.4 Sb tenörlü 2.584.440 ton toplam
rezerv.
Kastamonu-Küre-Aşıköy Bakır (1978-79):
%1.56 Cu, 2.48 gr/ton Au, 10 gr/ton Ag
tenörlü 11.229.208 ton görünür rezerv;
Bakibaba: %3.24 Cu, 1.5 gr/ton Au, 5-20
gr/ton arası Ag tenörlü 250.000 ton görünür
rezerv.
Elazığ-Maden-Guleman-Kef Krom: %3335 Cr2O3 tenörlü 7.270.000 ton gör.+muh.
rezerv, %25-45 Cr2O3 tenörlü 14.700 ton
mümkün rezerv.

80) Tenör %36.48 Fe, %3.70 Mn, görünür
54.646.268 ton, muhtemel 4.448.097 ton;
Okside cevher (limonit): ortalama %50 Fe
tenörlü 13.968.015 ton gör.+muh. rezerv.
Sivas-Kangal-Pınargözü Demir: %50.8 Fe
tenörlü 14.900.000 ton rezerv.
Çanakkale-Yenice
Handeresi
KurşunÇinko: %5.24 Pb, %2.05 Zn tenörlü
3.100.000 ton toplam rezerv.
Elazığ-Maden-Guleman-Kapin-Şebeta
Krom: %43-47 Cr2O3 tenörlü 700.000 ton
gör.+muh. rezerv, %43-47 Cr2O3 tenörlü
300.000 ton mümkün rezerv.
Elazığ-Maden-Guleman Rut-Lasir Krom:
%42-48 Cr2O3 tenörlü 12.500 ton gör.+muh.
rezerv, 1.029.000 ton %42-48 Cr2O3 tenörlü
muh.+müm. rezerv.

♦

♦
♦
♦

%54.33 Fe tenörlü 25.000 ton muh.+müm.
Rezerv belirlenmiş, bu yataktan 86.000 ton
üretim yapılmıştır.
Kayseri-Yahyalı-Karamadazı Demir (197981): %54 Fe, %1.7 S tenörlü 6.400.000 ton
gör.+muh. rezerv.
Adıyaman-Çelikhan-Bulam Demir (198082): %28.56 Fe, %2.01 P2O5 tenörlü
24.162.200 ton görünür, 28.563.113 ton
muhtemel, 16.560.642 ton mümkün,
69.268.454 ton toplam rezerv.
Malatya-Hekimhan-Karakuz Demir: Yüksek
tenörlü cevher %55 Fe tenörlü 1.283.450
ton görünür rezerv; Dissemine cevher
%39.96 Fe tenörlü 13.384.070 ton görünür
rezerv.
Giresun-Tirebolu-Harkköy Bakır (1979-81):
%1.03 Cu, %0.47 Pb, %1.75 Zn tenörlü
2.160.000 ton gör.+muh. rezerv.
Artvin-Borçka-Akarsen Bakır: %3.2 Cu, 1.5
gr/ton Au, 28 gr/ton Ag tenörlü 662.000 ton
gör.+muh. rezerv.
Muğla-Fethiye-Köyceğiz
Krom: (19811983) %44 Cr2O3 tenörlü 50.000 gör.+muh.
rezerv.
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♦ Balıkesir-Balya

Kurşun-Çinko-Gümüş
(1978-81): %2.6 Pb, %4.56 Zn, %0.04 Cd,
58 gr/ton Ag tenörlü 13.519.000 görünür
rezerv.

Cr2O3 tenörlü 192.000.000 ton (Sahada
daha sonraki yıllarda yapılan sondajlarla
%5.65 Cr2O3 tenörlü rezerv 400.000.000
tona ulaşmıştır).

1982

1984

♦ Ankara-Bala-Kesikköprü Demir (1979-82):

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

%54 Fe tenörlü 2.000.000 ton görünür
ve 1.000.000 ton muhtemel olmak üzere
toplam 8.000.000 ton, %44 Fe tenörlü
1.800.000 ton görünür rezerv.
Balıkesir-Ayvalık-Ayazmant Demir (198182) %46.05 Fe, %0.6 Cu, %1.06 S ortalama
tenörlü 5.755.369 ton rezerv.
Siirt-Şirvan-Madenköy Bakır (1978-83):
%2.22 Cu, %0.60 Zn, %32.19 S tenörlü
27.273.535 ton görünür rezerv.
Kırklareli-Dereköy Porfiri Bakır-Molibden
(1981-1991): %0.27 Cu eşdeğer (+Mo)
tenörlü 221.000.000 ton rezerv.
Bursa Harmancık-Başalan Krom: %20
Cr2O3 tenörlü 163.575 ton gör.+muh. rezerv.
Muğla-Köyceğiz-Kazandere Krom: %37-58
Cr2O3 tenörlü 236.421 ton gör.+muh.+müm.
rezerv.
Manisa-Turgutlu-Çaldağ
Nikel:
(19771983) %1.37 Ni tenörlü 50.000.000 ton
gör.+muh.+müm. rezerv.
Niğde-Ulukışla-Bolkardağı Kurşun-Çinko
(1981-82): %5.4 Pb, %4.7 Zn tenörlü
284.000 ton görünür rezerv.
Erzincan-Refahiye-Manyezit
(1978-82):
%41-47 MgO tenörlü 244.400 ton rezerv.
1983

♦ Erzincan-Kemaliye-Bizmişen Demir (1978♦
♦

1985

♦ Kütahya-Emet Bor: %40 B2O3 tenörlü
♦

♦

♦
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120.000.000 ton gör.+muh. rezerv.
Muğla-Fethiye-Bağdibi ve Karakaya (19831985) %48 Cr2O3 tenörlü 35.000 ton görünür
%44
Cr2O3tenörlü 19.000 ton görünür
rezerv.
1986

♦ Trabzon-Maçka-Güzelyayla Porfiri Bakır-

♦
♦
♦

♦ Bingöl-Genç-Avnik Demir (1976-83): %61

Fe3O4, %1.11 P2O5 tenörlü 34.000.000 ton
görünür rezerv, %53 Fe3O4, %0.95 P2O5
tenörlü 4.400.000 ton muhtemel rezerv,
6.100.000 ton mümkün rezerv, 44.500.000
ton toplam rezerv.
Bursa-Uludağ Volfram (1952-87): %0.44
WO3 tenörlü 6.698.338 ton görünür, %0.41
WO3 tenörlü 796.638 ton gör.+muh., %0.39
WO3 tenörlü 5.302.171 ton muhtemel,
%0.39 WO3 tenörlü 3.790.030 ton mümkün
olmak üzere, 16.587.177 ton toplam rezerv.
Adana-Aladağ-Kızılyüksek Krom: %5.37

84): %45-54 Fe tenörlü 23.769.209 ton
görünür rezerv.
Balıkesir-Şamlı Demir: %56.5 Fe ve üzeri
tenörlü 1.800.000 ton rezerv belirlenmiş, bu
rezervin 1.750.000 tonluk kısmı üretilmiştir.
Adana-Feke-Mansurlu Demir (1980-1985)
%50-56.4 Fe tenörlü 1.900.000 ton rezerv.

♦
♦

Molibden (1985-87): %0.3 eşdeğer Cu
(%0.10-0.49 Cu, %0.002-0.021 Mo) tenörlü
236.700.000 ton rezerv.
Denizli-Acıpayam-Karaismailler
Krom:
%30-42 Cr2O3 tenörlü 200.000 ton
gör.+muh. rezerv.
Ankara-Beypazarı
Trona
(1980-86):
235.756.624 ton görünür rezerv.
Eskişehir-Beylikova NTE-Fluorit (1980-86):
%40 CaF2 tenörlü 14.138.785 gör.+muh.
rezerv; %30 BaSO4 tenörlü 17.700.000 ton
gör.+muh. rezerv.
Ordu-Ulubey İllit (1978-86): 2.155.200 ton
rezerv.
Balıkesir-Sındırgı-Kaolen: 3.000.000 ton
muhtemel rezerv.
1987

♦ Trabzon-Yomra-Kanköy Bakır (1986-87):

%1.11 Cu tenörlü 1.240.000 ton görünür,
2.070.000 ton muhtemel, 3.310.000 ton
toplam rezerv.

♦ Denizli-Tavas-Ulukent

(1981-1987)
ortalama %35 Mn tenörlü 4.000.000 ton
rezerv.

♦ Bitlis- Van : 174.483.000 m3 gör.+muh. (

1988

♦ Hatay-Arsuz-Zorkum, Gümüşoluk : %25-

♦ İzmir-Karşıyaka-Arapdağı Altın: Altıntepe

♦
♦

♦

♦

sahası 3.38 gr/ton Au, 42.8 gr/ton Ag
tenörlü 688.033 ton (gör.+muh.+müm.)
toplam rezerv; Çilektepe sahası 1.3 gr/ton
Au tenörlü 3.118.713 ton (gör.+muh.+müm.)
toplam rezerv.
Çanakkale-Yenice-Kalkım-Tozludere Bakır:
%5.93 Cu-Pb-Zn tenörlü 13.772 ton görünür
rezerv.
Beypazarı Sodyum-Sülfat Yatağı (198388): %78.95 den yüksek Na2SO4 tenörlü
1.830.936 ton, %44.6 Na2SO4 tenörlü
192.452.000 ton rezerv.
Bitlis-Apatitli Demir (1976-88): Meşe
Sırtı %15.41 Fe tenörlü 26.000.000 ton
gör.+muh. rezerv, Öküz Yatağı %15,60 Fe
tenörlü 500,000 ton gör.+muh. rezerv.
İstanbul-Kartal Kuvarsit 1988: 29.688.308
ton gör.+muh. rezerv ( gaz beton, seramik ).
1989

hafif agrega ).

♦ Ağrı Pomza: 15.228.000 m3 gör.+muh. (
hafif agrega ).

♦

1991

♦ Kars-Kağızman Krom: %48-50 Cr2O3 tenörlü

1.947 ton görünür rezerv belirlenmiş olup,
bu sahadan 16.000 ton cevher üretilmiştir.
1992

♦ İstanbul-Şile-Kilyos-Çatalca Seramik Killeri

ve Kuvars Kumu (1978-93): 25.560 ton
görünür (seramik,refrakter).
1993

♦ Kütahya-Domaniç-Sarıçayıryayla

♦ Kırıkkale-İğneada-Mertgölü Plaser Altın
♦

(1987-89): 0.5 gr/m3 Au tenörlü 112.500 ton
görünür rezerv.
Kayseri-Nevşehir
Pomza
(1986-89):
1.198.104.976 m3 gör.+muh. rezerv.

1990

♦

♦

♦ Artvin-Yusufeli-Balcılı
♦
♦
♦
♦

Porfiri
BakırMolibden: %0.1 Cu tenörlü, 1.622.000 ton
görünür rezerv.
Artvin-Merkez-Seyitler Bakır: %1.8 Cu, %2
Zn, 0.35 gr/ton Au, 37 gr/ton Ag tenörlü
1.484.640 ton gör.+muh. rezerv.
Ordu-Akoluk Altın: 1.05 gr/ton Au, 20 gr/ton
Ag tenörlü 1.047.994 ton gör.+muh. rezerv.
Ordu-Sayaca Altın: 1.2 gr/ton Au tenörlü
17.000 ton rezerv.
Kütahya-Konya-Eskişehir
Manyezit
(1978-90): %45 MgO tenörlü 48.280.000
gör.+muh.+müm. rezerv.

40 Cr2O3 tenörlü 123.077 ton gör.+muh.
rezerv.
Eskişehir-Merkez-Kulahmetçeşmeleri:
% 30-35 Cr2O3 tenörlü 73.400 tenörlü
gör.+muh. rezerv.

♦
♦

Porfiri
Bakır-Molibden: %0.168 Cu tenörlü
120.299.200 ton gör.+muh. rezerv (bu
rezervin %1.2 Cu tenörlü kesimi 5.388.000
tondur).
Gümüşhane-Torul-Mastra Altın: 12 gr/ton
Au tenörlü 1.000.000 ton rezerv (Sahanın
bir kesimi MTA tarafından, diğer kesimi
yabancı firma tarafından çalışılmıştır).
İzmir-Seferihisar-Efemçukuru Altın: 12.65
gr/ton Au tenörlü 2.500.000 ton rezerv
(Sahanın bir kesimi MTA tarafından,
diğer kesimi yabancı firma tarafından
çalışılmıştır).
Bayburt-Kopdağı-Krom: %28-48 Cr2O3
tenörlü 690.000 ton gör.+muh., %35-42
Cr2O3 tenörlü 114.130 ton muhtemel rezerv.
Eskişehir-Mihalıççık-Sepetçi Krom: %20-56
Cr2O3 tenörlü 143.500 ton görünür rezerv.
1994

♦ Eskişehir-Karburhan Krom (1993-1994) :
% 26 Cr2O3 tenörlü 1.800.000 ton görünür
rezerv.
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♦ Eskişehir-Sepetçi Krom (1993-1994) : % 35 ♦ Manisa-Gördes
Cr2O3 tenörlü 73.500 ton görünür rezerv.

gör.+muh.

1995

2000

Zeolit:

345.148.875

♦ Sivas-Hafik Sölestin (1993-95): 39.211 ton ♦ Adana-Feke-Mansurlu-Mağarabeli-Kovalı
♦

gör.+muh. rezerv.
Zonguldak-Amasra Şiferton
21.022.649 gör.+muh. rezerv.

Demir (1988-1999): %55.79 Fe tenörlü
4.600.000 ton, %44.17 Fe tenörlü 1.000.000
ton gör.+muh. rezerv. Kovalı sahasında
990.000 ton rezerv.

(1977-95):

1996

♦ Kütahya-Gediz-Karaağaç-Altın: 0.22 gr/

♦
♦

ton Au tenörlü 40.000 ton görünür rezerv.
Yüzeyde 12 gr/ton Au’ya ulaşan değerler
bulunmasına karşın sondajlarda tenör
düşük çıkmıştır.
Sivas-Koyulhisar-Eskiköy/Ortakent
Altın:
1.63 gr/ton tenörlü 889.312 toplam rezerv.
Eskişehir-Sivrihisar Sepiyolit (1993-96):
12.706.498 gör.+muh.
1997

2001

♦ Balıkesir-Kepsut-Beyköy Altın (1992-2001):

♦
♦

♦ Elazığ-Baskil-Topalkem
♦
♦

♦

Porfiri
BakırMolibden: %0.08 Cu tenörlü 47.000 ton
görünür rezerv.
Malatya- Kızmehmet Porfiri Altın: 0.9 gr/ton
Au tenörlü 80.000 ton görünür rezerv.
Sivas-Divriği-Ekinbaşı Demir (1993-97):
%55.61 Fe tenörlü 9.689.000 ton görünür,
2.351.000 ton muhtemel olmak üzere
toplam 12.000.000 milyon ton direk şarjlık
rezerv.
Erzincan-Perlit: 375.000.000 ton gör.+muh.
(genleşme oranı 4,5-5).

♦

2002

♦ Balıkesir-Havran-Tepeoba Bakır-Molibden

1998

♦ Bursa-Orhaneli-Olivin:
♦
♦

84.000.000 ton
jeolojik rezerv MgO %45-47; 105.000.000
ton jeolojik rezerv MgO %47’den az.
Kırklareli-Dolomit: 75.920.000 %18-21
MgO.
Gümüşhane-Kaletaş Altın (1996-98): 3.3
gr/ton Au tenörlü 750.000 ton gör.+muh.
rezerv.
1999
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İmampınarı sahası yarma verilerine göre
0.8 gr/ton Au tenörlü 117.867 ton gör.+muh.
rezerv hesaplanmıştır; Kobartkaşı sahası
1.630 gr/ton Au tenörlü 64.250 ton
gör.+muh., 2.375 gr/ton tenörlü 2.324.000
ton mümkün rezerv hesaplanmıştır.
Gümüşhane-Kırkpavli Altınlı Pirit (19992001): 2.3 gr/ton Au tenörlü 700.000 ton
pirit rezerv.
Ankara-Bala-Kesikköprü Demir (20002001): %54 Fe tenörlü 2.000.000 ton
görünür,
1.000.000
ton
muhtemel,
3.000.000 ton toplam rezerv. %44 Fe
tenörlü 1.800.000 ton görünür rezerv.
Bursa-İnegöl-Tüfekcikonak Porfiri BakırMolibden (1999-2001): Ruhsat alınamaması
nedeniyle sondajlı arama çalışması
yapılamamıştır. İşletilebilir tenörde rezerv
beklentisi vardır.

♦
♦
♦
♦

(2001-2002): Arama sondajları devam
etmektedir. rezerv hesabı yapılmamıştır.
Elazığ-Sivrice-Uslu Bakır (2001-2002):
%0,7 Cu değerli 1.500.000 ton rezerv
sondajlı aramalar devam etmektedir.
Sivas-Kangal-Bakırtepe Altın (2001-2002):
Arama sondajları devam etmektedir. rezerv
hesabı yapılmamıştır.
Kırşehir-Terziali Altın (2001-2002): 2 gr/
ton Au tenörlü 19.000 ton görünür rezerv.
Sondajlı aramalar devam etmektedir.
Bilecik-Söğüt-Korudanlık Altın (1995-2002):
Arama sondajları devam etmektedir. Rezerv
hesabı yapılmamıştır.

♦ Muratdere Porfiri Cu-Mo (1999-2002):

Arama sondajları devam etmektedir. Rezerv
hesabı yapılmamıştır.

♦ Adapazarı-Karasu-Titan (1998-2002): 61

milyon ton %1 ve üzeri TiO2 içerikli kum;
800.000 ton TiO2 kaynak.
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Enerji, ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınması için önemli girdilerin başında gelir. Enerji
planlamaları ve yatırımları bir ülkenin geleceği, sanayileşmesi ve ilerlemesi için büyük öneme
sahiptir, Büyüme hızının her yıl ortalama %6-8 olduğu ülkemizde enerji talebi de buna bağlı
enerji talebinin karşılanmasında fosil yakıtların
TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI
olarak artmaktadır. Ülkemiz enerji ihtiyacının büyük hala
bir kısmını
dışarıdan
sağlamakta,
bu da
çok önemli
bir rol oynadığı
görülmektedir.
Hayrullah
DAĞISTAN* kalkınma ve arz güvenliğinde risklere yol açmaktadır.
Ülkemizde
sürdürülebilir

Ülkemizde konvansiyonel enerji kaynaklabulunmasına
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesirının
olanhemen
elektrikhemen
enerjisitamamının
tüketimi ekonomik
Enerji, ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınkarşın tüketilen toplam birincil enerjinin ancak
gelişime
olarak
hızla
artmakta,
artan bu %enerji
karşılanmasında
fosil
ması paralel
için önemli
girdilerin
başında
gelir. Enerji
30-31’italebinin
öz kaynaklardan
karşılanmaktadır.
planlamaları
veönemli
yatırımları
bir oynadığı
ülkenin geleceği,
İthal enerji kaynaklarının başlıcaları petrol, doyakıtların
hala çok
bir rol
görülmektedir.
sanayileşmesi ve ilerlemesi için büyük öneme
ğal gaz ve taş kömürüdür.
Ülkemizde
konvansiyonel
enerji
kaynaklarının
hemen hemen tamamının bulunmasına
sahiptir,
Büyüme
hızının her yıl
ortalama
%6-8
olduğu
ülkemizde
talebi
de buna
bağlı% 30-31’i
karşın
tüketilen
toplamenerji
birincil
enerjinin
ancak
öz kaynaklardan
karşılanmaktadır.
Dünyada
kömür rezervlerinin
bugünkü tüolarak artmaktadır. Ülkemiz enerji ihtiyacının
ketim
koşullarında
230
yıl
kullanılabilecek
bir
İthal enerji kaynaklarının başlıcaları petrol, doğal gaz ve taş kömürüdür.
büyük bir kısmını dışarıdan sağlamakta, bu da
potansiyel sunması (Şekil 1), sürdürülebilir bir
Dünyada kömür
rezervlerinin
bugünkü
tüketim kalkınma
koşullarında
230 yıl
kullanılabilecek
Ülkemizde
sürdürülebilir
kalkınma
ve arz güve enerji
güvenliği
sağlanmasıbiraçıvenliğinde
risklere sürdürülebilir
yol açmaktadır.bir kalkınma ve sından
önemlidir.
Ülkemizin
8,3 milyar
potansiyel
sunması,
enerji oldukça
güvenliği
sağlanması
açısından
ton olan linyit rezervine 2005 yılından bu yana
yürütülen ve halen devam eden çalışmalarımız
tergesiveolan
elektrik
enerjisi
tüketimi
ekonomik sonucunda
yürütülen
halen
devam
eden
çalışmalarımız
6 milyar
ton ilave
rezerv
katkısı
sonucunda
6,77 milyar
ton ilave
rezerv
katkısı
gelişime paralel olarak hızla artmakta, artan bu
sağlanmıştır.
sağlanmıştır.

oldukça Ülkelerin
önemlidir.gelişmişlik
Ülkemizin
8,3 milyarbirton
düzeylerinin
gös-olan linyit rezervine 2005 yılından bu yana

Şekil 1- Dünya fosil kaynaklarının tahmini tükeniş süreleri.

Gerçekleştirilecek arama çalışmaları ile kömür potansiyelimizin arttırılması ileriye dönük
Gerçekleştirilecek arama çalışmaları ile

gat-Yerköy, Kütahya-Tunçbilek-Değirimsaz ve

nük enerji talebimizin karşılanmasında büyük
bir rol oynayacaktır. Genel Müdürlüğümüzce
yoğun bir kömür arama faaliyeti yürütülmekte
ve Türkiye genelinde gerçekleştirilecek geniş
çaplı projelerle ülkemiz kömür rezervlerinin
daha da artırılması hedeflenmektedir.

başlanmış, 1935 yılında yer altı kaynaklarımızın araştırılmasıyla görevlendirilen M.T.A.
Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla, programlı
1
ve bilimsel bir şekilde kömür aramalarına geçilmiştir.

enerjikömür
talebimizin
karşılanmasında
büyük
bir rol
Genel Müdürlüğümüzce
yoğun
Aydın-Nazilli-Girenez
ocakları çalıştırılmaya
potansiyelimizin
arttırılması
ileriye
dö-oynayacaktır.

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖMÜR ARAMALARI
Ülkemizde linyitin işletme ve aramalarına
Cumhuriyetimizin kurulmasıyla gereken önemin verilmeye başlandığı bilinmektedir. Bu
bağlamda 1927 yılında, Amasya-Çeltek, Yoz-

Türkiye’de, kömür oluşumuna uygun olabilecek Neojen yaşlı birimlerin yayılım alanı yaklaşık 110.000 km² yi bulmaktadır.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kömür arama çalışmalarını 3 döneme ayırmak mümkündür.

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - Ankara
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3-) 2005 yılında Bakanlığımızın enerjide
dışa bağımlılığın azaltılması politikası doğrultusunda; yerli kaynak aramalarına bir ivme
kazandırıp daha hızlı sonuca ulaşabilmek için
Bakanlığımızın bağlı kuruluşları arasında koordinasyon sağlanarak bilgi alışverişi ve işbirliği
yapılmıştır. MTA 2005-2013 döneminde kömür
aramalarına yönelik olarak 2013 yılı sonu itibari ile 1.202.000 metre sondaj yapılarak EÜAŞ
ve TKİ sahalarında 1,505 milyar ton ve MTA
sahalarında ise 5,27 milyar ton olmak üzere
ülkemiz linyit rezervleri toplam 6,77 milyar ton
artırılmıştır (Şekil 2-3).

1-) 1938-1983 yılları arasında gerçekleştirilen prospeksiyon çalışmaları ile söz konusu
yüzlek vermiş alanın tamamına yakın bir bölümü araştırılmış linyit içerebilecek özellikle
olduğu belirlenen 40.000 km² lik alanın detay
etütleri yapılmıştır. Bu araştırmalar süresince
toplam 1.459.000 m. linyit sondajı yapılmış ve
117 adet linyit sahası saptanmıştır. 1983 yılına kadar belirlenen linyit rezervi ise yaklaşık
8,3 milyar tondur. Bu rezervin yaklaşık 7 milyar
tonu görünür rezerv kategorisinde belirlenmiştir.
2-) 1984-2004 yılları kömür aramacılığı
açısından durağan bir dönem olarak geçmiştir.

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLAR İTİBARİ İLE KÖMÜR SONDAJLARI ve REZERV ARTIŞI
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Şekil 2- 2005-2013
yılları
arası kömür
arama
ve rezerv
artış grafiği.
Şekil-22005-2013
yılları
arasısondajlar
kömür arama
sondajlar
ve rezerv artış grafiği.

Ülkemiz toplam dünya kömür rezervinin
2005-2012 DÖNEMİNDE YATIRIM PROJEDÖNEMİNDE
PROJELERİ
KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
yaklaşık %2005-2012
1,7 sini içermektedir
veYATIRIM
linyit açıLERİ KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLEN ÇASONUCUbirlikte
KEŞFEDİLEN
YENİ
KÖMÜR
SAHALARI
sından önemli birÇALIŞMALAR
yere sahiptir. Bununla
LIŞMALAR SONUCU KEŞFEDİLEN YENİ
linyitlerimizin %79 unun, 2500 kcal/kg ısıl deKÖMÜR SAHALARI
ğerin altında
olması
daha
çok
termik
santralKonya – Karapınar Sahası: Proje kapsamında 2007-2010 yılları arasında 414 adet
- Konya - Karapınar Sahası: Proje kaplerde kullanımını ön plana çıkartmıştır. Son yıllokasyonda 106.500 m. sondaj yapılarak 1,832 milyar ton görünür linyit rezervi tespit
samında 2007-2010 yılları arasında 414
larda gerçekleştirilen yaklaşık 105,000,000 ton
edilmiştir.
Sahada
ortalama
kömür
kalınlığı
21
m., ortalama
kömür
derinliği
138 myapılarak
olup,
adet
lokasyonda
106.500
m sondaj
civarındaki üretimin % 85 i termik santrallerde
1,832
milyar
ton Kanununun
görünür linyit
tespit
tüketilmektedir.
Yerlideğeri
linyite1350
dayalı
termik santortalama kalori
kcal/kg’dır.
Saha 5995
sayılı
Maden
47.rezervi
Maddesi
edilmiştir. Sahada ortalama kömür kalınlığı
rallerimizin kurulu gücü 8.395 MW olup bu güç
gereği EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Sahadaki kömürün yaklaşık yayılım alanı 90
21 m, ortalama kömür derinliği 138 m olup,
toplam kurulu gücümüzün % 14 üne karşılık
km²
olup,
sahadaki
bu
rezerv
5.250
MW
gücündeki
termik santrale
yıl yetebilecektir.
ortalama
kalori30değeri
1350 kcal/kg’dır.
gelmektedir.
Tekirdağ – Çerkezköy Sahası: 2005 – 2010 yıllarında yürütülen çalışmalar
36 sonucunda 8 adet ruhsatta 60.600 m. sondaj gerçekleştirilerek 495 milyon ton görünür
linyit rezervi tespit edilmiştir. Sahada ortalama kömür kalınlığı 6 m., ortalama kömür
derinliği 300 m olup, ortalama kalori değeri 2054 kcal/kg’dır. Saha 5995 sayılı Maden

Saha 5995 sayılı Maden Kanununun 47. Maddesi gereği EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Sahadaki kömürün yaklaşık yayılım
alanı 90 km² olup, sahadaki bu rezerv 5.250
MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir.

- Tekirdağ - Çerkezköy Sahası: 2005 2010 yıllarında yürütülen çalışmalar sonucunda 8 adet ruhsatta 60.600 m sondaj gerçekleştirilerek 495 milyon ton görünür linyit rezervi
tespit edilmiştir. Sahada ortalama kömür kalınlığı 6 m, ortalama kömür derinliği 300 m olup,
ortalama kalori değeri 2054 kcal/kg’dır. Saha
5995 sayılı Maden Kanununun 47. Maddesi
gereği EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Sahadaki kömürün yaklaşık yayılım alanı
50 km² olup, sahadaki bu rezerv 2.150 MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir.
- Elbistan Sahası (MTA): Elbistan Havzasında MTA Genel Müdürlüğüne ait 3 adet
ruhsatta 2005-2008 yıllarında yürütülen çalışmalar sonucunda 11.500 m sondaj çalışması
yapılarak, 515 milyon ton görünür linyit rezerv tespit edilmiştir. Ortalama kömür kalınlığı
20 m, ortalama kömür derinliği 100 m olup,
1050 kcal/kg ısıl değere sahiptir. Saha 5995
sayılı Maden Kanununun 47. Maddesi gereği

EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Sahadaki bu rezerv 1.150 MW gücündeki termik
santrale 30 yıl yetebilecektir.

- Malatya - Yazıhan Sahası: 2009 – 2010
yılları arasında kömür tespit edilen 1 adet ruhsatta ortalama kalorisi 1934 kcal/kg, görünür
rezervi 17 milyon ton olan linyit sahası tespit
edilmiştir. Ortalama 2,55 m, ortalama kömür
derinliği 270 m olup, 1934 kcal/kg ısıl değere sahiptir. Ruhsatın buluculuğa esas rezerv
raporu yazılmış olup, MİGEM’e devredilmiştir.
Sahadaki bu rezerv 65 MW gücündeki termik
santrale 30 yıl yetebilecektir.
- Kırklareli – Pınarhisar – Vize Sahası:
Kırklareli ili Pınarhisar, Vize ve Lüleburgaz ilçeleri arasında yer alan sahada, 2007 yılında
başlayan sondajlı arama ve rezerv belirleme
çalışmaları 2012 yılında tamamlanmış olup,
sahada 116 adet lokasyonda toplam 39.159,50
m sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda 6 adet ruhsat sahasında
ortalama derinliği 250 m, ortalama kalınlığı
3,5 m, ortalama 1875 Kcal/kg ısıl değere sahip
olan 140 milyon ton görünür linyit rezervi tespit
edilmiştir. Sahadaki bu rezerv 550 MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir.

Şekil 3- MTA kömür arama sondajı faaliyetinden bir görüntü (Konya-Ilgın 2012 yılı).
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- Konya - Ilgın Sahası: Konya ili Ilgın ilçesinde yer alan sahada 2011 yılında başlayan
sondajlı arama ve rezerv belirleme çalışmaları 2013 yılında tamamlanmış olup, sahada 42
adet lokasyonda toplam 5.785,55 m sondaj
çalışması gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). Bu çalışmalar sonucunda 2 adet ruhsat sahasında
ortalama derinliği 112 m, ortalama kalınlığı
16,5 m, ortalama 2300 Kcal/kg ısıl değere sahip olan 30,5 milyon ton görünür linyit rezervi
tespit edilmiştir. Sahadaki bu rezerv 125 MW
gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir.
- Eskişehir - Alpu Sahası: Eskişehir - Alpu
arasında MTA Genel Müdürlüğüne ait 7 adet
ruhsatta 2008 yılından bugüne kadar devam
eden proje kapsamında 102.000 m Sondaj
çalışması gerçekleştirilmiş olup, bugüne kadar
yapılan çalışmalar sonucunda 1,29 milyar ton
görünür rezerv hesaplanmıştır. Sahada ortalama kömür kalınlığı 14 m, ortalama kömür de-

rinliği 300 m olup, ortalama kalori değeri 2050
kcal/kg’dır. Rezerv belirlemeye yönelik sondajlar 2014 yılında da devam etmektedir. Sahadaki şimdilik belirlenen bu rezerv yaklaşık 5.000
MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir.

- Afyon - Dinar Sahası: Genel Müdürlüğümüz tarafından 2008 yılından bu yana yürütülmekte olan Batı Anadolu Kömür Aramaları
Projesi kapsamında Afyonkarahisar - Dinar
- Dombayova’da 5 adet ruhsatta 1700 adet
lokasyonda 70.000 m sondaj çalışması gerçekleştirilmiş ve, 941 milyon ton görünür linyit
rezervi tespit edilmiştir (Şekil 4). Sahada ortalama kömür kalınlığı 32,16 m, ortalama kömür
derinliği 272,41 m olup, ortalama kalori değeri 1706 kcal/kg’dır. Sahadaki bu rezerv 3.400
MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir.

TÜRKİYE LİNYİT-TAŞKÖMÜRÜ SAHALARI VE REZERVLER
BİLİNEN LİNYİT REZERVİ (2005 Yılı) 8.3 Milyar Ton
YENİ SAHALAR VE EK REZERVLER (2005 Yılı Sonrası) : 6.79 Milyar Ton

Şekil 4- 2005-2013 yılları arası kömür arama sondajlar ve rezerv artış grafiği.

Şekil 4- 2005-2013 yılları arası kömür arama sondajlar ve rezerv artış grafiği.
adet lokasyonda 165.375 m. sondaj çalışma2005-2012 DÖNEMİNDE İŞ BİRLİĞİ KAPsı gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kapsamında
SAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
2005-2012 DÖNEMİNDE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
16.500 adet örnekte kimyasal analiz yapılmış,
sahanın rezervinde 1,3 milyar ton artış sağlan- EÜAŞ Genel Müdürlüğü adına Afşin
- EÜAŞ Genel Müdürlüğü adına Afşin – Elbistan Sahasında 2005-2007 yılları arasında
mıştır (Şekil 5).
– Elbistan Sahasında 2005-2007 yılları ararezerv
geliştirmeye
yönelik
olarak
sında
rezerv
geliştirmeye
yönelik
olarak1218
1218adet lokasyonda 165.375 m. sondaj çalışması
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kapsamında 16.500 adet örnekte kimyasal analiz yapılmış,
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sahanın rezervinde 1,3 milyar ton artış sağlanmıştır (Şekil 5).
- TKİ Genel Müdürlüğü adına Soma – Eynez Sahasında 2005 yılından bugüne kadar
devam eden çalışmalar sonucunda 78 adet lokasyonda 54.500 m. sondaj çalışması

Çalışmalar
neticesindeÇalışmalar
700 adet
örnekte
kimyasal
leştirilmiştir.
neticesinde
700 adet
- TKİ Genelgerçekleştirilmiştir.
Müdürlüğü adına Soma
- Eyörnekte kimyasal analiz gerçekleştirilmiş olup,
nez Sahasında 2005 yılından bugüne kadar
gerçekleştirilmiş olup, görünür 205 milyon ton ilave rezerv tespit edilmiştir.
görünür 205 milyon ton ilave rezerv tespit edildevam eden çalışmalar sonucunda 78 adet lomiştir.
kasyonda 54.500
m sondaj çalışması gerçek-

anal

Açık Ocak kömür
işletmesinden bir
görünüm.
gerçekleştirilmiştir.

Çalışmalar

neticesinde

700

adet

örnekte

kimyasal

analiz

gerçekleştirilmiş olup, görünür 205 milyon ton ilave rezerv tespit edilmiştir.
Açık Ocak kömür
işletmesinden bir
görünüm.

Şekil 5- Açık ocak kömür işletmesinden bir görünüm.

2005-2013 yılları arasında gerçekleştirilen
çalışmalar sonucunda yeni tespit edilen bu rezervler ile 8,3 milyar ton olarak bilinen linyit
rezervimiz % 80 arttırılmıştır ve Ülkemiz Linyit
rezervi 15 milyar ton’a ulaşmıştır. Bu kömürlerin kalorileri 1050-3000 kcal/kg arasındadır.

Ülkemiz linyit rezervlerinin büyük bir bölümü
Pliyosen ve Miyosen yaşta olup, kömürlerin
yaşlara göre dağılımı şekil 6’ da verilmiştir. Bu
rezervin yaklaşık 1 milyar tonunun tüketilmiş
olduğu düşünüldüğünde, bugün için 14 milyar
ton Linyit rezervimiz bulunmaktadır.

Şekil-3: Ülkemiz linyit kömürlerinin oluşum yaşlara göre dağılımı.

2005-2012 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeni tespit edilen b

rezervler ile 8,3 milyar ton olarak bilinen linyit rezervimiz % 70 arttırılmıştır ve Ülkem

Linyit rezervi 14.3 milyar ton’a ulaşmıştır. Bu kömürlerin kalorileri 1050-3000 kcal/k
Şekil 6- Ülkemiz linyit kömürlerinin oluşum yaşlara göre dağılımı.
Şekil-3: Ülkemiz linyit kömürlerinin oluşum yaşlara göre dağılımı.

2005-2012 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeni tespit edilen bu
rezervler ile 8,3 milyar ton olarak bilinen linyit rezervimiz % 70 arttırılmıştır ve Ülkemiz
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Linyit rezervi 14.3 milyar ton’a ulaşmıştır. Bu kömürlerin kalorileri 1050-3000 kcal/kg
7

sondaj yapılması programlanmıştır. Çalışmalar
Kurumumuzca yürütülmekte olan kömür
devam etmektedir.
arama ve rezerv belirleme çalışmaları 2014
yılında da yoğun bir şekilde devam edecek
olup, bu kapsamda Eskişehir-Alpu sahasında
LİNYİT KÖMÜRLERİMİZİN ÖZELLİKLERİ
yürütülen çalışmaların tamamlanarak rezervlerinin kesin olarak ortaya çıkartılması, 2013
Linyit kömürlerimizin kalorifik değerleriyılı çalışmalarında kömür varlığı tespit edilen
ne göre rezerv payları
Denizli-Çardak, Afyon-Evciler, Isparta-Şarkikaraağaç ve İstanbul-Silivri, Tekirdağ-MalkaBilinen linyit ve alt-bitümlü kömürlerimizin
ra sahalarında rezerv belirleme, Aydın-Muğla
düşük kalorifik değerleri, yüksek kül içerikleri,
Neojen havzaları, Kastamonu, Amasya, Anuçucu madde, nem ve kükürt değerleri vardır.
kara-Yenikent bölgelerinde kömür arama ve iş
Kömürlerimizin % 75’e yakını 2500 kcal/kg’dan
kcal/kg’dan daha az, % 17’si 2500 ve 3000 kcal/kg arasında kalorifik değerleri vardır (Şekil
birliği kapsamında EÜAŞ Genel Müdürlüğüne
daha az, % 17’si 2500 ve 3000 kcal/kg arasınkcal/kg’dan
daha
% 17’si
ve
3000
kcal/kg
arasında
kalorifik
değerleri
vardır
7).
kömürlerimizin
% 8’i2500
3000
kcal/kg
üstünde
ısısal
değeri mevcuttur.
ait Sadece
Beypazarı
II. az,
Sahada
fileksür
güneyinde
da kalorifik
değerleri
vardır (Şekil
7). Sadece
ise kömür arama çalışmaları gerçekleştirilekömürlerimizin % 8’i 3000 kcal/kg üstünde ısı7). Sadece
kömürlerimizin % 8’i 3000 kcal/kg üstünde
ısısal değeri mevcuttur.
cek olup, bu amaçla 2014 yılında 200.000 m
sal değeri mevcuttur.

(Şekil

kcal/kg’dan daha az, % 17’si 2500 ve 3000 kcal/kg arasında kalorifik değerleri vardır (Şekil

<1000

7). Sadece kömürlerimizin % 8’i 3000 kcal/kg üstünde ısısal değeri mevcuttur.
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Şekil 7- Kömürlerimizin kalorifik değerlerine
göre dağılımı.
0%
4501>
Şekilve
7- Alt
Kömürlerimizin
kalorifik
göre dağılımı.
Şekil
7- Kömürlerimizin
kalorifik
değerlerine
göre değerlerine
dağılımı.
Ülkemiz
Linyit
Bitümlü
Kömürlerinin
Kimyasal
Özellikleri

Şekilkömürlerin
7- Kömürlerimizin
dağılımı.
Ülkemizdeki
ortalama kalorifik
kimyasaldeğerlerine
özellikleri göre
aşağıda
verilmiş olup,
Ülkemiz
linyit ve altÜlkemiz
bitümlüLinyit
kömürlerinin
ve Alt Bitümlü Kömürlerinin Kimyasal Özellikleri
kimyasal özellikleri
kömürlerimizin
alt ısıl değerleri
1185 kcal/kg
ile 5574
kcal/kgözellikleri
arasındaaşağıda
değişmektedir
Ülkemizdeki
kömürlerin
ortalama
kimyasal
verilmiş(Çizelge
olup,
Ülkemiz Linyit ve Alt Bitümlü Kömürlerinin Kimyasal Özellikleri

1, şekil 8)kömürlerimizin alt ısıl değerleri 1185 kcal/kg ile 5574 kcal/kg arasında değişmektedir (Çizelge
Ülkemizdeki kömürlerin ortalama kimyasal
Ülkemizdeki
kömürlerin
ortalama
1,aşağıda
şekil 8) verilmiş
özellikleri
olup, kömürlerimi-

zin alt ısıl değerleri 1185 kcal/kg ile 5574 kcal/

kimyasal
özellikleri aşağıda
verilmiş
kg arasında değişmektedir
(Çizelge 1, Şekil
8).

olup,

kömürlerimizin
alt ısıl değerleri
1185
kcal/kg ile
5574 tablo.
kcal/kg arasında değişmektedir (Çizelge
Çizelge 1- Kömürlerimizin
kimyasal
özelliklerini
gösterir
Çizelge 1- Kömürlerimizin kimyasal özelliklerini gösterir tablo.
Çizelge 1- Kömürlerimizin kimyasal özelliklerini gösterir tablo.

1, şekil 8)

Çizelge 1- Kömürlerimizin kimyasal özelliklerini gösterir tablo.
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Şekil 8- Kömür laboratuvarından bir görünüm.

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA KÖMÜRDEN
YARARLANMA DURUMU

lecekte, elektrik üretiminde kömürün payının
azalacağı, doğal gaz payında ise önemli artışların olacağı tahmin edilmektedir. Buna karşın,
sokulması enerji arz güvenliği açısından önemlidir. Nitekim bu durum Ülkemiz 2023 Hükümet
kömürün, elektrik üretiminde en yüksek oranda
Dünya Enerji Ajansı’nın yayınladığı rapoStratejik
Eylem bakıldığında,
Planında tüm3yerli
bu yakıt
dönemde
harekete 2030
geçirileceği
yer
kullanılan
olma niteliğinin
yılına karunda,
Kaynaklara
fosil kaynaklarımızın
kaydar
değişmeyeceği
öngörülmektedir
(Şekil
9).
nağın,
bugün olduğu gibi, birincil enerji tükealmıştır..
timinde, önümüzdeki on yıllarda da toplamda
Türkiye ve dünya kömür rezervleri, kulla% 80’a yakın bir ağırlıkla belirleyici olacağı
Kömür, elektrik üretimi amacıyla kullanılan yakıtlar arasında en yaygın olanıdır. Uzak
nımı
anlaşılmaktadır. Kömür ve doğalgaza olan ihtigelecekte,
elektrik
üretiminde
kömürün
payının
azalacağı, doğal gaz payında ise önemli
yaç artmakta iken, petrolün, tükenme riskinden
Dünya
toplam
görünür
kömür en
rezervleri
dolayı
tahmini
senaryoda
azaldığı
artışların
olacağı
tahminöneminin
edilmektedir.
Buna karşın,
kömürün,
elektrik
üretiminde
yüksek
yaklaşık 1 trilyon (930 milyar) ton civarındadır.
görülmektedir.
oranda kullanılan yakıt olma niteliğinin 2030 yılına kadar değişmeyeceği öngörülmektedir.
Bu rezervlerin dağılımına bakılacak olunursa
Şekil 9’da ülkelerin durumu, çizelge 2’de ise
Ülkemiz de enerji kaynağı olarak kısa vaTürkiye
ve
Dünya
Kömür
Rezervleri,
Kullanımı
dünyanın en önemli kömür rezervlerine sahip
dede kendi öz kaynağımız olan kömürlerimizin
ülkeler ve yüzde olarak payları gösterilmekgelişmiş teknolojiler kullanılarak çevre kriterleri
toplam
görünür
kömür enerji
rezervleri tedir.
yaklaşık
trilyon rezervler
(930 milyar)
tonRusya,
civarındadır.
En 1önemli
ABD,
Çin,
de dikkateDünya
alınarak
devreye
sokulması
Avustralya,
Hindistan,
Ukrayna,
Kazakistan
arz Bu
güvenliği
açısından
önemlidir.
Nitekimolunursa
bu
rezervlerin
dağılımına
bakılacak
Şekil-6’de ülkelerin durumu, Şekil-7’de ve
ise
Güney Afrika’dadır. Türkiye kömür rezervleri
durum Ülkemiz 2023 Hükümet Stratejik Eylem
dünyanın en önemli kömür rezervlerine sahip ülkeler ve yüzde olarak payları
açısından dünyanın yaklaşık % 1,7 gibi bir dePlanında tüm yerli kaynaklarımızın bu dönemgösterilmektedir.
En yer
önemli
rezervler ABD, Rusya,
Çin, Avustralya, Hindistan, Ukrayna,
ğerine sahiptir.
de harekete
geçirileceği
almıştır.

Kazakistan ve Güney Afrika’dadır. Türkiye kömür rezervleri açısından dünyanın yaklaşık %
Kömür, elektrik üretimi amacıyla kullanılan
1,7 gibi
bir değerine
sahiptir.
yakıtlar
arasında
en yaygın
olanıdır. Uzak ge-

Şekil 9- Dünya kömür rezervleri
Şekil 6. Dünya Kömür Rezervleri

ÜLKE

DÜNYA
REZERV PAYI
(%)
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DÜNYA YILLIK
ÜRETİM PAYI
(%)

DÜNYA YILLIK
TÜKETİM PAYI
(%)

ÜLKE ELEKTRİK
ÜRETİMİNDEKİ PAYI
(%)

Çizelge 2- 2010 yılı önemli kömür rezervleri bulunan ülkelerin kömür rezerv değerleri.

DÜNYA
REZERV
PAYI
(%)

DÜNYA
YILLIK
ÜRETİM
PAYI
(%)

DÜNYA
YILLIK
TÜKETİM
PAYI
(%)

ÜLKE ELEKTRİK
ÜRETİMİNDEKİ PAYI
(%)

ABD

27,6

14,1

13,5

45

ALMANYA

4,7

1,1

2,1

43

POLONYA

0,7

1,4

1,6

88

RUSYA
FEDERASYONU

18,2

4,0

2,4

17

YUNANİSTAN

0,4

0,2

0,2

57

GÜNEY AFRİKA

3,5

3,6

2,5

93

ÇİN

13,3

49,5

49,7

79

AVUSTURALYA

8,9

5,8

1,3

78

KAZAKİSTAN

3,9

1,5

0,8

75

0,1

0,5

0,5

60

1,7

0,5

0,9

28 (Yerli Kömür +
İthal Kömür)

ÜLKE

ÇEK
CUMHURİYETİ
TÜRKİYE
DÜNYA
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Şekil-7. 2010 yılı Önemli Kömür Rezervleri Bulunan Ülkelerin Kömür Rezerv Değerleri,
nin % 47’sini, ABD % 15, Hindistan % 7,5 ‘ini
Dünya kömür üretim ve tüketimleri

tüketirken, Türkiye’nin tüketim oranı % 1’den
düşüktür. Elektrik ya da ısı üretimi amacıyla
Dünya da 1999 yılından itibaren geçen on
Dünya
Kömür
Üretim
ve
Tüketimleri
yeterli kömür rezervi olduğu halde kömür ithal
yılda, yıllık kömür üretimi % 53 artmıştır. Köeden ülkeler arasında Türkiye de bulunmakmür üretimindeki artış, çok büyük kısmı Çin
tadır. Türkiye’nin
üretimkömür
ve tüketim
oranları
olmak üzere
Asyada
kıtasındaki
elektrik enerjisi
Dünya
1999 yılından
itibaren geçen
on yılda, yıllık
üretimi
% 53 artmıştır.
karşılaştırıldığında kömür rezervleri açısından
talebinden kaynaklanmaktadır.
Kömür üretimindeki artış, çok büyük kısmızengin
Çin olmak
Asya kıtasındaki
elektrik enerjisi
olduğu üzere
halde ürettiğinin
yarısından fazlası kadar da ithalat yapmaktadır.
2009 yılı dünya
kömür üretimi ve tüketimi
talebinden
kaynaklanmaktadır.
(Şekil 10 ve 11) değerleri incelendiğinde üretimde olduğu gibi Çin Dünya kömür tüketimi-
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11

Dünya da 1999 yılından itibaren geçen on yılda, yıllık kömür üretimi % 53 artmıştır.
Kömür üretimindeki artış, çok büyük kısmı Çin olmak üzere Asya kıtasındaki elektrik enerjisi
talebinden kaynaklanmaktadır.

Şekil 10- 2009 yılı dünya kömür üretimi.

Şekil-8. 2009 Yılı Dünya Kömür Üretimi

11

Şekil 11- 2009 yılı dünya kömür tüketimi.

Şekil-9. 2009 Yılı Dünya Kömür Tüketimi

2007 yılı itibariyle 8205,0 TWh olan Dünülkelere bakıldığında da, kömürün elektrik üreya elektrik enerjisi üretiminde kömür % 41,5
timindeki paylarının çok yüksek olduğu, Türki2009 yılı dünya kömür üretimi ve tüketimi (Şekil 8 ve 9) değerleri incelendiğinde
oranında kullanılmıştır (Kaynak: IEA 2009).
ye ise sahip olduğu kömür rezervleri yanında
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bir ülkede zengin kömür rezervlerinin bulunması, o ülke için enerji arz güvenliğinin
sağlanması bakımından büyük bir avantaj anlamına gelmektedir.
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2007 yılı itibariyle kömür rezervleri fazla olan ve dünyada en çok elektrik üreten büyük

açısından herhangi bir olumsuzluk görülmemektedir. Mevcut tüketim trendi ile mevcut
üretilebilir rezerv yaklaşık 200 yıldan fazla bir sürede tüketilecektir. Buna karşın doğal gaz ve
petrol rezervlerinin muhtemelen 65 ve 42 yıl içinde tüketileceği sanılmaktadır (Şekil 10).

DOĞAL GAZ; 65 YIL

PETROL; 42 YIL

KÖMÜR; 230 YIL
Şekil 12- Fosil kaynakların muhtemel tükenme süreleri
Şekil 10. Fosil Kaynakların Muhtemel Tükenme süreleri (Kaynak: IEA 2010 ve EIA yayınları)
(Kaynak: IEA 2010 ve EIA yayınları).
Tüketim Değerleri ve Elektrik Üretimindeki Payları.
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Şekil 13- 2007 yılı ülkelerin elektrik üretiminde kömürün payı.

Şekil-11. 2007 Yılı Ülkelerin Elektrik Üretiminde Kömürün Payı

Türkiye’de elektrik üretimi

Ülkemizde yaklaşık olarak yıllık 105 milyon
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inmesi mümkün olacaktır.
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Ülkemizde yaklaşık olarak yıllık 105 milyon ton kömür tüketilmekte olup, bunun

yaklaşık 25 milyon tonu ithal kömürdür. Ülkemizin birincil enerji arzında kömür %29’luk bir
orana sahiptir. Bu oranın yaklaşık %19’unu yerli kömür teşkil etmektedir. Yerli kömür
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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)
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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)

57

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENDÜSTRİYEL HAMMADDE
ARAMALARI
Mustafa KIRIKOĞLU*

Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi bilinmektedir. Günlük yaşamımızda kullandığımız araç ve gereçlerin % 99’u
doğal kaynaklardan, özellikle de madenlerden
sağlanmaktadır. Toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleri ile maden ve enerji tüketimleri arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.
Madencilik sektörü başta sanayi olmak
üzere, ekonominin diğer sektörlerinin ihtiyaç
duyduğu temel girdileri sağlarken diğer taraftan istihdam yaratmaktadır. Ülkelerin ekonomik
gelişmelerini sürdürebilmeleri için, madencilik
sektörünü sürekli ve verimli bir şekilde üretimde bulundurmaları gerekmektedir. Bu sektörde
meydana gelecek bir üretim aksaması, ekonominin diğer kesimlerini doğrudan veya dolaylı
olarak etkilemektedir.

Günümüzde yılda yaklaşık 1,5 trilyon dolar değerinde 10 milyar tonun üzerinde maden
üretilmektedir. Bu rakamın % 75’i enerji hammaddeleri, % 10’u metalik madenler ve % 15’i
endüstriyel hammadde üretimine aittir. Ülkemiz
50 çeşit madende kısmen yeterli kaynaklara
sahipken 27 maden ve mineralin günümüzde
bilinen rezervleri ve kaliteleri ekonomik madencilik için yetersizdir. Ülkemizin endüstriyel
hammadde kaynakları ve çeşitliliği bakımından kısmen yeterli kaynaklara sahip olduğu
söylenebilir. Dünya endüstriyel hammadde rezervlerinin % 2,5’i, metalik maden rezervlerinin
% 0,4’ü ülkemizde bulunmaktadır.
2007 yılında 2,72 milyar dolar olan maden
ihracatımız, 2008 yılında ise 3,24 milyar dolara
yükselmiştir. 2009 yılında ise küresel ekonomik krizin etkisiyle 2,51 milyar dolara gerileyerek 2010 yılında 3,65 milyar dolara çıkmıştır.
2011 yılında 134,6 milyar dolar olan genel ihracatımız içinde madencilik 3,87 milyar dolarla
% 2,9’luk paya sahiptir (Çizelge 1).

Türk madencilik sektörü orta-büyük ölçekli
kamu kuruluşları ve küçük ölçekli özel sektör
Tüm dünyada yerkabuğunun yüzey ve sığ
kuruluşlarından oluşan bir yapıya sahiptir. MTA
derinliklerdeki maden yataklarının hızla tükeGenel Müdürlüğü kurulduğu 1935 yılından beri
niyor olması, yeni maden yataklarının ortaya
kamu adına maden arama projeleri yürütmekçıkarılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu maden
tedir. Son yıllarda Eti Maden, TKİ, EÜAŞ gibi
yataklarının aranması ve çıkarılmasında bilimsel verilerin kullanılması zorunlu hale gelmiştir.
kamu kurumları MTA Genel Müdürlüğü ile orMaden aramacılığı günümüzde daha yüksek
tak maden arama ve geliştirme projeleri yürütrisklerin göze alınmasını gerektirmekte, daha
mektedir. Ülkemiz seramik ve cam, çimento,
yüksek bilgi ve teknolojinin kullanılmasına ihalçı, doğal soda gibi bazı sektörlerde dünyada
tiyaç
duymaktadır.
Madenlerin
bu- çıkmıştır.
ve Avrupa’da
söz sahibiyse
bunda MTA
gerileyerek
2010 yılında
3.65 aranması,
milyar dolara
2011 yılında
134.6 milyar
dolarGenel
olan
lunması ve işletilmesi yüksek risk taşıyan, yaMüdürlüğü’nün geçmişte yürüttüğü arama progenelsermayesinin
ihracatımız içinde
madencilik
3.87süreli
milyar dolarla % 2.9’luk paya sahiptir.
tırım
geri dönüşümü
uzun
jelerinin önemi büyüktür.
ve pahalı bir süreçtir. Maden aramacılığında
bilimsel yöntemlerle yürütülen yer bilimlerinin
önemi daha da artmıştır.
Tablo 1: Türkiye İhracatı İle Maden Sektörü İhracatı Karşılaştırması

Çizelge 1- Türkiye İhracatı İle Maden Sektörü İhracatı Karşılaştırması
2005
Toplam İhracat
73.444.821
(1.000 $)
Madencilik İhracatı
1.525.094
(1.000 $)
Madencilik
İhracatının Türkiye
2,0
Toplam İhr. Payı %
Kaynak: TİM İhracat Rakamları

2006

2007

2008

2009

2010

2011

85.774.644

105.964.665

132.027.195

102.142.612

113.685.989

134.571.338

2.080.486

2.715.825

3.241.019

2.508.609

3.655.300

3.876.465

2,4

2,5

2,4

2,4

3,2

2,9

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı - Ankara

Türk madencilik sektörü orta-büyük ölçekli kamu kuruluşları ve küçük ölçekli özel
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sektör kuruluşlarından oluşan bir yapıya sahiptir. MTA Genel Müdürlüğü kurulduğu 1935

yılından beri kamu adına maden arama projeleri yürütmektedir. Son yıllarda Eti Maden, TKİ,
EÜAŞ gibi kamu kurumları MTA Genel Müdürlüğü ile ortak maden arama ve geliştirme

Ülkemizin jeolojik yapısı nedeniyle eveporitler, mermer ve doğaltaşlar, seramik ve cam
hammaddeleri, çimento hammaddeleri, bentonit, refrakter hammadde gibi bazı endüstriyel
hammaddelerde büyük bir potansiyele sahiptir.
TUİK 2012 verilerine göre; maden ihracatımız içinde mermer ve doğaltaşlar ilk sırada
yer almaktadır. 2011 yılında 1,69 milyar dolarlık ham ve işlenmiş mermer ihracatı gerçekleşmiş, aynı yıl 214 milyon dolarlık işlenmiş
mermer ithal edilmiştir. Diğer endüstriyel hammadde ihracatında 130 milyon dolarla feldspat
ilk sırada yer alırken 90 milyon dolarla manyezit, 72 milyon dolarla alçı ve alçı taşı izlemektedir. İthalatta ise ilk sırayı 109 milyon dolarla
fosfat, 57 milyon dolarla seramik kili (kaolin) ve
zirkonyum silikat izlemektedir.
1985 yılından sonra MTA Genel Müdürlüğü’nün bütçesi azalmış kendi adına yürüttüğü
maden arama proje sayısı düşmüştür. Bu durum madencilik yatırımlarında ve yeni yatakların keşfinde belirgin düşüş getirmiş, maden
aramalarında ileriye dönük planlamanın kaybolmasına da yol açmıştır. Son yıllarda Kurumun yatırım bütçesi ve sondaj kapasitesinin
artması, özel sektörün çeşitli nedenlerle terk
ettiği sahaların yasayla Kuruma kazandırılmasıyla arama projeleri yeniden ivme kazanmıştır. Özel sektörün ilgi duymadığı veya terk ettiği
sahalarda MTA Genel Müdürlüğü başarılı sonuçlar alabilecek kadar yetenekli ve tecrübeli
kadrolara sahip olduğunu göstermiş ve gelecek adına ümit vermektedir.
Maden Etüt ve Arama Dairesi konusunda uzman ve yetişmiş eleman yapısıyla ülke

genelinde Kurum adına arama projeleri yürütürken kamu kurumu ve özel kuruluşlarına danışmanlık yapmakta, başta Eti Maden Genel
Müdürlüğü olmak üzere ortak arama ve saha
geliştirme projeleri de yürütmektedir. Ülkenin
jeolojik yapısı göz önünde bulundurularak önümüzdeki süreçte ülke sanayinin hammadde
talebi ve güvencesi ile teknolojik gelişmelere bağlı olarak dünyada öne çıkan madenler
konusunda arama projeleri üretilmektedir. Bu
bağlamda son yıllarda ülke genelinde seramik
hammaddeleri, mermer ve doğaltaşlar, lityum,
Orta Anadolu’da gömülü tip evaporitler, Trakya’da ağartma toprağı konusunda arama ve bilimsel projeler yürütülmüştür. Ayrıca hukuku Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait olan
ve Batı Anadolu’da bulunan bor havzalarında
ve münferit sahalarda ücretli arama ve rezerv
geliştirme projeleri yürütülmektedir. 2013 yılında Endüstriyel Hammaddeler Koordinatörlüğünce yürütülen projeler;

Tuz Gölü Havzası endüstriyel hammadde
aramaları
Proje kapsamında Orta Anadolu’da Tuz
Gölü güneyinde geniş bir bölgeyi içine alan
havzada göl ve denizel ortamlarda oluşabilecek gömülü tip endüstriyel tuz yataklarının
aranması amaçlanmıştır. Bu bağlamda 2005
yılında başlayan proje kapsamında ekonomik
öneme sahip halit (kaya tuzu) sülfat grubu tuz
minerallerinden globerit, tenardit ve blödit ile
bitümlü şeyl potansiyeli (Şekil 1) belirlenmiştir. Ayrıca bu proje kapsamında Konya-Karapınar’da yapılan çalışmalarda yeni bir kömür
yatağı keşfedilerek sahalar Enerji Hammadde
Etüt ve Arama Dairesi’ne devredilmiştir.

Şekil 1- Konya - Ereğli Yeniköy sondaj karotlarında 		
Globerit-Blödit (Sülfat tuzu) ve Halit ardalanması

Şekil 1. Konya- Ereğli Yeniköy sondaj karotlarında Globerit-Blödit (Sülfat tuzu) ve Halit
ardalanması

60

Bu proje kapsamında yürütülen çalışmalarda Niğde-Bor Badak’da açılan kuyuda 893992 metreler arasında tuz (Halit-NaCl) tabakaları içeren ve genellikle “anhidrit-dololomit-kil”
ardalanmasından oluşan ve petrol için “örtü kaya” görevi gördüğü düşünülen zonun altında
1035 m’de petrollü zona girilmiş ve 1092 metreye kadar toplam “57 m” boyunca petrollü
“dolomit-kumtaşı-silttaşı-marn” kesilmiştir. Kuyudan alınan ve petrol içeren karot açılan

Bu proje kapsamında yürütülen çalışmalarda Niğde-Bor Badak’da açılan kuyuda 893992 metreler arasında tuz (Halit-NaCl) tabakaları içeren ve genellikle “anhidrit-dololomit-kil”
ardalanmasından oluşan ve petrol için “örtü
kaya” görevi gördüğü düşünülen zonun altında 1035 m’de petrollü zona girilmiş ve 1092
metreye kadar toplam “57 m” boyunca petrollü “dolomit-kumtaşı-silttaşı-marn” kesilmiştir.
Kuyudan alınan ve petrol içeren karot açılan
kuyularda petrol bulguları keşfedilerek TPAO
bilgilendirilmiş ve ilgili kurum bölgede petrol
amaçlı jeofizik ve sondaj çalışmaları yapmıştır.
Bu proje kapsamında önceki yıllarda Konya-Ereğli- Acıkuyu’da % 28-33 sodyum sülfat
içerikli 646 milyon ton globerit+blödit ve %
80 NaCl içerikli 525 milyon ton Halit rezervi,
Konya-Ereğli-Türkmen’de % 93 NaCl içerikli
144 milyon ton halit rezervi, Niğde-Bor-Çukurkuyu’da % 68,10 NaCl içerikli 2,3 milyar ton
görünür halit rezervi belirlenerek bu sahaların
buluculukları alınmış ve MİGEM’e devredilmiştir. Bu yatakların mücavirinde bulunan 13 adet
yeni ruhsat sahasında sondajlı jeolojik etütler
yürütülmektedir. 2013 yılında 7 lokasyonda
toplam 6,600 metre karotlu sondaj planlanmış
olup çalışmalar devam etmektedir. 7 kuyuda
5,318 m sondaj gerçekleştirilmiş olup ortalama
800 m derinliğinde 5 kuyu tamamlanmıştır. Biten kuyularda evaporitik zonlarda halit ve globerit ile bitümlü şeyl zonları kesilmiştir. Halen 2
kuyuda çalışmalar devam etmektedir.

Lityum aramaları
Lityum 0,5 gr/cm3 özgül ağırlığı ile düşük
yoğunluğu olan bir metaldir. 1960 lı yıllarda
seramik, cam, metalurji, eczacılık ve yağ sanayinde kullanılmaya başlayan lityum son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak şarj
edilebilir pil ve akü, nükleer santral, klima sistemlerinde kullanılmaya başlamıştır. Önemi giderek artan stratejik bir hammaddedir. Lityum
mineralleri granit pegmatit ve aplitlerde, hektorit türü killerde, playa göl çökelleri ve jeotermal
akışkanlarda zenginleşebilmektedir.
Ülkemiz pegmatit ve aplitler, evaporitik ortamlar ve jeotermal akışkanlar açısından zen-

gin olup 2012 yılında ülke genelinde bu potansiyel alanlarda arama çalışmaları başlamıştır.
2013 yılında çalışmalar tamamlanmış olup
önümüzdeki süreçte Türk-Kore ortak arama ve
ARGE projesi şeklinde devam etmesi planlanmaktadır.
2013 yılında Göller bölgesindeki göl suları ve çamurlarından kimyasal ve mineralojik
amaçlı numuneler alınmıştır. Burdur, Yarışlı, Salda, Akgöl, Karataş, Yamadı, Gölcük,
Eğirdir, Kovada göllerinde 0,1mg/lt den az,
Acıgöl’de 3,3 mg/lt Li değeri elde edilmiştir.
Sıcak sularda Denizli-Buharkent’te 3,7 mg/lt,
Aydın-Germencik’te 5,4-6,9 mg/lt Li değerleri
bulunmuştur.
Van Gölü ve çevredeki göllerden su numuneleri alınmıştır. Van-Canik tuzlasında 2,5 mg/
lt Li değeri gelmiştir. Bölgedeki sıcak su kaynaklarında Van-Çaybağı 6,6 mg/lt,Van- Çaldıran 2,2 mg/lt, Bitlis-Güroymak-Budaklı 1,1 mg/
lt, Van-Erciş-Taşkapı 3,1 mg/lt, Van-Hasanabdal 3,4 mg/lt, Ağrı-Diyadin 1,2 mg/lt Li değerleri
elde edilmiştir.

Türkiye mermer ve doğaltaş potansiyel
alanlarının belirlenmesi
Alp-Himalaya Kuşağı’nda yer alan ülkemiz, jeolojik yapısı nedeniyle çok çeşitli mermer kaynaklarına sahiptir., Ülkemiz de çeşitli
desenlerde büyük miktarlarda mermer rezervleri bulunmaktadır. Renk ve desen çeşitliliği ve
rezervlerimizin büyüklüğü nedeniyle mermer
sektörü son yıllarda büyük bir gelişme kaydetmiştir. Madencilik sektöründe son yıllarda
en büyük ihracat mermer sektöründe gerçekleşmektedir. Ülkemiz sınırları içinde yaklaşık 6.7 milyar m3 doğal taş rezervi olduğu
ve son on yılda yapılan değerlendirmelerde
rezervin çok daha fazla olduğu bilinmektedir.
Ülkemizde 585 adet doğal taş türü ihraç edilmektedir. Her yıl artarak devam eden doğal
taş ihracatımız, 2012 yılında yaklaşık 2 milyar
dolara ulaşmıştır. Sektörün 2015 yılı hedefi
4 milyar dolar, 2023 yılı hedefi ise 10 milyar
dolardır (İMİB). Gerek iç tüketim gerekse ihracat potansiyeli giderek gelişme göstermektedir. Bu gelişmeyi izleyen Kurumumuz ülke
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genelinde bu projeyi yürütmekte olup 2013 yılında sonlandıracaktır.
Projenin amacı; ülkemiz mermer ve doğaltaş yataklarının oluşum süreçleri ve oluşumunu etkileyen litolojik, yapısal, magmatik ve
metamorfik kontrol sistemlerini tespit ederek,
mevcut ve bilinen yataklardan hareketle bu yatakların yayılımını tespit etmek ve yeni potansiyel yataklar belirlemektir. Çalışmalar 1/100.000
ölçekli olarak ülke genelinde yürütülmektedir.
2013 yılında Kastamonu, Siirt, Batman, Mardin, Bitlis, Urfa illeri ve çevresinde kısa süreli
etütler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kastamonu çalışmaları tamamlanmış olup Doğu
Anadolu’daki çalışmalar devam etmektedir. Bu
proje sonunda ülkemiz mermerlerinin jeolojik,
kimyasal, mineralojik ve teknolojik özellikleri,
desen türleri, coğrafik, üretim ve diğer verileri
içeren yazılım destekli veritabanı oluşturularak
rezerv bilgileri güncellenecektir. “Doğal Taş Bilgi Sistemi” (DBS) olarak adlandırılan ve Kurumumuz koordinasyonunda yürütülen bu çalışmada sektör kuruluşları katkı koymaktadır.

Maden ön etütleri
Ülke genelinde yürütülen bu proje kapsamında yapılacak kısa süreli çalışmalarla hedef
sahalarda uzun vadeli projelere alt yapı oluşturulmaktadır. Bu proje kapsamında önceki yıl
Bursa-İznik ve Çanakkale Ayvacık’ta 12 lokasyonda toplam 433,45 m seramik amaçlı sığ
arama sondaj kuyuları açılmıştır. Bu sahada
% 5,6-13,2 K2O, % 0,1-3,6 Na2O ve % 13,115,1 Fe2O3 içerikli alkali vitrik ve kristal tüf seviyeleri kesilmiştir. Seramik reçetelerinde alkali
kaynağı olarak kullanılabilecek bir oluşumdur.
Rezerv ve değerlendirme çalışmaları devam
etmektedir. Bursa-İznik’te yüzeyde % 21,226,5 Al2O3 ve % 0,6-3,1 Fe2O3 gibi oldukça iyi
değerler elde edilen kaolenize tüf sahasında
sondaj çalışmalarında bu değerler alınamamıştır. Düşük tenörlü ve küçük rezervli saha
terk edilmiştir.
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“Trakya Endüstriyel Hammadde Aramaları”
projesi kapsamında 2011 yılında alınan 12 adet
Ca-bentonit (ağartma toprağı) sahasında “Maden Ön Etütleri” projesi kapsamında maden
jeolojisi etütleri gerçekleştirilmektedir. 2012 yılında bu sahalarda arama amaçlı 17 lokasyonda toplam 446,90 m ve 2013 yılında 9 ruhsat
sahasında 21 lokasyonda toplam 1,157,20 m
karotlu sondaj yapılmıştır. Bu çalışmalarda Üst
Miyosen yaşlı Ergene formasyonunda büyük
Ca-Bentonit potansiyeli belirlenmiştir. Yapılan
arazi ve laboratuar çalışmalarında bölgedeki bentonitlerin Ca-Bentonit ve Ara tip bentonit olduğu, ağartma toprağı olarak iyi ve çok
iyi kalitede olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizin
en büyük ağartma toprağı potansiyelinin Edirne-Enez’de olduğu bilinmektedir. Özellikle bu
bölgedeki bentonit yatakları yabancı şirketler
tarafından işletilmekte ve ihraç edilmektedir.
Bu proje kapsamında yapılan çalışmalarla bölgedeki ağartma toprağı potansiyeli ülke ekonomisine kazandırılacaktır.
Eti Maden İşletmeleri bor ruhsat sahaları
ücretli etüdü
Ülkemizin sahip olduğu madenler içerisinde bor yataklarımızın önemi büyüktür. Batı
Anadolu’da bulunan bu yataklar büyük rezervli
ve yüksek tenörlüdür. Bu yataklar işletme kolaylıkları ve büyük üretim kapasitesi ile ülkemize dünya bor piyasasında rekabet üstünlüğü
sağlamaktadır. Dünya rezervinin % 72’si ülkemizde bulunmaktadır.
Ülkemizde rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri kolemanit ve tinkaldir.
Ülkemiz tinkal yatakları Eskişehir-Kırka’da
yer alırken, kolemanit yatakları Kütahya-Emet, Bursa-Kestelek ve Balıkesir-Bigadiç’te
(Şekil 2) bulunmaktadır. Türkiye’deki bor rezervinin; % 69’nu (1,402 milyon ton) kolemanit
cevheri, % 28,72’sini (584 milyon ton) tinkal
cevheri ve % 2,29’ünü de (46,5 milyon ton)
üleksit cevheri oluşturmaktadır.

Bursa-Kestelek ve Balıkesir-Bigadiç’te (Şekil 2) bulunmaktadır. Türkiye’deki bor rezervinin;
% 69’nu (1.402 milyon ton) kolemanit cevheri, % 28,72’sini (584 milyon ton) tinkal cevheri
ve % 2,29’ünü de (46,5 milyon ton) üleksit cevheri oluşturmaktadır.

Şekil 2- Balıkesir-Bigadiç açık ocak

Şekil 2. Balıkesir-Bigadiç açık ocak
2012 yılları arsındaki süreçte bor havzalarında
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
228 lokasyonda bor arama ve rezerv geliştirme
ile Kurumumuz arasında 2002 yılında yapılan
amaçlı toplam 75,901 m karotlu sondaj (Şekil
protokoller kapsamında hukuku Eti Maden’e
3) gerçekleştirilmiştir.
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kesilmiştir. Bu çalışmalarla ülkemiz bor rezervi % 50 oranında artmıştır.

yürütülmektedir. Bu proje 2014 yılında sonlanacaktır. 2002-2012 yılları arsındaki süreçte bor
havzalarında 228 lokasyonda bor arama ve rezerv geliştirme amaçlı toplam 75.901 m karotlu

Şekil 3- Eskişehir- Kırka bor cevher karotu (Boraks)

Şekil 3. Eskişehir- Kırka bor cevher karotu (Boraks)
Kütahya-Merkez,

Uşak-Merkez,

Manisa-Gördes,

Ankara-Ayaş

ve

Eskişehir-

Mıhalıccık’ta evaporit amaçlı 12 arama kuyusunda 6.274 m. sondaj yapılmıştır. EskişehirMerkez’de evaporit amaçlı açılan kuyuda kömür keşfedilmiştir. Bu sahada 10 arama
kuyusunda toplam 3.709 m. sondaj yapılmıştır. Bu kuyulardan 3 tanesinde toplam 21,10 m.
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Kütahya-Merkez, Uşak-Merkez, Manisa-Gördes, Ankara-Ayaş ve Eskişehir-Mıhalıccık’ta evaporit amaçlı 12 arama kuyusunda
6,274 m sondaj yapılmıştır. Eskişehir - Merkez’de evaporit amaçlı açılan kuyuda kömür
keşfedilmiştir. Bu sahada 10 arama kuyusunda toplam 3,709 m sondaj yapılmıştır. Bu kuyulardan 3 tanesinde toplam 21,10 m iyi kalite
linyit kesilmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından keşfedilerek Eti Maden’e devredilen Eskişehir-Sivrihisar kompleks cevher (fluorit-ba-

rit-NTE) sahasında (Şekil 4) rezerv geliştirme
amaçlı 38 lokasyonda toplam 9,331 m karotlu
sondaj yapılmış 33 kuyuda 1,140 m cevher
kesilmiştir. Bu proje kapsamında Balıkesir-Sındırgı, Umurlar ve Kepsut’ta altın amaçlı, Kütahya-Gediz’de polimetal amaçlı toplam 70
lokasyonda 13,287 m karotlu sondaj gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında 2002-2012
yılları arasındaki süreçte toplam 358 kuyuda
108,504 m karotlu sondaj gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4- Eskişehir-Sivrihisar kompleks cevher( NTE, Barit, Fluorit, Toryum) yatağı

Şekil 4. Eskişehir-Sivrihisar kompleks cevher( NTE, Barit, Fluorit, Toryum) yatağı
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2002-2013 arasındaki süreçte proje kapsamında 386 lokasyonda toplam 119.004,33 m.

karotlu sondaj gerçekleşmiş, Eti Maden Genel Müdürlüğü verilerine göre 2,066 milyar ton
olarak bilinen bor rezervimiz en az 1 milyar ton artmıştır. Kurumumuz protokol gereği

SİVAS YÖRESİNİN KARMAŞIK
JEOLOJİK YAPISINA BAĞLI OLARAK
GELİŞEN ÖNEMLİ MADEN YATAKLARI
VE MTA’NIN SİVAS YÖRESİNDEKİ YENİ
BULGULARI
Dr. M. Emrah AYAZ*

ÖZET
Sivas ili, yüzölçümü, coğrafik konumu, yeraltı zenginlikleri, kültür ve tabiat varlıkları ve
jeolojik miras değerleri bakımından ülkemizin
en önemli illeri arasında yer almaktadır. Konumu ve yeraltı zenginlikleriyle önemli avantajlara sahip olan Sivas, tarih boyunca çeşitli
toplumlar tarafından yerleşim yeri olarak tercih
edilmiş ve buna bağlı olarak çok önemli kültürel zenginlikler oluşmuştur.
Sivas yöresinde bulunan yer altı zenginlikleri, çeşitlilik, rezerv ve tenör özellikleri bakımından, ülkemizin önemli bir potansiyelini
oluşturmaktadır. İlde bulunan en önemli metalik madenler; demir, altın, krom, kurşun-çinko ve manganez, en önemli endüstriyel hammaddeler; doğaltaş (mermer), jips (alçıtaşı),
sölestin, kaolen, kireçtaşı, tuz, talk, asbest
ve çimento hammaddeleri ve en önemli enerji hammaddeleri ise; linyit ve jeotermal enerji
şeklinde sıralanabilir. En önemli madenlerimizden altın 0,6-1,5 gr/ton tenörlü 14,45 ton metal Au, demir %38-59 Fe tenörlü 23,093,688
ton gör.+muh.+müm., %18-20 Fe3O4 tenörlü
125,000,000 ton gör.+muh., krom %6-52 Cr2O3
tenörlü 43,505,056 ton gör.+muh.+müm., kurşun+çinko %0,7-27,7 Pb, %3-4 Zn tenörlü
7,784,134 ton gör.+muh.+müm., manganez
%15-54 Mn tenörlü 6,329,000 ton gör.+muh.+müm., sölestin %70-95 SrSO4 tenörlü 986,575
ton gör.+muh.+müm., asbest 65,580,000 ton
gör.+muh.+müm., talk %2-7 tenörlü 1,151,623
ton gör.+muh.+müm., kaolen %18-36 Al2O3 tenörlü yaklaşık 50 milyon ton gör.+muh.+müm.,
traverten 200,000,000 m3, zeolit 1,000,000 ton,
linyit 1.200-5.000 (çoğunlukla 1.200-1.500)

kcal/kg arasında 114,876,945 ton gör.+muh.+müm. rezerve sahiptir.
Türkiye geneli rezervleri içerisinde, Sivas’ta bulunan demir yatakları %36, sölestin
%90, asbest %85, jips %80, kaolen >%30 ve
travertenler ise %18’lik bir paya sahiptir.
Türkiye’de son yıllarda maden ihracatında,
toplam ihracatta ve toplam ihracattaki madenciliğin payında istikrarlı bir artış gözlenmektedir. Sivas ilindeki madencilik faaliyetleri, son
yıllarda artarak gelişmiştir.
MTA Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde
olduğu gibi Sivas yöresinde de maden arama
faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam etmektedir. Özellikle Divriği yöresinde yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda Fe, Au, Ag, Cu,
Pb-Zn, Mo, Ni ve Cr anomalileri elde edilmiştir.
Divriği-Karaağaçlı yöresinde yeni keşfedilen
yüksek tenörlü gömülü demir (manyetit) cevherleşmesi oldukça önemli olup, potansiyele
yönelik arama ve geliştirme çalışmaları devam
etmektedir.

1. GİRİŞ
Sivas ili, yüzölçümü, coğrafik konumu, yeraltı zenginlikleri, kültür ve tabiat varlıkları ve
jeolojik miras değerleri bakımından ülkemizin
en önemli illeri arasında yer almaktadır. Günümüzde Sivas’ın kültürel varlıklarının büyük
önem kazanmış olmasında coğrafik konumunun ve yeraltı zenginliklerinin çok büyük önemi
olmuştur. Sivas ili, 28,619 km2’lik yüzölçümüyle
Türkiye’nin toprak bakımından en büyük ikinci ili olup, ülkemiz yüzölçümü (780.000 km2)
içerisinde %3,67’lik bir paya sahiptir. Sivas’ın
yüzölçümü içerisindeki tüm ruhsat alanlarının
toplamı ise %40 civarındadır. Ayrıca, Sivas’ın
coğrafik olarak Anadolu’nun orta kesimlerinde yer alması, ili maden sevkiyatı bakımından
önemli bir kavşak kılmakta ve avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte soğuk iklim şartları
ve engebeli topoğrafya ise madencilik faaliyetlerini zorlaştırmaktadır.

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüğü - Sivas.
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Konumu ve yeraltı zenginlikleriyle önemli avantajlara sahip olan Sivas, tarih boyunca
çeşitli toplumlar tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiş ve buna bağlı olarak da çok
önemli kültürel zenginlikler oluşmuştur. Milattan Önceki Hititler, Frigler, Medler, Persler gibi
medeniyetler ile Milattan Sonraki Romalılar,
Danişmentler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi
medeniyetler bunun en çarpıcı örnekleridir.
Sivas’taki maden yataklarının değerlendirilmesiyle ilgili ilk önemli çalışmalar, M.Ö. 5. ve 4.
binli yıllara (Taş-Maden Çağı’na) kadar inmektedir. Sivas Kalesi’nin bulunduğu Toprak Tepe
yöresinde bu döneme ait oldukları belirlenen
çanak-çömlek parçaları, bilinçli madencilik
faaliyetlerinin en dikkat çekici örnekleri arasında yer almaktadır. Arkeolojik verilere göre,
çanak-çömlek yapımında kullanılan kil-kaolen
yatakları ve çeşitli dönemlerde kullanılan doğaltaşlar, tarihi en eski olan maden işletmeciliğini göstermektedir. Yine antik dönemlerdeki
altın, demir, kurşun-çinko ve bakır gibi önemli
madenlerin yaygınlaşarak işletilmesiyle madencilik faaliyetleri gelişme kaydetmiştir (Ayaz,
2012).

2. BÖLGESEL JEOLOJİ VE
METALOJENİK PROVENSLER
2.1. Bölgesel Jeoloji
Sivas ili sınırları içinde üç önemli tektonik birlik yer almaktadır. Bu tektonik birlikler,
kuzeyden güneye doğru; Pontid Tektonik Kuşağı, Kuzey Anadolu Ofiyolit Kuşağı ve Toros
Tektonik Kuşağı olarak tanımlanmaktadır. Yöredeki metamorfik masifler ise olasılıkla Toros
Tektonik Kuşağı’nda yer alan Platfom türü karbonatların metamorfizmaya uğramış eşdeğerleridir. Tektonik birliklerin üzerinde ise Maestrihtiyen-Kuvaterner yaşlı bir kayatürü topluluğu
ile temsil edilen örtü, açılı uyumsuzlukla yer
almaktadır (Yılmaz ve diğerleri, 2002). Tektonik birlikleri ve örtüyü oluşturan kayatürü toplulukları yaşlıdan genç birimlere doğru; en altta
temel kayalar (Paleozoyik-Mesozoyik), bunların üzerine gelen Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı
kayaçlar (Senozoyik) ve Mesozoyik-Senozoyik
zaman aralığında etkili olmuş magmatik kayaçlar şeklinde incelenebilir. Sivas ilinin jeoloji
haritası Şekil 2.1’de, genelleştirilmiş dikme kesiti ise Şekil 2.2’de verilmiştir.
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Sivas yöresinde yüzeyleyen ve temeli
oluşturan en yaşlı birimler; Paleozoyik yaşlı metamorfitler, Masozoyik (Jura-Kretase ve
Üst Kretase-Paleosen) yaşlı kireçtaşları ve Üst
Kretase yerleşme yaşlı ofiyolitlerdir. Paleozoyik yaşlı metamorfitler; kuzeyde Tokat Metamorfitleri, batıda Akdağ Metamorfitleri ve güneydoğuda ise Keban-Malatya Metamorfitleri
şeklinde üç farklı birim olarak tanımlanmıştır.
Masozoyik yaşlı kireçtaşları; Sivas Tersiyer
Havzası’nın güney ve güneydoğu kesimlerinde daha çok Toros Kuşağı’na ait karbonatların
nap olarak taşınmasıyla oluşmuş Jura-Kretase
yaşlı Munzur Kireçtaşları ve Üst Kretase-Paleosen yaşlı Tecer Kireçtaşları şeklinde temsil
elilmektedirler. Üst Kretase yerleşme yaşlı ofiyolitik seri ise bölgenin kuzeyinde ve güneyinde doğu-batı uzanımlı iki ayrı kuşak şeklinde
bulunmakta olup, Divriği Ofiyolitli Karışığı şeklinde adlandırılmıştır.
Sivas il alanının orta kesimlerinde kuzeydoğu-güneybatı yönlü olarak uzanan ve yaklaşık
250 km uzunluğa, 50 km genişliğe sahip olan
havza Sivas Tersiyer havzası olarak tanımlanmaktadır. Temel kayalar üzerinde bulunan
Sivas Tersiyer havzasının stratigrafisi, Ayaz
ve Atalay (2001) tarafından yapılan çalışmaya
göre, alttan üste doğru; Pazarcık Volkanitleri
(Paleosen), Gülandere Formasyonu (Eosen),
Selimiye Formasyonu (Oligosen), Kemah Formasyonu (Alt Miyosen), Hafik Formasyonu
(Alt-Orta Miyosen), İncesu Formasyonu (Üst
Miyosen-Alt Pliyosen), Bayat Volkanitleri (Üst
Pliyosen) ve travertenler ile alüvyonlar (Kuvaterner) şeklinde sıralandırılmıştır. Gülandere
ve Kemah Formasyonları sığ deniz ve geçiş
ortamlarında, Selimiye ve Hafik Formasyonları
kısmen sığ deniz ve geçiş ortamlarında, kısmen de akarsu ve bunların oluşturduğu geçici
göllerde (playa) ve bu göllerin kıyılarında gelişen kıta içi sabkha ortamlarında İncesu Formasyonu ise akarsu ve bunların oluşturduğu
laküstrin (tatlı su) göl ortamında çökelmişlerdir.
Bu formasyonlardan Gülandere ve Kemah
Formasyonları sığ deniz ve geçiş ortamlarında,
Selimiye ve Hafik Formasyonları kısmen sığ
deniz ve geçiş ortamlarında, kısmen de akarsu ve bunların oluşturduğu geçici göllerinde
(playa) ve bu göllerin kıyılarında gelişen kıta içi
sabkha ortamlarında, İncesu Formasyonu ise
akarsu ve bunların oluşturduğu laküstrin göl
ortamında çökelmişlerdir.

3

Şekil 2.1- Sivas ili jeoloji haritası (Bingöl, 1989’dan düzenlenmiştir).

geçici göllerinde (playa) ve bu göllerin kıyılarında gelişen kıta içi sabkha ortamlarında, İncesu Formasyonu
ise akarsu ve bunların oluşturduğu laküstrin göl ortamında çökelmişlerdir.
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JEOLOJİ YAŞI

KALINLIK
(m)

Kuvaterner

KAYA TÜRÜ

SİMGE

Q

> 100

m4Q
Pliyosen

> 150

m4
m3

Ü

Miyosen O > 250
A

Oligosen

AÇIKLAMALAR
Alüvyon ve traverten
Yerel Uyumsuzluk

Volkanik lavlar ve piroklastlar

Yerel Uyumsuzluk

Çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve
gölsel kireçtaşı
Akarsu kırıntılı kayaları

Açılı Uyumsuzluk

m2-3
m2

> 150

Masif yer yer katmanlı jips
Çakıltaşı kumtaşı silttaşı ardalanması
Sığ denizel kırıntılı kireçtaşı

Kırmızı çakıltaşı
Yerel Uyumsuzluk

Olistostromal kırıntılı düzey
Masif jips

Ü

m1
Eosen

Çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı ve şeyl
ardalanması

> 3000
O

Granitoyidler
Sığ denizel kireçtaşı, çakıltaşı
Yerel Uyumsuzluk

Kumtaşı, kiltaşı ve şeyl
ardalanması

A

Paleosen
Maestrihtiyen

> 50
> 100

pam1 Katmanlı jips düzeyleri
c2m1

Volkanitler ve piroklastik kayalar
Çakıltaşı, sığ denizel kireçtaşı

Açılı Uyumsuzluk

Granitoyidler
Tektonik Birlikler
Pontid Tektonik Kuşağı
Kuzey Anadolu Ofiyolit Kuşağı
Metamorfik Masifler ve
Toros Tektonik Kuşağı

Kretase ve
öncesi

Şekil 2.2- Sivas ilinin genelleştirilmiş Maestrihtiyen-Kuvaterner yaşlı kesiti
Şekil
2.2: Sivas ilinin genelleştirilmiş Maastrihtiyen-Kuvaterner yaşlı kesiti
(Yılmaz ve diğerleri, 2002).
(Yılmaz ve diğ., 2002).

Metamorfizma ve Magmatizma

ması sırasında bazik ve ultrabazik kayaçlar,
kapanması sırasında yay magmatizmasıyla
Metamorfizma ve Magmatizma
ilişkili asidik kayaçlar oluşmuştur. Çarpışma
Sivas yöresi, eski jeolojik dönemlersonrasında(Neotetis)
ise temelaçıldığı,
kayalarının
de bir Sivas
okyanusun
(Neotetis)
açıldığı,
sonyöresi, eski jeolojik dönemlerde birveokyanusun
sonrametaÜst Kretase'de
morfizmaya uğradığı ve hem asidik hem de
ra
Üst
Kretase’de
tüketilerek
yok
olduğu
ve
tüketilerek yok olduğu ve daha sonra ise çarpışma sürecinin geliştiği bir alanda bulunmaktadır. Okyanusun
bazik magmatitlerin oluştuğu belirtilebilir.
daha sonra ise çarpışma sürecinin geliştiği
açılması
sırasında
bazik
ve
ultrabazik
kayaçlar,
kapanması
sırasında yay magmatizmasıyla ilişkili asidik
bir alanda bulunmaktadır. Okyanusun açıl68
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Divriği, Yıldız Dağı, Karaçayır ve Kösedağı
yörelerinde yer alan magmatik kayaçlar; yay
tektonizması, çarpışma ve çarpışma sonrası
tektonizma ve/veya kıta içi rift tektonizması
ürünleridir.
Sivas yöresindeki magmatik kayalar; genellikle Üst Kretase-Eosen devrelerinde oluşmuş ve çoğunlukla metamorfitleri, kısmen de
ofiyolitleri kesmişlerdir. Bunlar; Divriği, Yıldız
Dağı, Karaçayır ve Kösedağı yörelerinde yaygın olarak gözlenmekte olup; granodiyorit, granit, gabro, diyorit ve siyenit gibi farklı türlerden
oluşmuşlardır. Yöredeki en genç magmatik kayalar ise yukarıda anlatıldığı gibi, Üst Pliyosen
devresine ait andezit ve bazalt litolojisindeki

volkanitlerdir. Bunların, diğer magmatitlerden
(Kretase-Eosen) farkı, Tersiyer çökelleri oluştuktan sonra tüm Tersiyer istifini kesmiş olmalarıdır.

Tektonik ve Paleocoğrafya
Yörede Neotetis’in Üst Kretase’de tüketilip
yok olması sırasında oluşan tektonik yapılar
Paleotektonik evre, okyanusun yok olmasından sonra ağırlıklı olarak sıkışmanın etkisiyle
oluşan tektonik yapılar geçiş tektonik evre ve
doğrultu atımın hakim olduğu diri faylar ise Neotektonik evre (Üst Miyosen-Pliyo-Kuvaterner)
olarak tanımlanmaktadır (Şekil 2.3).

Şekil 2.3- Sivas ili çevresinin sadeleştirilmiş tektonik kuşakları ve olası diri fayları:
PTK (Pontit Tektonik Kuşağı), KAOK (Kuzey Anadolu Ofiyolit Kuşağı), TTK
(Toros Tektonik Kuşağı), KAF (Kuzey Anadolu Fayı), KAB (Kuzey Anadolu
Bindirmesi), YKF (Yukarı Kızılırmak Fayı), DF (Deliler Fayı), TB (Tecer Bindirmesi) ve IF (İmranlı Fayı) (Yılmaz,1984 ve 1985; Yılmaz, 2002’den).
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Paleotektonik evrede; Sivas yöresinin Üst
Kretase öncesinde yaklaşık doğu-batı uzanımlı bir okyanusun gelişmesine sahne olduğu, bu
okyanusun kuzey ve güney kenarlarının bugünkü Atlantik türü pasif kıta kenarlarını temsil ettiği, kuzey kenarın Üst Kretase sırasında
yitime uğradığı (Şengör ve Yılmaz, 1981), yitime bağlı olarak kuzeyde ve güneyde yer alan
kıtaların Maestrihtiyen öncesinde çarpıştığı kabul edilmektedir (Yılmaz, 1994 ve 1998). Geçiş
evresinde; çarpışmadan sonra iki kıtanın yakınsaması devam etmiş ve yörede buna bağlı
olarak kabuk kalınlaşması meydana gelmiştir.
Neotektonik evrede ise Anadolu genelinde
özellikle Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay
Hatları ile bunlara bağlı olarak batıda gelişen
Ege Graben Sistemi’nin hareketlilikleri söz konusu olmuştur.
Sivas yöresinin önemli Neotektonik yapıları Suşehri-Koyulhisar yöresinden geçen Kuzey
Anadolu Fayı (KAF), Yıldızeli’nin güneyinden
geçen Belcik-Pazarcık Fayı, Gemerek-Şarkışla-Sivas hattında Kızılırmak boyunca uzanan
Yukarı Kızılırmak Fayı (YKF), Tecer Dağı yöresinden geçen Tecer Fayı, Gemerek güneyinden geçen Deliler Fayı (DF), İmranlı’dan geçen
İmranlı Fayı (İF) ve Tecer Bindirmesi (TB) ile
Kuzey Anadolu Bindirmesi (KAB) şeklinde tanımlanabilir.

2.2. Metalojenik Provensler
Bu kısımda, Sivas yöresinin maden potansiyelini ortaya koyabilmek için; il alanı içerisinde yüzeyleyen kaya toplulukları, metalojenik
özellikleri dikkate alınarak, dört ana provens
(maden bölgesi) bazında değerlendirilmiştir.
Bunlardan I. ve II. Metalojenik provensler; metamorfit ve ofiyolitlerden oluşan temel kayaları,
III. Metalojenik Provens; temel kayaları kesmiş
Eosen öncesi magmatik kayaları ve IV. Metalojenik Provens ise bu magmatik kayalardan
Paleosen ve Eosen devreleri dışında etkilenmemiş Tersiyer ve sonrası kayaları kapsamaktadır (Şekil 2.4). Buna göre; I. Metalojenik
Provens metamorfik kayalar ile Jura-Kretase
ve Üst Kretase-Paleosen yaşlı kireçtaşları içindeki, II. Metalojenik Provens ofiyolitlerdeki, III.
Metalojenik Provens magmatik kayalardaki ve
IV. Metalojenik Provens ise Tersiyer kayaları ile
Kuvaterner yaşlı kayalardaki cevherleşmeleri
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içermektedir. Bu metalojenik provensler; kendi
bünyelerinde oluşan cevherleşmeler ile sokulum yapmış magmatik kayaçların ve/veya hidrotermal etkilerinin oluşturduğu cevherleşmeleri kapsamaktadır. Cevherleşmelerin dışında,
maden suyu/menba suyu kaynakları da Sivas
yöresinin önemli doğal kaynakları arasında yer
almaktadır. Bu kaynaklar, çoğunlukla tektonik
hatlara bağlı olarak yer yüzeyine çıkmaktadırlar.
I. Metalojenik Provens; Sivas il alanının
kuzeyinde, batısında ve güneydoğusunda olmak üzere üç ayrı yörede bulunmaktadır. Bu
provensin genelinde bulunan en önemli maden
oluşumları doğaltaş (mermer), kireç hammaddesi ve mıcır taşı/kırmataş şeklinde sıralanabilir. Bununla birlikte hidrotermal oluşumlar şeklinde; kuzeydeki Tokat Metamorfitleri içerisinde
arsen ve antimon, batıdaki Akdağ Metamorfitleri içerisinde kurşun-çinko, güneydoğudaki
Keban-Malatya Metamorfitleri içerisinde ise
altın ve kuvarsit yer almaktadır.
II. Metalojenik Provens; Sivas’ın kuzeyinde ve güneyinde, doğu-batı uzanımlı iki ayrı
zon şeklinde ofiyolitlerden oluşmaktadır. Bu
provensin en önemli maden oluşumları; krom,
demir, bakır, altın, asbest, talk, manyezit ve doğaltaş şeklinde sıralanabilir.
III. Metalojenik Provens; yüzeylenmiş
magmatik kayaçlardan oluşmaktadır. Bunlar;
çoğunlukla felsik derinlik kayaçlar ve volkanik
kayaçlar şeklinde gözlenmektedirler. Felsik derinlik kayaçları; Karaçayır, Kösedağı ve Divriği
yörelerinde (Kretase-Eosen), volkanitler ise
Suşehri-Koyulhisar (Üst Kretase), İmranlı-Zara-Koyulhisar (Paleosen-Eosen) ve Yıldızeli
(Paleosen-Eosen) yörelerinde yüzeylenmektedirler. Bu provensteki felsik derinlik kayaçların en önemli maden oluşumları; Karaçayır
yöresinde feldispat ve kaolen, Kösedağı yöresinde kaolen, feldispat, kurşun-çinko, antimon
ve mangan, Divriği yöresinde ise demir, feldispat ve florittir. Volkanitler içerisinde yer alan en
önemli maden oluşumları ise; Suşehri-Koyulhisar yöresinde kurşun-çinko, bakır, altın ve barit, İmranlı-Zara-Koyulhisar yöresinde mangan,
altın ve barit ve Yıldızeli yöresinde ise beton
travers bazaltı, zeolit, florit ve barittir.

Şekil 2.4- Sivas il sınırları içerisinde tanımlanan metalojenik provensler (Gökçe 1984’e dayandırılarak)

IV. Metalojenik Provens; Sivas’ın güneyinde, kuzeydoğu güneybatı yönlü olarak uzanan
ve yaklaşık 250 km uzunluğa, 50 km genişliğe
sahip olan Sivas Tersiyer havzasını ve üzerindeki Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyonları
kapsamaktadır. Bu provensin en önemli maden oluşumları; jips (alçı taşı), sölestin, tuz, çimento hammaddeleri (kiltaşı, kireçtaşı, marn),
linyit, bazalt (Üst Pliyosen yaşlı), traverten (doğaltaş), kum-çakıl oluşumları ve jeotermal sahalardır.

3. SİVAS’IN YER ALTI ZENGİNLİKLERİ
Sivas yöresinde bulunan yer altı zenginlikleri, çeşitlilik, rezerv ve tenör özellikleri bakımından, ülkemizin önemli bir potansiyelini
oluşturmaktadır. İlin maden dağılım haritası
şekil 3.1’de verilmiş olup, en önemli metalik
madenler; demir, altın, krom, kurşun-çinko ve
manganez (Çizelge 3.1), en önemli endüstriyel
hammaddeler; doğaltaş (mermer), jips (alçıtaşı), sölestin, kaolen, kireçtaşı, tuz, talk, asbest
ve çimento hammaddeleri (Çizelge 3.2) ve en
önemli enerji hammaddeleri ise; linyit (Çizelge
3.3) ve jeotermal enerji (Çizelge 3.4) şeklinde
sıralanabilir. Ayrıca il genelinde önemli maden

suyu/menba suyu kaynakları da bulunmaktadır
(Çizelge 3.5).
Sivas il sınırları içerisinde, en önemli madenlerimizden altın 0,6-1,5 gr/ton tenörlü
14.45 ton metal Au, demir %38-59 Fe tenörlü 23,093,688 ton görünür+muhtemel+mümkün (gör.+muh.+müm.), %18-20 Fe3O4 tenörlü
125,000,000 ton gör+muh., krom %6-52 Cr2O3
tenörlü 43,505,056 ton gör.+muh.+müm., kurşun+çinko %0,7-27,7 Pb, %3-4 Zn tenörlü
7,784,134 ton gör.+muh.+müm., manganez
%15-54 Mn tenörlü 6,329,000 ton gör.+muh.+müm., sölestin %70-95 SrSO4 tenörlü 986,575
ton gör.+muh.+müm., asbest 65,580,000 ton
gör.+muh.+müm., talk % 2-7 tenörlü 1,151,623
ton gör.+muh.+müm., kaolen %18-36 Al2O3 tenörlü yaklaşık 50 milyon ton gör.+muh.+müm.,
traverten 200,000,000 m3, zeolit 1,000,000 ton,
linyit 1200-5000 (çoğunlukla 1200-1500) kcal/
kg arasında 114,876,945 ton gör.+muh.+müm.
rezerve sahiptir.
Türkiye geneli rezervleri içerisinde, Sivas
ilinde bulunan demir yatakları % 36, sölesti n
% 90, asbest % 85, jips % 80, kaolen >% 30 ve
travertenler ise % 18’lik bir paya sahiptir.
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Maden sahaları bazında değerlendirildiğinde, Sivas il sınırları içerisinde, bir kısmı özel
sektörce işletilmekte olan; 43 demir, 6 altın, 127
krom, 7 kurşun-çinko, 17 bakır, 20 manganez,
12 nikel, 7 manyezit, 31 doğaltaş, 34 sölestin,
23 tuzla, 31 asbest, 5 talk ve 22 linyit sahası
ile 12 kaplıca suyu kaynağı ve 6 maden/memba suyu kaynağı bulunmaktadır. Çok sayıda
çimento hammaddesi, jips (alçıtaşı), kaolen
ve kireçtaşı yatağı ile az sayıda bentonit, diyatomit, florit, zeolit, vermikülit ve karbondioksit
zuhurları da yeralmaktadır. Sivas ilinin çeşitli
yörelerinde bulunan şişelenebilecek kalitedeki su kaynaklarının başında; Kösedağı, Yıldız
Dağı, Tecer Dağı-Gürlevik Dağı, Yamadağı ve
Yıldızeli ile Doğanşar ilçelerinin bazı kesimleri
sayılabilir. Bunların dışında Sivas ilinin çeşitli
yerlerinde bulunan jeolojik miras niteliğindeki
jeolojik varlıklar da önemli zenginlikler arasında sayılabilir.

Demir
Ülkemizdeki en büyük demir yatakları; Sivas (Divriği, Gürün, Kangal), Malatya (Hekimhan, Doğanşehir), Hatay, Sakarya, Balıkesir,
Ordu, Çanakkale, Kütahya, Kayseri, Adana,
İzmir, Aydın, Elazığ, Erzurum ve Bingöl’de bu-
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lunmaktadır (MTA, 2009). Sivas ilindeki önemli
demir yatakları; Divriği (A-B Kafa, C-Plaseri,
Ekinbaşı, Dumluca, Purunsur), Gürün (Otlukilise) ve Kangal’da (Yellice, Pınargözü, Çetinkaya, Davutoğlu) bulunmaktadır. Ayrıca, MTA
tarafından 2013 yılında Divriği-Karaağaçlı yöresinde yeni bir demir (manyetit) sahası keşfedilmiş olup, cevherleşmeye ve potansiyeline
yönelik araştırmalar devam etmektedir.
Sivas yöresinde tenörü %38-59 Fe olan yatakların gör.+muh.+müm. rezervi 23.093.688
ton, tenörü %18-20 Fe3O4 olan yatakların
gör.+muh. rezervi ise 125.000.000 tondur. Türkiye demir yataklarının %36’sı Sivas yöresinde
bulunmakta olup, ülkemiz demir-çelik hammadde ihtiyacının yaklaşık yarısı Divriği yöresindeki demir yataklarından karşılanmaktadır.
Sivas yöresinde işletilen demir yataklarının
işletme kapasitelerinin geliştirilmesi mümkündür. Ülke demir ihtiyaçlarının karşılanmasında
Divriği ile birlikte Hasançelebi demir yataklarının da işletmeye hızlı bir şekilde alınması
gerekmektedir. Ayrıca demirin entegre demir
çelik fabrikalarına taşınmasında, mevcut demiryollarının kapasite ve verimliliği yetersiz
olup, bunuların geliştirilmesi önerilmektedir.

Şekil 3.1- Sivas ilinde bulunan yer altı zenginliklerinin dağılım haritası (MTA, 2013).
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Çizelge 3.1- Sivas yöresinde bulunan önemli metalik madenler (MTA, 2013).

Maden

Bulunduğu Yer
Koyulhisar-Güzelyurt

Altın

Demir

Kangal-Çetinkaya-BakırtepeHidolar Mevkii
Divriği A Kafa
Divriği B Kafa
Divriği-Ekinbaşı
Divriği-C Plaseri
Divriği-Purunsur
Divriği-Dumluca
Gürün-Otlukilise
Kangal-Yellice
Kangal-Çetinkaya,
Pınargözü+Davutoğlu
Divriği-Dışbudak+Çukurören

1.99 gr/ton
% 52-56
% 52-56
% 52-56 Fe
% 54-58
% 54-59
% 52-55
% 53
%18-20 Fe3O4
% 50

Kuzey Sektör
2.098.589 gr+mh+müm
Güney Sektör
643.289 gr+mh+müm

8.115.974 gör.
1.430.970 gör.
5.139.607 gör.
454.262 gör.
700.000
600.000
1.508.000
125.000.000
2.811.000

%17-18
%18-46

120.000 gör.

Ulaş-Karagöl
Divriği-Dazlak-Morçinge

%17-25
%44-46

Merkez-Kızılalan-Uzunburun
Sırtı
Sivas-Kangal
Hafik-Kızıldağ
Zara-Beypınarı
İmranlı-Kızıldağ
Suşehri-Doğantepe-Demirliktepe

%42-44
%30
%36-42
%10

Koyulhisar-Bahçeköy-Üçmerek

%40-48
%30-45
%40-42
%42

Kangal-Alacahan-Seçenyurdu

%20

Koyulhisar-OrtakentKurşunlu+Aksu
İmranlı-Aktepe
Divriği-Akdağ-Karakeban
Merkez-Gümüşdere
Merkez-Yakupoğlan
Hafik-Esenli
İmranlı-Karataş

%2-3 Pb
% 3-4 Zn

%27.7Pb, %3.46 Zn
%0,7 Pb-%2 Zn

%36-54
%35
%15
%52
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14.550.000
1.431.000

Kangal-Başçayır
Kangal-Eymir

Hafik-Aktaş-Gürlevik

Manganez

1.09 gr/ton

(Gör+Muh.)

2.333.875gr+mh+müm
24.500.000gr+mh+müm
272.000 gör.
1.980.000 gör.+muh.
3.492.000

Kangal-Başçayır-Çamözü

Kurşun+
Çinko

0,6 gr/ton
1.5 gr/ton

Rezerv (Ton)

%38-48
%6
%17-18
%40-52

Kangal-Yellice
Ulaş-Eskiköy

Krom

Kalite/Tenör

Ortalama Tenör
Toplam Rezerv
(Gör+Muh+Müm)

0,6-1.5 gr/ton
18.722.878 ton
(14,45 ton metal
Au)
(Koyulhisar; 10,88 ton
met.Au)
(Kangal; 3,57 ton metal Au)

% 18-20 Fe3O4
125.000.000 ton
% 38-59 Fe
23.093.688 ton

gr+mh+müm

2.172.000 gör.+muh.
1.612.800 müm.
92.500 gör.
5.750.000
gr+mh+müm

560.465 gör.+muh.
427.991 müm.

% 6-52 Cr2O3
43.505.056 ton

29.500
235.000
1.000.000 gör.
1.000.000 muh.
68.000
100.000 müm.
6.800 gör.
18.000 gör.+muh.
50.000 müm.
8.000 gör.+muh.
10.000 müm.
970.907 gör.+muh. % 0,7-27.7 Pb, % 3-4
435.000 müm. Zn
500.000 müm.
7.784.134 ton
5.878.227 (214.795 ton metal Pb)
gr+mh+müm

4.070.000 gör.
234.000 gör.
2.000.000
gr+mh+müm

25.000 muh.

(184.071 ton metal Zn)

%15-54 Mn
6.329.000 ton

Çizelge 3.2- Sivas yöresinde bulunan önemli endüstriyel hammaddeler (MTA, 2013).
Maden

Bulunduğu Yer

Kalite/Tenör

Ortalama Tenör
ve
Toplam Rezerv

Rezerv (Ton)
(Gör.+Muh.)

(Gör.+Muh.+Müm.)

Yıldızeli-Kalın köyü-Sıcak Çermik, Kalın
köyü-Kandil Sırtı, Yukarı Balahur köyüSarıkaya, Delikkaya köyü-Uyuz Çermik
Merkez-Beypınarı-Çukurbelen köyü
(Soğuk Çermik), Paşa fabrikası,
Karaçayır-Olukman
Ulaş-Akkaya
Ulaş (Ekincioğlu+Karagömlek+
Ebugen)
Zara (Dipsizgöl+Yuva+
Alişanbeyağılı+Atkıran+
Nasır+Sandal+Kırıkkilise)
Hafik (Tuzlagözü+Kabalı+
Tavşanlı+Ahmetuşağı+Pirhüseyin)

% 70-95 SrSO4
% 70-95 SrSO4

% 70-95 SrSO4

210.285

Kaolen

Zara-Kösedağı

% 18-36 Al2O3

50.000.000
gör.+muh.+müm.

Talk

Hafik-Örencik

% 3-5

Hafik-Yağmurluseki

% 2-5

Hafik-Virancık
Divriği-Çengellidağ
Hafik-Gürlevik Dağı
Hafik-Aktaş
Divriği-Karageban
Kangal-Çavdar

% 2-3
% 5-7
Grup lif 4,5,6,7
4,5,6,7 grup
4,5,6,7 grup
4,5,6 grup

Traverten

Sölestin

0.12-18 m3

% 70-95 SrSO4

200.000.000 m3

38.108 gör.
184.696
553.486

525.000 gör.+muh.+müm.

Asbest

Zara-Beypınarı

5,6,7 grup

200.000.000 m3

% 70-95 SrSO4
986.575 ton

% 18-36 Al2O3
50.000.000 ton
% 2-7
1.151.623 ton

420.000 gör.+muh.+müm.
56.623 gör.+muh.
150.000
37.000.000
2.780.000 muh.
2.150.000
18.650.000
5.000.000
gör.+muh.+müm.
200.000.000
1.800.000.000 müm.
36 kg/dak.
70 kg/dak.
50 kg/dak.
-

Grup lif 4,5,6,7
65.580.000 ton

Jips

Zara-Gemerek Havzası

Tuz

Merkez-Fadlım Tuzlası
Divriği-Hamo Tuzlası
Hafik Tuzlası
Hafik-Manastıraltı Tuzlası
İmranlı-Gölemiş Tuzlası
Şarkışla-Piliç Tuzlası
Zara-Cedit Tuzlası
Zara-Çakrı Tuzlası
Zara-Hargün Tuzlası

Barit

Koyulhisar-Yenice köyü

Zeolit

Yıldızeli-Eşmebaşı

Florit
Kireçtaşı
(Çimento
Hammaddesi)
Kireçtaşı
(Kireç
Hammaddesi)
Kiltaşı
(Çimento
Hammaddesi)

Divriği-Efendi Deresi ve Purunsur

-

-

% 75-95
1.000.000 ton
-

Merkez-Karlık Tepe

-

25.000.000

25.000.000 ton

Hafik-Üzeyir
Yıldızeli-Nallı
Koyulhisar-Ardıçlık

% 90-97 CaCO3
% 52.65 CaO
% 56.40 CaO

1.500.000
3.700.000
37.500.000

% 52.65-97 CaO
42.700.000 ton

-

10.000.000

10.000.000 ton

23.5 bome
18 bome
22 bome
8-20 bome
10 bome
16-17 bome
16-17 bome
8 bome
% 92-95 BaSO4
% 0.2 Fe
% 0.05-0.35 SiO2
% 75-95

Merkez-Taşocağı

1.000.000
Gör.+muh.+müm.
1.000.000

2.000.000.000

8-23.5 bome
36-70 kg/dak.

% 92-95 BaSO4
1.000.000 ton
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Çizelge 3.3- Sivas yöresinde bulunan önemli linyit yatakları (MTA, 2013).
Maden

Bulunduğu Yer

Kalite/Tenör

Ortalama
Tenör ve
Toplam
Rezerv

Rezerv (Ton)
(Gör.+Muh.)

Gör.+Muh.+Müm.)

Kangal-Kalburçayırı

1200±100 kcal/kg

70.259.571

1207 kcal/kg

13.935.725

Kangal-Etyemez

1500 kcal/kg

27.574.425

Divriği-Uluçayır

3500-4500 kcal/kg

Divriği-Selimoğlu

4000-5000 kcal/kg

Gemerek (Merkez +Yeniçubuk)

3000-4000 kcal/kg

650.000
650.000
gör.+muh.+müm)
1.497.224

Hafik-Düzyayla

3000-3500 kcal/kg

250.000 müm.

Koyulhisar-Taşpınar

3000-3500 kcal/kg

50.000 müm.

Yıldızeli-Çırçır

3500-4000 kcal/kg

10.000 müm.

Kangal-Hamal

Linyit

1.200-5.000
kcal/kg
114.876.945
ton

Çizelge 3.4- Sivas yöresinde bulunan önemli jeotermal kaynaklar (MTA, 2013).
Jeotermal
Kaynak

(Kaplıca)

Bulunduğu Yer

Debi

Sıcaklık

1-Merkez-Sıcak Çermik (MTA-1,2,4)

~200 lt/sn debi

46-49 °C

2-Merkez-Soğuk Çermik

15-20 lt/sn debi

26-30 °C

3-Kangal-Balıklı Kaplıca

215 lt/sn debi

35-36 °C

4-Kangal-Kalkım Balıklı Kaplıca

24 lt/sn debi

28 °C

5-Suşehri-Akçaağıl Kaynağı

1 lt/sn

37 °C

6-Şarkışla-Ortaköy Kaynağı

24 lt/sn debi

36 °C

3 lt/sn

35 °C

0.8

36.5 C

9-Yıldızeli-Gündoğan Çermiği

7.5 lt/sn

29 °C

10-Yıldızeli-Hamzaşeyh Kaynağı

0.5 lt/sn

25 °C

-

38 °C

200 lt/sn

37 °C

7-Yıldızeli-Ilıca Kaynağı
8-Yıldızeli-Uyuz Çermik Kaynağı

11-Zara-İkideğirmen köyü Kaynağı
12-Merkez-Yukarıyıldızlı Kaynağı

o

Çizelge 3.5- Sivas yöresinde bulunan önemli maden suyu/menba suyu kaynakları (MTA, 2013).

Su Kaynağı Bulunduğu Yer

Debi (lt/sn)

Sıcaklık (°C)

Merkez-Soğuk Çermik Kaynağı
0.03
22
Merkez-Seyfe Suyu Kaynağı
250
13
Suşehri-Müşekniş
Çermiği
0.5
19
Kaynağı
Maden
Zara-Pireverek
Maden
Suyu
0.03
16
Suyu/Memb Kaynağı
a Suyu
Zara-Ahmethacı Ziyaret Suyu Kay.
0.16
17
Zara-Kösedağı-FatmaAna
Suyu
10
11
Kay.
Şişelenebilecek kalitedeki potansiyel su kaynakları; Kösedağı, Yıldız Dağı, Tecer
Dağı-Gürlevik Dağı, Yamadağı ve Yıldızeli ile Doğanşar ilçelerinin bazı kesimleri
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Altın
Ülkemizdeki önemli altın yatakları; Balıkesir-Havran-Küçükdere (6,43 gr/ton, 9,07 ton
metal Au), Gümüşhane-Mesçitli/Marsa (12 gr/
ton, 12 ton metal Au), İzmir-Bergama-Ovacık
(9 gr/ton, 26,82 ton metal Au), Eskişehir-Sivrihisar-Kaymaz (6,04 gr/ton, 5,88 ton metal Au),
Artvin-Cerattepe-Kafkasör (4 gr/ton, 32,80 ton
metal Au), Erzincan-İliç-Çöpler (3.3 gr/ton, 112
ton metal Au), Manisa-Salihli-Sart (plaser oluşum; 96 mgr/m3, 1,9 ton metal Au), Uşak-Eşme-Kışladağ (1,43 gr/ton, 105,8 ton metal Au),
İzmir-Efemçukuru (12,65 gr/ton, 31,62 ton
metal Au), Sivas-Kangal-Çetinkaya-Bakırtepe
(1,09-1,99 (1,5) gr/ton, 3,57 ton metal Au), Koyulhisar-Evliyatepe (0,6-1,5 gr/ton, 10,88 ton
metal Au), Divriği-Güneş ve Soğucak (>1 gr/
ton) ve Çanakkale-Madendağı (Akbaba) şeklinde sıralanabilir (MTA, 2009, MTA, 2013).
MTA Fizibilite Etütleri Dairesi verilerine göre ülkemizin işletmeye hazır altın yataklarının toplam rezervi (gör.+muh.) metal Au olarak 700
tondur. Ülkemizin toplam metal altın rezervinin
6,500 tona kadar çıkabileceği tahmin edilmektedir.
Sivas yöresindeki altın sahaları; (1) Kangal-Çetinkaya-Bakırtepe, (2) Koyulhisar-Güzelyurt-Evliyatepe, (3) Divriği-Güneş ve Soğucak, (4) İmranlı-Kösedağı-Madentepe, (5)
İmranlı-Kösedağı-Tüylüdere ve (6) Suşehri-Gökçekaş yörelerinde bulunmaktadır. Kangal-Çetinkaya-Bakırtepe’de iki sektör halinda
bulunan altın yatağı 1,09-1,99 gr/ton aralıklarında (ortalama 1,5 gr/ton) tenöre ve 2,741,878
ton gör.+muh.+müm. rezerve (yaklaşık 3,57 ton
metal Au) sahiptir. Koyulhisar-Güzelyurt-Evliyatepe altın yatağı ise ortalama 0,6-1,5 (ortalama 1,05) gr/ton tenörlü ve 15,981,000 ton
gör.+muh. rezerve (yaklaşık 10,88 ton metal
Au) sahiptir. Bu verilere göre, Sivas yöresinde; ortalama 0,6-1,99 gr/ton tenör aralıklarında
14,45 ton metal Au rezervi belirlenmiştir. Diğer
yörelerde belirlenen Au değerleri ise emareler
düzeyinde bulunmaktadır.
Günümüzde altın üretimi, siyanür liçiyle
yapılmaktadır. Siyanür liçinde genellikle NaCN
kullanılmaktadır. Altın, seyreltik ve bazik olan
siyanür çözeltilerinde, oksijenli ortamda çözünür (2Au + 4CN- + H2O2 → 2Au(CN)2- + 2OH-)
ve genellikle Zn tozu veya talaşı ile indirgene-

rek çöktürülür (Zn + 2Au(CN)2- → Zn(CN)4-2
+ 2Auo). Siyanür, üretim sonrasında arıtılarak,
çevreye zarar vermeyen karbon ve azot bileşenlerine dönüştürülebilmektedir. Bu nedenle,
siyanürle altın üretimine karşı oluşturulan tezlerin, ülkemiz çıkarlarını gözeterek ve özellikle
arıtma sistemleri üzerinde durarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Krom
Ülkemizin krom rezervi (%20 üzeri Cr2O3)
26,000,000 ton (görünür+muhtemel) olup,
önemli yataklar; Adana (Karsantı), Elazığ (Guleman), Bursa (Orhaneli), Erzincan (Kop Dağı),
Muğla, Burdur (Yeşilova) ve Denizli’de bulunmaktadır (MTA, 2009). Sivas ilindeki önemli
krom yatakları ise; Kangal (Yellice, Pınargözü,
Davutoğlu), Ulaş (Eskiköy, Başçayır, Karagöl),
Hafik (Kızıldağ), Zara (Beypınarı) ve Suşehri
(Doğantepe)’de bulunmaktadır (MTA, 2013).
Sivas yöresinde tenörü %6-52 Cr2O3 olan yatakların rezervi (gör.+muh.+müm.) 43.505.056
tondur. Yüksek tenörlü olan yataklar kısmen
ve dönemsel olarak işletilebilmektedir. Sivas’ta
tenörü düşük olan rezervlerin zenginleştirme
tesisleriyle zenginleştirilmesi ve daha çok cevherin üretilmesi önerilmektedir.

Doğaltaş/Traverten
Sivas yöresindeki traverten yataklarının
toplam gör+muh+müm. rezervi 500 milyon
m3 olarak belirlenmiş olup % 40’lık blok verimi
esas alındığında bu rezervin ancak 200 milyon
m3’ü yüzey kaplama taşı olarak değerlendirilebilir (Ayaz ve diğerleri, 2012). İlimizdeki travertenlerin, ülkemiz potansiyeli içerisindeki payı
yaklaşık % 18’dir. Sivas’ta yıllık üretilen toplam
blok miktarı genellikle 70,000 m3’ün, toplam
levha miktarı ise genellikle 1,850,000 m2’ün
üzerinde gerçekleşmektedir. Sivas’taki blok
üretiminin büyük bir kısmı traverten yataklarından yapılmakta olup, blok birim fiyatı 60-100
$ arasında değişirken, işlenmiş ürün bazındaki
getirisi 8 kata kadar çıkabilmektedir. İlimizde
ve ülkemizde, ruhsatlı sahalarda yeni ocakların açılması, üretim kapasitelerinin arttırılması,
gelişmiş teknolojilerin kullanılması, blokların
olabildiğince yerinde/ilinde işlenmesi ve reklam ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
travertenlerin ekonomik girdisini arttıracaktır.
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Sivas yöresinde bulunan sölestin yataklarının, MTA kaynaklarına göre görünür+muhtemel rezervi 986,575 ton olup, Türkiye potansiyeli içerisinde %90’lık bir pay oluşturmaktadır.
Günümüzde tüplü televizyon teknolojisinin yerine plazma ve LCD televizyon teknolojilerinin
gelişmesi nedeniyle stronsiyumun kullanım
alanı daralmıştır. Ayrıca Çin’in, 2004 yılından
itibaren oluşturduğu büyük rekabet, ilimizdeki
üretimlerini durdurmuştur. Sölestin ve bileşiklerinin kullanım alanlarının genişletilmesi ve
geliştirilmesine yönelik yeni çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Jips (Alçıtaşı)
Sivas yöresindeki jips yatakları, ilin güneydoğu kesiminde, kuzeydoğu-güneybatı yönlü
uzanan Tersiyer havzası boyunca bulunmaktadırlar. Sivas Tersiyer havzasında, ekonomik
açıdan en önemli jips sahaları, Hafik formasyonunun Sivas’ın güneydoğusundaki yüzeylemeleri içinde yeralmaktadır. Yörede yapılan incelemelerde; jipsli seviyelerin özellikle alt ve üst
kesimlerinin kiltaşı ve marn arakatkılı oldukları
ve bu kesimlerin kiltaşı ve marnlar tarafından
çoğunlukla kirletildiği gözlenmiştir. Özellikle
kalın jips oluşumlarının orta kesimlerinin ise
kirleticiler açısından daha fakir oldukları belirlenmiştir (Ayaz ve Atalay, 2001).
Ülkemizin en önemli jips yatakları; Sivas,
Çankırı ve Eskişehir yörelerinde bulunmakta olup toplam görünür+muhtemel+mümkün
rezervi 2,501,000,000 tondur (MTA, 2012).
Sivas Tersiyer Havzası’ndaki (Hafik-İmranlı-Zara-Gemerek) jips yataklarının görünür+muhtemel+mümkün rezervi ise 2,000,000,000
ton olup, Türkiye jips rezervlerinin % 80’ine
karşılık gelmektedir. Havzanın merkezi kesimlerinde (özellikle Sivas’ın güneydoğusunda)
yayılım gösteren endüstriyel kullanıma uygun
jipsler, alçı üretimi ve yardımcı hammadde olarak çimento üretimi için uygun özelliktedirler.
Bu kesimlerde, jipslerin kirletici içeriği az olan
kaliteli orta seviyeleri işletilmektedir. İlimizdeki
alçı ürün çeşitlerinin geliştirilmesi, nem almayan alçı türünün geliştirilmesi, inşaatlardaki
alçı kullanımının arttırılması ve yurt dışı pazarlarına yönelik olarak üretimin geliştirilmesi
sağlanmalıdır.
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Kaolen
Türkiye’deki önemli ve kaliteli kaolen yatakları; Balıkesir (Sındırgı, Bulancak), Çanakkale
(Çan), Eskişehir (Mihalıççık), Aksaray, Bursa
(M. Kemal Paşa) ve Sivas’da bulunmaktadır
(MTA, 2012, MTA, 2013). Sivas’taki kaolen yataklarının rezervi 50 milyon tonun üzerindedir.
İldeki en önemli kaolen yatakları Zara’da (Kösedağı) bulunmaktadır. Tenörü %25-37 Al2O3
olan bu kaolen yataklarının gör.+muh.+müm.
rezervi 50 milyon ton civarındadır. Kösedağı
yöresindeki bu yatakların seramik yapımına
uygun bileşimde olan kesimlerinin seramik
hammaddesi olarak işletilmesi önerilmektedir.
Ayrıca Canaptal (Şarkışla) yöresinde 600,000
ton gör+muh. rezervde bir kaolen sahası daha
bulunmaktadır. Bu yatağın tenörü ise; %36,6443.86 SiO2, %32,57-44,12 Al2O3, %0,11-6,91
Fe2O3, %0,55-1,46 Cr2O3, 15-160 ppm Cu,
6846-10009 ppm Cr olup, refrakter malzeme
üretimi için oldukça uygundur.

Tuz/Tuzla
Sivas’ın güney doğusunda kuzeydoğu-güneybatı yönlü olarak uzanan Tersiyer yaşlı çökeller içerisinde 23 adet tuzla belirlenmiştir. Bu
tuzlalarda, kaynak suları tarafından yüzeye taşınarak çökeltilen tuzlar, halit/kayatuzu (NaCl)
bileşimindedir. Buna göre tuz kaynağının; havza içinde Eosen, Oligosen ve Miyosen yaşlarındaki jipsli-tuzlu formasyonlar (Gülandere,
Selimiye ve Hafik formasyonları) olduğu ve
tuzlu su kaynaklarının haliti bu formasyonlardan çözerek getirdiği düşünülmektedir. Ayrıca
MTA tarafından, 1971-1974 yıllarında Celalli
(Sivas) yöresinde yapılan sondajda, 21502200 m’ ler arasında, Selimiye formasyonu
içinde 50 m kalınlığında halit kesilmesi, rezerve yönelik önemli bir veridir. Havzadaki tuzlalardan yıllık yaklaşık 15,000 tonluk bir üretim
yapılmaktadır. Bunun dışında, inceleme alanındaki tuzlaların potas içerikleri de incelenmiş
ve potas içeriğinin düşük ve önemsiz olduğu
belirlenmiştir. Sivas yöresinde yeteri kadar tuz
üretimi yapılamamaktadır. Bu nedenle yöredeki tuzlalardan, güneş enerjisi teknolojisiyle
(ısıtıcı paneller kullanılarak) tuz ve saf su elde
edilmesi önerilmektedir. Bu yöntemle üretimde
en az iki katlık bir artış mümkün olabilecek, işgücü ve zamandan ise önemli miktarda tasarruf sağlanabilecektir. Ayrıca, deterjan, serum,

akü ve kimya sanayiinin diğer bir çok alanında
kullanılabilen ve ekonomik değeri yüksek olan
saf su üretimi de yapılmış olacaktır.

Zeolit
Sivas ili sınırları içerisinde belirlenmiş zeolit yatakları; Yıldızeli-Eşmebaşı Köyü yöresinde bulunmakta olup, en çok aranan türü klinoptilolit özelliğindedir. Yörede zaman zaman
işletilen ruhsat sahaları bulunmaktadır. İlimiz
jeolojik yapısı itibariyle potansiyel zeolit sahalarına sahiptir. İlimizdeki ve ülkemizdeki doğal
zeolitlerinin pek çoğunun lifsi mineral ve zararlı
elementler içermemesi ve kalitesinin yüksekliği
her zaman uluslararası rekabet şansını yüksek
tutmaktadır. Doğal zeolitlerin işletmeleri oldukça kolay olduğundan iyi bir kırma-eleme ve
ayrıca bir mikronize tesis ile istenilen her türlü ürünü almak mümkün olabilmektedir. Rakip
ülkelerin de kullandığı teknikler bizimki ile hemen hemen aynıdır.

Linyit
Sivas yöresinde bulunan linyit yataklarının
ısıl değerleri 1.200-5.000 (çoğunlukla 1.2001.500) kcal/kg arasında olup, görünür+muhtemel+mümkün rezervi 114.876.945 tondur. Yöredeki linyit sahaları Demir Export tarafından
işletilmektedir. Kangal (Sivas) Etyemez Köyü
civarında işletilen ocaktan çıkarılan linyitin tamamı Kangal Termik Santralı’na verilmektedir.
Sivas-Gemerek-Yeniçubuk’ta kömür işletmesi
yapan dört adet firma bulunmaktadır. Bunlar;
Dumanlar, Akalın, Gemerek Kömür ve Akifoğlu
firmalarıdır. Bu işletmelerde, 3500-4500 kcal
arasında değişen kalitede kömür üretimi yapılmaktadır. Kömür sahalarının kapasite artırımı
ve üretimin uygun pazar ortamına yönlendirilmesi ekonomik girdiyi arttıracaktır.

Jeotermal kaynaklar
Sivas yöresinde yer alan jeotermal alanların en önemlileri; Sıcak Çermik (46-49 °C,
200 lt/sn), Soğuk Çermik (26-30 °C ve 15-20
lt/sn), Kangal Balıklı Çermik (35-36 °C ve 215
lt/sn) ve Kalkım Balıklı Çermik (28°C ve 24 lt/
sn) kaplıcalarıdır. MTA tarafından 2011 yılında
bulunan ve 2012 yınında çıkarılan Merkez-Yukarıyıldızlı Kaynağı (37 °C ve 200 lt/sn) ise
özellikleri ve konumu itibariyle termal turizm

potansiyeli yüksek olan ve değerlendirilmeyi
bekleyen önemli bir kaynak durumundadır.
İlimizdeki jeotermal kaynakların (kaplıcaların) debi ve sıcaklık değerleri itibariyle eşdeğerleri, gelişmiş dünya ülkelerinde çok daha
üst düzeylerde değerlendirilmesine karşın,
ilimizde bunlardan yeteri kadar yararlanılamamaktadır. Bu nedenle jeotermal sahalarda yerli
ve yabancı turizme hitap edecek modern tesis ve işletmelerin kurulması ilimiz ve ülkemiz
ekonomisinin gelişimine büyük katkılar sağlayacaktır. Özellikle 46-49 oC sıcaklıktaki Sıcak
Çermik jeotermal alanından elde edilen sıcak
akışkanın, termal turizmde ve rehabilitasyon
amaçlı sağlık turizminde kullanımının yanında, yerel konut ısıtmacılığında kullanılması da
günümüz teknolojik koşullarında mümkündür.
Yörede kurulmuş bulunan rehabilitasyon merkezinin daha yüksek kapasiteyle çalıştırılması ve geliştirilmesi, sağlık turizmi bakımından
önemli getiriler sağlayacaktır. Bunların yanında, jeotermal akışkan ile ısıtmalı seralar, tavuk
kümesleri ve ahırlar kurulabilir. Ayrıca mantar
yetiştiriciliği de yapılabilir.

Memba suyu/maden suyu kaynakları
Sivas yöresi memba suyu/maden suyu
kaynakları bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. İlinin çeşitli yörelerinde şişelenebilecek kalitedeki su kaynaklarının başında;
Kösedağı, Yıldız Dağı, Tecer Dağı-Gürlevik
Dağı, Yamadağı ve Yıldızeli ve Doğanşar ilçelerinin bazı kesimleri bulunmaktadır.

4. MTA’NIN SİVAS YÖRESİNDEKİ YENİ
BULGULARI
MTA Genel Müdürlüğü, yeni Maden Kanunu ile ülkemiz genelindeki düşen ruhsat sahalarını takip etmekte ve bunların içerisinde
cevherleşme potansiyeli olan ruhsat sahalarını
alarak detaylı arama faaliyetlerini yürütmektedir. Kurumumuz bu kapsamda Sivas yöresinde de maden arama faaliyetlerine yoğun bir
şekilde devam etmektedir. Sivas yöresindeki
arama faaliyetleri; metalik madenler, endüstriyel hammaddeler ve enerji hammaddelerine
yönelik olarak sürdürülmekte olup, bazen de
bu aramalara temel veri oluşturabilecek jeolojik ve jeofizik etütler ile diri fay/paleosismoloji
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çalışmaları, karst ve mağara araştırmaları, jeolojik miras, tıbbi jeoloji ve arazi kullanım planlaması yer bilim verilerinin güncellenmesi gibi
çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.
MTA tarafından son yıllarda Sivas yöresinde keşfedilen en önemli metalik madenler; Au,
Pb-Zn ve Fe, en önemli enerji hammaddeleri; kaplıca kullanımına uygun jeotermal enerji
kaynakları ve kömür, potansiyeli geliştirilen en
önemli endüstriyel hammaddeler ise; doğaltaşlar, yapı malzemesi hammaddeleri, kaolen ve
poligorskit kili (kozmetik kil) şeklinde sıralanabilir. İl sınırları içerisinde keşfedilen en önemli
Au yatakları; Kangal-Çetinkaya-Bakırtepe ve
Koyulhisar-Evliyatepe yörelerinde, Pb-Zn yatakları; Divriği-Akdağ yöresinde (Mo, U, Th ve
kısmen nadir toprak metalleri birlikteliğinde) ve
Zara-İmranlı yöresinde (Cu ve ±Au birlikteliğinde), Fe yatağı; Divriği Karaağaçlı yöresi (kısmen Cu, Pb-Zn ve ±Au birlikteliğinde) ile Güneş
ve Soğucak yörelerinde, enerji hammaddeleri
ise; Merkez-Yukarıyıldızlı ve Kangal-Kalkım
(geliştirme) yörelerinde jeotermal enerji, Gürün
yöresinde ise derin ortamlarda (yaklaşık 750 m
derinliğinde ve 20 m kalınlığında) kömür olarak
bulunmuştur.

Divriği yöresinde keşfedilen yeni cevherleşmeler
MTA’nın Sivas yöresinde yaptığı en önemli
maden arama çalışmalarından biri Divriği yöresinde gerçekleştirilmektedir. Divriği yöresinde
düşen ruhsat sahalarının takip edilerek alınmasıyla özellikle Fe, Au, Ag, Cu, Pb-Zn, Mo, Ni
ve Cr gibi cevherleşmelere ait çeşitli anomaliler yakalanmıştır.
Divriği yöresi oldukça karmaşık bir jeolojik
yapıya sahiptir. Buna bağlı olarak yörede geniş
zaman aralıklarında çeşitli ve çok fazlı cevherleşmeler gelişmiştir. Yörede belirlenebilen en
eski cevherleşmeler, okyanusal kabuk oluşumu sürecinde gelişen Cr-Ni (±Cu, ±Pt Grubu
Elementleri (PGE) ve ±Co) zenginleşmeleridir.
Fe, Cu, Pb-Zn, Au, Ag ve Mo gibi cevherleşmeler ise Üst Kretase’deki okyanusal kapanma
süreci ile gelişen ve bileşimleri toleyitten alkaliye doğru değişen granitoyidlere bağlı olarak
zenginleşmişlerdir.
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Ultramafik kökenli magmalara bağlı olarak
gelişmiş Ni oluşumları (±Cu, ±PGE) sülfürlü
eriyikler halinde ayrımlanmamış saçınımlı oluşumlar ve/veya kristallenme öncesi sıvı ayrışım zenginleşmeleri şeklinde, Cr oluşumları ise
oksitli mineraller halinde kristallenme sırasında
kristalizasyon differansiasyon cevherleşmeleri/
yatakları şeklinde gelişmişlerdir. Bununla birlikte, Divriği yöresinde anomali oluşturan Ni zenginleşmelerinin çoğunluğu, sonradan gelişen
magmalara ait hidrotermal çözeltilerin ve/veya
ısınmış yüzeysel kökenli suların, ultramafik
kayaçlardan çözdükleri nikeli kırık ve çatlaklar
boyunca yeniden çökeltmeleri sonucu oluşmuş hidrotermal yataklar şeklinde gözlenmektedirler. Ayrıca ultramafik kayaçlar üzerindeki
lateritik örtüler de Ni zenginleşmeleri (oksitli
oluşumlar) bakımından potansiyel oluşturmaktadır. Yörede belirlenebilen Cr cevherleşmeleri
ise çoğunlukla kristalizasyon differansiasyon
yatakları şeklinde düşük tenörlü ve parçalı rezervler halinde, harzburjitik ofiyolitlerin dünitli
seviyeri içerisinde gözlenmektedir. Bununla
birlikte dayk/enjeksiyon tipi yatakların da gelişmiş olabileceği değerlendirilmektedir.
Divriği yöresindeki cevherleşmelere sebep
olan granitoyidler; (1) toleyitik, (2) kalkalkali,
(3) subalkali ve (4) alkali magmatizma şeklinde
sınıflandırılabilir. Toleyitik seri; gabro, diyorit,
kuvars diyorit (tonalit) ve kuvars diyorit porfirden oluşurken, kalkalkali seri; granodiyorit,
granit ve granit porfirden, subalkali seri; monzonit, monzosiyenit, kuvars monzonit ve kuvars monzonit porfirden, alkali seri ise; gabro,
diyorit (±), siyenit ve kuvars siyenitten oluşmaktadır. Bunlardan özellikle toleyitik serideki
kuvars diyoritler yataklanma boyutundaki ilk Fe
cevherleşmesini (manyetit) getirirken, kalkalkali magmatizma Cu, Pb-Zn, Au, Ag, subalkali
ve alkali magmatizma ise turmalin, hematit, U,
Th, florit ve nadir toprak elementleri (NTE) ile
demir oksitlere bağlı Au cevherleşmelerine sebep olmuştur. Yöredeki alkali magmatizmanın
bileşiminde Fe içeriği çok az olup, bunların solüsyonlarının ofiyolitleri mobilize etmesiyle yeni
demir cevherleşmeleri gelişmiştir. Bu cevherleşmeler yörede çoğunlukla skarn ve damar
tiplerinde gözlenirken, Divriği-Akdağ yöresinde
porfiri tipinde de (özellikle Mo zenginleşmelerinde) gözlenmiştir.

Divriği-Güneş-Soğucak yörelerinde belirlenen/geliştirilen Cu, Au, Ag, Ni, Pb-Zn, Fe
ve Cr zenginleşmeleri; düşen ruhsat sahalarının takibiyle alınan ve kuşak alanlar oluşturulacak şekilde birleştirilmeye çalışılan ruhsat
sahalarında ayrıntılı çalışılarak bulunmuştur.
Yapılan prospeksiyon, jeolojik revizyon, tahkik
jeokimya, topoğrafik harita alımı, detay maden
jeolojisi (1/10.000, ½.000), jeofizik (IP) ve sondaj çalışmaları (toplan 10,640,50 m) sonucunda; kalınlığı 42.90-47.00 m, tenörü 1900-3920
ppm aralıklarında Cu kalınlığı 34,80-48,00 m,
tenörü 160-250 ppb aralıklarında Au, kalınlığı
54-114 m tenörü 2200-3300 ppm aralıklarında Ni ve kalınlığı 190-476m, tenörü %5-17 Fe
olan manyetit içerikli cevherli zonlar kesilmiştir.
Ayrıca etüt ve sondaj çalışmaları kapsamında
anomali kabul edilebilecek çeşitli Ag, Pb-Zn ve
Cr değerleri de elde edilmiştir (Şekil 4.1-2). Bu
ruhsat sahalarının nihai değerlendirilmeleri sonucunda buluculuk raporları hazırlanacaktır.
Divriği-Karaağaçlı yöresinde yeni keşfedilen Fe (manyetit) cevherleşmesi; MTA’nın
son yıllarda yörede ortaya çıkardığı en önemli
demir yatağı olmuştur (Şekil 4.3). Sivas-Erzincan-Malatya demir aramaları projesi kapsamında Divriği yöresinde yapılan etütlerde,

Karaağaçlı yöresinde demir cevherleşmesine
yönelik önemli bulgular elde edilmiş ve düşen
ruhsat sahalarının takibiyle yöreden ruhsat sahaları alınmıştır. Bu ruhsat sahalarında yapılan
prospeksiyon, jeolojik revizyon, tahkik jeokimya, topoğrafik harita alımı, detay maden jeolojisi (1/10.000, ½.000), jeofizik (manyetik ve
gravite) ve sondaj çalışmaları (2013 yılı için
7,000 m olarak planlanmış, olumlu sonuçların alınmasıyla ilave metrajlar planlanmıştır)
neticesinde, yörede yüksek tenörlü gömülü
bir manyetit cevherleşmesi belirlenmiştir. Karaağaçlı yöresinde derinlikleri 589,40 m’ye
kadar değişen çeşitli sondajlar neticesinde
farklı damarlar halinde masif manyetitler kesilmiştir (Şekil 4.4-5). Tamamlanan ve devam
eden sondaj çalışmalarından elde edilen verilere göre; 3,90-336,00 m aralıklarında bulunan
manyetit cevherleşmesi serpantinler içerisinde
ve farklı damarlar halinde bulunmaktadır. Bu
masif manyetitlerin tenörleri %50-65 Fe aralıklarında, damar kalınlıkları ise cm boyutundan
21,40 m’ye kadar değişebilmektedir. Sondaj
kuyularındaki en kalın cevherlerme DKS-4
nolu kuyda ve toplam 94,30 m kalınlığında kesilmiştir. Yörede belirlenen bu önemli Fe cevherleşmesine yönelik arama ve geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Şekil 4.1:
4.1- Divriği-Güneş
Divriği-Güneş ruhsat
sahasındakicevherli
cevherlizondan
zondan(Ni,
(Ni,Cu,
Cu,Pb-Zn,
Pb-Zn,Fe,
Şekil
ruhsat sahasındaki
Fe, ±Au)(Foto;
bir görünüm
(Foto;2013)
A. Koçak, 2013)
±Au) bir görünüm
A. KOÇAK,
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Şekil 4.1: Divriği-Güneş ruhsat sahasındaki cevherli zondan (Ni, Cu, Pb-Zn, Fe,
±Au) bir görünüm (Foto; A. KOÇAK, 2013)

Şekil 4.2:
4.2- Divriği-Soğucak
Divriği-Soğucak ruhsat
sahasındakinikel-bakır
nikel-bakır cevherleşmesinden
cevherleşmesindenve
Şekil
ruhsat sahasındaki
ve galeri
bir görünüm
(Foto; 2013)
A. Koçak, 2013)
galeri girişinden
bir girişinden
görünüm (Foto;
A. KOÇAK,
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Şekil 4.3- Divriği-Karaağaçlı demir sahasının genel görünümü (Foto; A. Koçak,

Şekil 4.3: 2013)
Divriği-Karaağaçlı demir sahasının genel görünümü (Foto; A.
KOÇAK, 2013)
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Şekil 4.3: Divriği-Karaağaçlı demir sahasının genel görünümü (Foto; A.
KOÇAK, 2013)

Şekil 4.4:
4.4- Divriği-Karaağaçlı
görünüm
Şekil
Divriği-Karaağaçlı yöresindeki
yöresindekisondaj
sondajçalışmalarından
çalışmalarındanbirbir
görünüm
(Foto;
A.
Koçak,
2013)
(Foto; A. KOÇAK, 2013)
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Şekil 4.5- Divriği-Karaağaçlı demir (manyetit; %50-65 Fe) sondajlarına ait bazı
Şekil
4.5: Divriği-Karaağaçlı demir (manyetit; %50-65 Fe) sondajlarına ait bazı
karotlar (Foto; A. Koçak, 2013)
karotlar (Foto; A. KOÇAK, 2013)

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
Madencilik sektörü, gelişen teknolojiye bağlı olarak gittikçe yaygınlaşmakta ve ülkemiz
ekonomisindeki payını arttırmaktadır. Dünyadaki maden fiyatlarının artış göstermesi ve buna bağlı olarak
ülkemizdeki madenlere olan aşırı talepler, sektöre olan ilgiyi ve finansman akışını hızlandırmakta83
ve yeni
yatırımlara dönüşmektedir. Sivas ilinde de yeni maden yataklarının işletilmeye alınması, işletilenlerin işletme
kapasitelerinin geliştirilmesi, uç ürün çeşitliliğinin arttırılması ve pazarlama ağının geliştirilmesiyle
sürdürülebilir kalkınma için önemli bir ekonomik canlılık sağlanacaktır. Sivas’ın ekonomik olarak lokomotifi
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bağlı olarak gittikçe yaygınlaşmakta ve ülkemiz ekonomisindeki payını arttırmaktadır. Dünyadaki maden fiyatlarının artış göstermesi ve
buna bağlı olarak ülkemizdeki madenlere olan
aşırı talepler, sektöre olan ilgiyi ve finansman
akışını hızlandırmakta ve yeni yatırımlara dönüşmektedir. Sivas ilinde de yeni maden yataklarının işletilmeye alınması, işletilenlerin
işletme kapasitelerinin geliştirilmesi, uç ürün
çeşitliliğinin arttırılması ve pazarlama ağının
geliştirilmesiyle sürdürülebilir kalkınma için
önemli bir ekonomik canlılık sağlanacaktır. Sivas’ın ekonomik olarak lokomotifi durumunda
bulunan madencilik sektörü, ildeki vergi sıralamasında ve ihracatta ikinci sırada yer almaktadır.
Sivas yöresindeki maden yataklarının
daha verimli olarak kullanımlasına ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik değerlendirmeler aşağıda verilmiştir.
1. Türkiye demir yataklarının % 36’sı Sivas
yöresinde bulunmakta olup, ülkemiz demir-çelik hammadde ihtiyacının yaklaşık
yarısı Divriği yöresindeki demir yataklarından karşılanmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizin demir ihtiyacının sadece %
40’ı yurt içinden karşılanmakta, % 60’ı
ise ithal edilmektedir. Ülkemizdeki demir
üretim miktarını arttırabilmek için, öncelikle cevherlerin entegre demir-çelik
fabrikalarına taşınmasındaki verimlilik
arttırılmalıdır. Bu nedenle mevcut demiryollarının kapasite ve verimliliğinin ivedi
olarak arttırılması ve demir yataklarının işletme kapasitelerinin geliştirilmesi
önerilmektedir. Bunun yanında, Divriği
demir yataklarına yakın olan Hasançelebi (Malatya) yöresindeki büyük rezervli
demir yatakları da acil olarak değerlendirilmeye alınmalıdır. Ayrıca, ilimizdeki
düşük tenörlü ve/veya teknolojik problemi bulunan diğer demir yataklarının da
değerlendirilebilmesi için araştırma-geliştirme projeleri üretilmelidir.
2. Sivas Demir-Çelik Fabrikası’nda, sünger
demir üretiminin gerçekleştirilebilmesi
için kapsamlı bir fizibilite çalışmasının
yapılması ve değişken piyasa fiyatları
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gösteren ithal hurda demir kullanımının
azaltılması önerilmektedir.
3. Sivas yöresi, krom saha sayısı bakımından oldukça zengin olup, bu güne kadar 127 adet krom sahası belirlenmiştir.
Ancak bu sahaların çoğu düşük tenörlü
ve küçük rezervli, bir kısmı ise teknolojik
problemlidir. Bu nedenle, krom sahalarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde,
işletmeci firmalarca zenginleştirme tesisleri kurulmalı ve düşük tenörlü krom
cevlerleri zenginleştirilmelidir. Bu zenginleştirme tesisleri, bölgesel ölçekte
faaliyet gösterebilecek kapasitede olmalı ve farklı madenciler veya firmalar
tarafından getirilecek cevherleri de kabul etmelidir. Dışarıdan getirilecek krom
cevherlerinin, tenörüne/kalitesine göre
fiyatlandırarak satın alınması ve gruplandırılarak stoklandırılması düşünülmelidir.
4. Sivas ili doğal taşlar bakımından oldukça zengin olup, en önemli doğal taş
grubunu travertenler oluşturmaktadır.
Sivas yöresinde bulunan traverten yatakları, ülkemiz traverten yataklarının %
18’ini oluşturmaktadır. İlimizdeki treverten üretimi, son yıllarda büyük gelişme
göstermiş, ürün çeşitliliği genişlemiş ve
ihracat payı büyük bir ivmeyle artmıştır.
Örneğin; Sıcak Çermik yöresindeki sarı
travertenler, dünya markası durumuna
gelmiştir. Bununla birlikte Sivas yöresindeki traverten yataklarından, daha fazla ekonomik gelir sağlanması mümkün
olabilir. Bunun için, ruhsat sahalarındaki
ocak sayıları arttırılmalı, üretim verimlilikleri geliştirilmeli, gelişmiş teknolojiler
kullanılmalı ve blokların mümkün olan
en yüksek oranda Sivas’ta işlenmesine
ağırlık verilerek uç ürünler elde edildikten sonra pazarlanmaları sağlanmalıdır.
Ayrıca reklam ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
5. Sivas yöresinde bulunan diğer doğal
taş yataklarının da işletme verimliliklerinin arttırılması sağlanmalıdır. Örneğin;
Gürlevik Dağı yöresi ile Yıldızeli-Tokat
arasındaki doğu-batı uzanımlı ofiyolitik
kuşak bölgede bulunan, Elazığ Vişne
Taşı benzeri tektonik breşlerin ve blok

verebilen serpantinlerin, sektörde yeni
doğaltaş markaları haline getirilmesi
mümkün olabilir.
6. Yörede; yapay yüzey kaplama taşı, yapı
taşı ve dekoratif taş üreten bir fabrikanın
kurulması, artan sektörel talepleri alternatif ürünler şeklinde karşılayabilecek
ve önemli bir ekonomik canlılık sağlayabilecektir. Bunun için gerekli hammadde
olan mermer/kireçtaşı tozu, Sivas yöresindeki yaygın rezervlerden karşılanabilir.
7. Kireç üretim tesislerinin kurulması ve
geliştirilmesi sağlanmalıdır. Yurt içi piyasası genellikle doygun olduğundan,
üretilen kirecin yurt dışı pazarlarına sevkiyatı düşünülmelidir.
8. Jipslerden çeşitli tip alçı üreten tesislerin
arttırılması, alçı ürün çeşitlerinin ve nem
almayan alçı türünün geliştirilmesi, inşaatlardaki alçı kullanımının arttırılması ve
yurt dışı pazarlarına yönelik olarak üretimin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Özellikle uç ürünler üretildikten sonra pazarlama aşamasına geçilmelidir.
9. Sivas yöresi, tuz (halit; NaCl) potansiyeli
bakımından da zengin olup, 23 adet tuzla bulunmaktadır. Bununla birlikte, yöremizde yeteri kadar tuz üretimi yapılamamaktadır. Bu nedenle Sivas yöresindeki
tuzlalardan, güneş enerjisi teknolojisiyle
(ısıtıcı paneller kullanılarak) tuz ve saf
su elde edilmesi önerilmektedir. Bu yöntemle üretimde en az iki katlık bir artış
mümkün olabilecek, işgücü ve zamandan ise önemli miktarda tasarruf sağlanabilecektir. Ayrıca, deterjan, serum,
akü ve kimya sanayiinin diğer bir çok
alanında kullanılabilen ve ekonomik değeri yüksek olan saf su üretimi de yapılmış olacaktır. Bu şekilde, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine yeni ve önemli katkılar
sağlanabilecektir.
10. Sivas yöresindeki sölestin yatakları, ülkemiz sölestin yataklarının % 90’ına sahiptir. Ancak, günümüzde tüplü televizyon teknolojisinin yerine plazma ve LCD
televizyon teknolojilerinin gelişmesi
nedeniyle stronsiyumun kullanım alanı

oldukça daralmıştır. Bu nedenle sölestin işleme tesislerinin kurularak SrCO3
bileşiklerinin üretilmesi, elde edilecek
bileşiklerin kullanım alanlarının genişletilmesi ve geliştirilmesine yönelik yeni
çalışmaların yapılması önerilmektedir.
11. Sivas yöresinde, bir talk işleme tesislerinin kurulması ve çeşitli yarı mamul veya
mamul ürünlerin Sivas’ta üretilmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde, ilimizdeki talka
dayalı ekonomik gelir arttırılmalıdır.
12. Gelişmiş ülkelerde, tarımsal faaliyetlerdeki kullanımları gittikçe yaygınlaşan ve
tarımsal topraklar ile yer altı suları üzerinde zararlı bir etki oluşturmayan doğal
mineral gübrelerin (linyit, turba, leonardit, jips, zeolit, potasyum feldispat vb.)
kullanımlarının yaygınlaştırılmasına ve
yeni kaynakların bulunmasına yönelik
çalışmalar hızlandırılmalıdır. Sivas yöresinde yaygın olarak bulunan jips, zeolit,
linyit ve potasyu feldispat kaynaklarının
tarımsal gübre olarak kullanımına yönelik çeşitli araştırma-geliştirme projeleri
desteklenmeli ve doğal minerallerden
tarımsal gübre üreten tesislerin kurulması düşünülmelidir.
13. Son yıllarda, ülkemizdeki seramik sektöründe önemli gelişmeler yaşanmış
ve ülkemiz, dünyanın en önemli beşinci üretici ülkesi konumuna yükselmiştir.
Yaşanan bu gelişmelere paralel olarak;
seramik hammadde kaynaklarına yakın
olan Sivas’ta bir seramik fabrikasının
kurulmasının elverişli olacağı değerlendirilmektedir.
14. Sivas yöresindeki jeotermal kaynaklar,
kaplıca amaçlı kullanım için oldukça elverişli olup, bu alanlarda modern konaklama tesisleri yapılmalı, mevcut ulaşım
ağı geliştirilmeli ve tanıtım çalışmalarına
ağırlık verilmelidir. Kullanılmış jeotermal
suların ise özellikle organik tarıma yönelik sera ısıtmacılığında değerlendirilmesi düşünülmelidir.
15. Dünyada ve ülkemizde gittikçe kullanımı artan su kaynaklarının, insanların kullanımına sunulması ve
ekonomiye kazandırılması amacıyla
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araştırma çalışmalarına hız verilmesi
ve atık suların arıtılarak geri kazanılması çalışmalarının yaygınlaştırılması
önerilmektedir. Sivas yöresinde, şişelenebilecek kalitedeki su kaynakları için
potansiyel sahaların başında; Kösedağı, Yıldız Dağı, Tecer Dağı-Gürlevik
Dağı, Yamadağı ve Yıldızeli ve Doğanşar ilçelerinin bazı kesimleri sayılabilir.
16. Sivas yöresinde, günün teknolojik şartlarında ekonomik olmayan, düşük tenörlü; krom, demir, bakır, kurşun-çinko,
stronsiyum, talk, asbest, manyezit ve
florit gibi çok sayıda stratejik maden
zuhurları bulunmaktadır. Bu gibi düşük
tenörlü stratejik madenlerin, alternatif
enerji kaynaklarıyla (doğal gaz, güneş
ve/veya rüzgar enerjileri gibi) ve ileri
teknoloji yöntemleriyle zenginleştirilebilmesi için araştırma-geliştirme projelerinin yapılması önerilmektedir. Alternatif
enerji kaynaklarıyla geliştirilecek cevher/hammadde zenginleştirme uygulamalarının, yöremize ve ülkemize çok
önemli ekonomik girdiler sağlayacağı ve
çevreye duyarlı madencilik faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacağı açıktır.
17. Sivas’ta, Ticaret ve Sanayi Odası veya
benzer bir kuruluş bünyesinde bir madencilik danışma kurulunun oluşturulması, madencilik sorunlarına pratik
çözümler sağlayabilecektir. Bu kurul;
Üniversite, MTA ve kendi alanında uzmanlaşmış madencilerden oluşturulmalıdır.
18. Sivas’ta, stratejik madenlerin veya bunlara ait mamul ürünlerin yurt dışı pazarını araştıran ve işletmecilere alternatif
pazar olanakları sağlayan bir birimin
kurulması düşünülebilir. “Madencilik
Dış Ticaret Koordinatörlüğü” adı altında oluşturulacak bu birimin, Sivas için
önemli bir ekonomik canlılık ve döviz
girdisi sağlayacağı öngörülmektedir.
19. Çok ortaklı madencilik şirketleri desteklenmeli ve uç ürünlerin üretimine yönelik
entegre tesislerin kurulması düşünülmelidir.
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20. Sivas yöresinde, potansiyeli zengin olan
jeolojik miras varlıklarının belirlenmesi,
koruma altına alınması ve kullanılarak
gelecek nesillere aktarılması sağlanmalıdır.
21. MTA Genel Müdürlüğü, yeni Maden Kanunu ile ülkemiz genelindeki düşen ruhsat sahalarını takip etmekte ve bunların
içerisinde cevherleşme potansiyeli olan
ruhsat sahalarını alarak detaylı arama
faaliyetlerini yürütmektedir. Kurumumuz bu kapsamda Sivas yöresinde de
maden arama faaliyetlerine yoğun bir
şekilde devam etmektedir. Divriği yöresinde yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda Fe, Au, Ag, Cu, Pb-Zn, Mo, Ni
ve Cr anomalileri elde edilmiştir. Divriği-Karaağaçlı yöresinde yeni keşfedilen
yüksek tenörlü gömülü demir (manyetit)
cevherleşmesi oldukça önemli olup, potansiyele yönelik arama ve geliştirme
çalışmaları devam etmektedir. Yörede
gömülü ortamlardaki cevherleşmelerin,
bunlarla ilişkili granitoyidlerin ve ana kırık yapılarının araştırılmasında, jeofizik
yöntemlerin daha fazla ve bölgesel ölçekte uygulanması, yeni cevherleşmelerin ortaya çıkarılmasında büyük yararlar sağlayacaktır.
22. Günümüzde, mostra madencilik dönemi hemen hemen tamamlanmış olup,
gömülü madenlerin aranması çalışmalarına başlanılmıştır. Gömülü maden
yataklarının bulunabilmesi, uzmanlaşmış teknik elemanlarla ve ileri teknolojik yöntemlerin kullanılmasıyla mümkün
olabilmektedir Arama ve inceleme çalışmalarında, yüzey veya sondajlara ait
karot örneklerinin hızlı ve ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. Bunun yanında,
madencilerin veya işletmeci kuruluşların
çeşitli analiz örneklerinin sağlıklı ve seri
bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi
Dairesi Başkanlığı’nın akredite olan
laboratuvarları ve deneyimli kadrosu,
sektör için oldukça önemli bir merkez
durumundadır.
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ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR
HAVZASININ JEOLOJİSİ VE
STRATİGRAFİSİ
İlker ŞENGÜLER*

GİRİŞ
Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde
Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum
mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde yer
alır. Sahada temel kayaçları Paleozoyik yaşlı metamorfitler ve Mesozoyik yaşlı ofiyolitler
oluşturur. Temel kayaçları üzerine uyumsuz
olarak Miyosen yaşlı çökeller gelir. Miyosen
yaşlı çökellerin tabanında çakıltaşı, kumtaşı ve
kiltaşından oluşan m1 serisi yer alır. Üzerine
gelen m2 serisi, tabandan tavana doğru yer
yer çakıllı, yeşil renkli kiltaşı, kömür, gri renkli kumtaşı, koyu gri yeşil renkli silttaşı, bitümlü
marn, kiltaşı, kömür ve yeşil renkli kiltaşı, kumtaşı, ince taneli çakıltaşı ardışımından oluşan
bir istif sunar. Daha üstte ise yer yer gözlenen
kireçtaşı ve çakıltaşından oluşan m3 serisi ile

gevşek çakıltaşı, kiltaşı düzeylerinden oluşan
Pliyosen yaşlı çökeller yer alır. Kuvaterner
yaşlı alüvyon, güncel çökeller ile yamaç molozu uyumsuz olarak kendinden yaşlı bütün
birimleri örter. Neojen yaşlı çökeller ile kaplı
olan bölgede stratigrafik istif, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait ruhsatlarda yapılan araştırma ve
rezerv sondajları ile belirlenmiştir.
Havzada birbirini kesen iki hat üzerinde
yüksek çözünürlüklü sığ sismik yansıma verisi
toplanmış ve sismik yansıma kesitleri hatlardan geçen sondaj verileri ile deneştirilmiştir.
Sondaj çalışmalarından elde edilen veriler ile
sismik kesitlerden yapılan jeofiziksel yorumların örtüştüğü görülmüştür (Şengüler ve Izladı,
2013).

ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE
STRATİGRAFİSİ
Çalışma alanı Eskişehir’in doğusunda, Eskişehir Fay Zonu’nun kuzeyinde, Eskişehir grabeni içinde yer alır (Şekil 1).

Şekil 1- Çalışma alanı yer bulduru haritası

Şekil 1. Çalışma alanı yer bulduru haritası
Temel Kayaçları
*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı - Ankara

Sahada temel kayaçları Paleozoyik yaşlı metamorfitler ve Mesozoyik yaşlı ofiyolitler
oluşturur. Metamorfik kayaçlar havzanın kuzeyinde ofiyolitik kayaçlarla tektonik
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dokanaklıdır (Şekil 2). Bu tektonik ilişki kuzeyden güneye doğru ekaylı bir yapı şeklinde
gelişmiştir (Gözler vd, 1996). Kıvrımlı, kırıklı ve çatlaklı bir yapı gösteren bu kayaçlarda
kesin bir kalınlık söylemek çok zordur. Ancak şistlerin yaklaşık 1000 metre, mermerlerin ise

TEMEL KAYAÇLARI
Sahada temel kayaçları Paleozoyik yaşlı metamorfitler ve Mesozoyik yaşlı ofiyolitler
oluşturur. Metamorfik kayaçlar havzanın kuzeyinde ofiyolitik kayaçlarla tektonik dokanaklıdır
(Şekil 2). Bu tektonik ilişki kuzeyden güneye

doğru ekaylı bir yapı şeklinde gelişmiştir (Gözler ve diğerleri 1996). Kıvrımlı, kırıklı ve çatlaklı
bir yapı gösteren bu kayaçlarda kesin bir kalınlık söylemek çok zordur. Ancak şistlerin yaklaşık 1000 metre, mermerlerin ise 200 metre
kalınlık sundukları gözlenmektedir.
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Düzenli bir istif göstermeyen ofiyolitli melanj; radyolaritler, radyolaryalı kireçtaşları,
çamurtaşları, serpantinit, diyabaz, kireçtaşı, şist blokları ile yer yer serpantinleşmiş peridotit
90 kısmen metamorfizma geçirmiş diyabaz ve gabrolarla temsil edilirler (Şekil 3). Birimin
ve
rengi genelde koyu yeşil, kahverengi, kırmızı olup, radyolitlerde, çamurtaşlarında çok
kıvrımlı ve kırıklı yapılar izlenmektedir. Peridotit naplarının dokanaklara yakın olan
kısımlarında serpantinleşme yaygın olup, masifin içinde serpantinleşme oranı azalmaktadır.

gabrolar inceleme alanının hemen kuzeyinde
Düzenli bir istif göstermeyen ofiyolitli meve havzanın güneyinde büyük ve sivri tepeler
lanj; radyolaritler, radyolaryalı kireçtaşları, çaoluşturmuştur.
murtaşları, serpantinit, diyabaz, kireçtaşı, şist
blokları ile yer yer serpantinleşmiş peridotit
Melanj, peridotit ve gabroyik kayalar birbirve kısmen metamorfizma geçirmiş diyabaz ve
leriyle, metamorfitler ve metadetritikler de birgabrolarla temsil edilirler (Şekil 3). Birimin renbirleri ile tektonik ilişkilidirler. Bu ilişki oldukça
gi genelde koyu yeşil, kahverengi, kırmızı olup,
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Miyosen Çökelleri
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Havzanın temelini oluşturan Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı kayaçlar üzerine uyumsuz
olarak Miyosen yaşlı çökeller gelir. Miyosen yaşlı çökellerin tabanında çakıltaşı, kumtaşı ve
kiltaşından oluşan m1 serisi ve üzerinde ise m2 ve m3 serileri yer alır.

MİYOSEN ÇÖKELLERİ
Havzanın temelini oluşturan Paleozoyik
ve Mesozoyik yaşlı kayaçlar üzerine uyumsuz
olarak Miyosen yaşlı çökeller gelir. Miyosen
yaşlı çökellerin tabanında çakıltaşı, kumtaşı
ve kiltaşından oluşan m1 serisi ve üzerinde ise
m2 ve m3 serileri yer alır.
m1 serisi: Miyosen yaşlı kayaçların tabanını oluşturan m1 serisi kalın ve çok kalın
tabakalı, kırmızı, sarımsı boz, gri ve açık gri
renklerde, çoğunlukla kırmızı ve kahverengi-kırmızı rengi ile belirgindir. Bu birim, üzerine
geldiği kendisinden daha yaşlı birimlerin çakıl
boyutundan blok boyutuna kadar değişen parçalarını içeren konglomera ve çakıltaşı ile başlar (Siyako ve diğerleri 1991). Konglomeraların
çakılları çoğunlukla şist, mermer, radyolarit,
çört, gabro, diyabaz, serpantinit ile granadiyorit ve kireçtaşlarından meydana gelmektedir.
Havzada konglomeraların çimentosu ultramafiklere yakın yerlerde genellikle dolomittir. Lisvenitleşmenin yoğun olduğu yerlerin yakındaki
konglomeralarda çimento kalsedon ve limonit
olup metamorfik ve karbonatlara yakın yerlerdeki konglomeralarda ise çimento CaCO3 olarak görülür (Gözler ve diğerleri 1996).
m2 serisi: m1 üzerine gelen m2 serisi tabandan tavana doğru yer yer çakıllı, yeşil renkli
kiltaşı, kömür, gri renkli kumtaşı, koyu gri yeşil
renkli silttaşı, bitümlü marn, kiltaşı, kömür ve
yeşil renkli kiltaşı, kumtaşı, ince taneli çakıltaşı ardışımından oluşan bir istif sunar. İstif çoğunlukla yeşil ve sarı renkli olup yer yer alacalı
renktedir. Çok ince tabakalı olarak görülen kiltaşı ve marnların alt seviyeleri kırmızı ve morumsu kırmızı renklerde olup, üste doğru yeşil
renge geçer.
m2 serisinin sarı renkli kısımları, genellikle
kiltaşı ve marnların üst seviyelerinde yer alır.
Marnlar arasında yer yer ince kumlu kireçtaşı
bantları, sarı-sarımsı boz renkli kumlu kireçtaşları içerisinde de kuvarsit, mermer, ofiyolit, radyolarit ve granodiyorit çakılları görülür.
Marn kiltaşı düzeyleri içinde konglomera ile
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geçişli ince kumtaşı seviyeleri görülmekte olup
inceleme alanında alt kömür damarı üzerinde
yer alan ve 2-5 m arasında değişen kalınlıklar
sunan gri renkli, ince orta taneli kumtaşı tabakası ayırtman özelliktedir (Şengüler 2011). m2
serisinin kalınlığı havzanın derin kesimlerinde
350-600 m arasında değişmekte olup çalışma
alanında 400 m civarındadır.
m2 serisi içinde tüf ve tüfite özellikle havzanın güneyinde rastlanır. Bu birimler beyaz,
alacalı, pembemsi ve tuğla kırmızısı renklerde
ince piroklastik malzemelerden oluşmuştur.
Havza kenarında kaynamış tüf, havza içinde
ise marn ve kil arakatkılı tüfit olarak görülürler.
Marn ve killer genellikle yeşil, sarı, boz, yer yer
alacalı renklerde olup havzanın en derin kesiminde görülür. Marn ve killer arasında yer yer
çok ince bantlar halinde kireçtaşlarını görmek
mümkündür.
Konglomera veya kumtaşları üzerine geldiği yerlerde marn ve killerin alt seviyelerinde kömür oluşumları gözlenir. Sevinç-Ağapınar kuzeyinde kömür ve bitümlü marn oluşumu 250
m ile 450 m arasındaki derinliklerde yer alır
(Şengüler 2011). Sahada kömürleşme iki horizon halindedir (Şekil 4). Kömürlerin ısıl değeri
1500-3000 kcal/kg arasında değişmekte olup,
ortalama ısıl değeri 2050 kcal/kg’dır. Yine ortalama olarak nem % 34, kül %32, uçucu madde %21, sabit karbon %13 ve kükürt % 1.5’dir.
Alt kömür horizonu ile üst kömür horizonunda
ortalama kömür kalınlıkları farklı olup, sahada
her iki horizon için ortalama kömür kalınlığı 1314 m civarındadır.
Tüfit ve marn ara katkıları özellikle havzanın güneyinde olağandır. Altındaki birim ile
yanal ve düşey geçişli olup, genellikle konglomera-kumtaşı (m1) ile giriktir. Üstteki tüfitler ile
de ardalanmalı bir düşey geçişin olduğu yerler
yine havzanın güney kesimlerinde gözlenmektedir. Konglomera kumtaşları ve tüfitler içerisinde kireçtaşı arakatkıları görülmekte, ayrıca
kireçtaşları arasında da merceksel ve kamalanmalı tüfit ile konglomeralara rastlanmaktadır.

görülmekte, ayrıca kireçtaşları arasında da merceksel ve kamalanmalı tüfit ile konglomeralara
rastlanmaktadır.
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m3 serisi: Daha üstte yer yer gözlenen ki- çakıltaşı ile temsil edilir. m3 serisi üzerinde yer
m3 serisi
reçtaşı ve çakıltaşından oluşan m3 serisi yer alan çakıltaşı düzeyleri kendisinden daha yaşalır. KireçtaşıDaha
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taşı da gözlenir. Havzanın kuzeyinde, çalışma
alanında kireçtaşları ile çakıltaşları yanal geçiş
Kuvaterner yaşlı alüvyon, güncel çökeller ile
Pliyosen Çökelleri
gösterir. Çalışma alanında birimin kalınlığı 30- yamaç molozu uyumsuz olarak kendinden yaşlı
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değişmekte olup, birimin kalınlığı çalışma alanında 15-25 m arasındadır.
Kuvaterner
Çökelleri
Pliyosen
çökelleri
çalışma alanında krem,
açık kahverenkli
kiltaşı yaşlı
ve gevşek
tutturulmuş
Kuvaterner
alüvyon,
güncel çökeller ile yamaç molozu uyumsuz olarak
kendinden yaşlı bütün birimleri örter.
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KÖMÜR SONDAJLARINDA ALINAN
JEOFİZİK KUYU LOGLARINA
ESKİŞEHİR HAVZASINDAN BİR
ÖRNEK
İlker ŞENGÜLER*

Kömür sondajları genellikle karotlu ilerleme
yapılması nedeniyle düşük çapta açılmaktadır.
Bu tip sondajlarda boru çapları en genişten en
düşüğe doğru sıralandığında; PQWL, HQWL,
NQWL, BQWL ve AQWL wireline sistem takım
dizilerinin kullanıldığı görülmektedir.
MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde
Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığının yürüttüğü
kömür arama, araştırma ve rezerv sondajlarında çoğunlukla HQWL ve NQWL çaplı wireline
sistem takım dizileri kullanılmaktadır. HQWL
takım dizisinin çapı yaklaşık 4 inç, NQWL takım dizisinin çapı ise yaklaşık 3.5 inç tir. Bu
kuyularda 1 11/16 inç çapında ölçü elektrotları
kullanılmakta olup bu elektrotlar ile minimum
4 inç çıplak kuyuda, 3.5 inç borulu kuyularda
ölçü alınabilmektedir.
Kömür kuyularında kömürlü zonu ve kömürü tespit etmek amacıyla, öncelikle radyoaktif
log (Doğal Gamma Ray, Neutron ve Density)
ölçümleri yapılır. Gamma Ray, kayaçlardaki
doğal Gamma radyasyonunun ölçümünü yapar. Neutron logu ölçümleri gözenekli zonları
görmek ve gözeneklilik miktarını saptamak için
kullanılır. Density logu ise kayaç yoğunluğunu
gösterir.
Genellikle kısa sürede ve düşük çaplarda
açılan bu tip kuyularda yıkılma veya log alımı
açısından önemli olabilecek tıkanmalar mümkündür. Bu olumsuzlukları önlemek amacıyla
radyoaktif log ölçümleri elektrotun wireline sistem takım dizisinin içerisinden kuyu tabanına
indirilmesi ile yapılır. Bu yöntem ile kullanılan
radyoaktif kaynağın, herhangi bir yıkılma ve
sıkışma durumunda kuyu içerisinde kalmasının önüne geçilir. Çıplak kuyularda yapılan

diğer ölçüler ile kömürlü zon ile kömür seviyelerini belirlemek mümkündür. Kömür zonunun altında ve üstünde yer alan birimlere
göre rezistivitesi farklı olabileceğinden, elektrik (SP-Rezistivite) logları ile bu durum belirlenebilir. Rezistivite logu, formasyonun elektrik
akımına karşı gösterdiği direnci ölçer. Rezistivite, bir ortamın içinden geçen elektrik akımına
karşı birim hacminin gösterdiği direnç olarak
tanımlanır ve birimi Ωm’dir. Bir formasyonun
rezistivitesini kayaç boşluklarındaki akışkanın
miktarı, akışkanın kimyası, kondüktivitesi ve
boşlukların birbirleri ile bağlantısı etkiler.
Bir kayacın rezistivitesi 4 faktöre bağlıdır:
1) Gözeneklerin hacmine,
2) Gözeneklerin durumuna,
3) Gözeneklerin su ile dolu olmasına,
4) Gözeneklerdeki suyun iletkenliğine.
Kuyu çapının ölçülmesiyle kuyunun
geometrisini ortaya çıkaran Caliper logu, diğer logların doğruluğunun kontrolünde kullanılmaktadır. Density loguna yardımcı olmak
amacıyla kuyudan Caliper (kuyu çapı) logu
alınabilir. Kuyuda geçilen faylar ya da kuyu
sapması için Dipmeter logundan yararlanılabilir. Dipmeter log, kuyudaki tabakaların eğim
yönünü ve açısını belirler. Mevcut dipmeter
elektrodu 4.62 inç çapında olduğundan, bu log
ölçümü minimum 8 ½ inç çapındaki kuyularda
yapılabilmektedir. Termik log, sıcaklık ölçer ve
akışkan hareketini izlememize yardımcı olur.
Mevcut elektrotların maksimum basınç dayanımı 20000 PSI ve maksimum sıcaklık dayanımı
175 ºC’dır.
Eskişehir havzasında 395.00 m’ye kadar
HQ takım bulunan 405.00 m derinlikteki bir kömür sondajında alınmış olan GR-Neutron, Density ve Termik ölçülerinin 295 m ile 395 m arası
şekil 1’de verilmiştir. Termik ölçüsünde kuyu
taban sıcaklığı 30.4 ̊C ölçülürken statik çamur
seviyesi 16.00 m civarındadır. GR-Neutron ve
Density ölçülerine göre; 373.90 m – 375.00
m’lerde kömürlü seviyeler yer almaktadır.

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı - Ankara

95

Şekil
1. Kömür
Kömürsahası
sahasıGR-Neutron,
GR-Neutron,
Density
ve Termik
logu (295-395
Şekil 1Density
ve Termik
logu (295-395
m arası) m arası)

96

ÜLKEMİZDE BİR İLK;
OKYANUSAL YAYDA KEŞFEDİLEN,
HÜYÜKLÜ PORFİRİ Cu-Mo YATAĞI;
AFŞİN-KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE
Özden VERGİLİ*, M. Avni TAPTIK**,
Cevdet ÇAKIR* ve Hüseyin ÖCAL***

Havza ve kuşak madenciliğini geliştirmek,
jeolojik yapıyı aydınlatmak, bir bütün olarak ayrıntılı maden arama çalışmaları yapılması ve
ekonomik olarak değerlendirilebilecek sahaların ortaya çıkarılması hedefiyle; MTA Genel
Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi tarafından oluşturulan projelerden bir tanesi olan
“Kahramanmaraş-Osmaniye Polimetal Maden
Aramaları Projesi” kapsamında Hüyüklü (Afşin-Kahramanmaraş) porfiri Cu+Mo yatağı ortaya çıkarılmıştır.
Türkiye, Alp-Himalaya orojenik sisteminde
önemli bir yer tutar. Hem Paleotetis, hem de
Neotetis okyanusuna ait kalıntıları içermektedir (Ketin 1983). Çalışmalar Triyas’ta açılmaya
başlayan ve Miyosen’e kadar aktif hareketini
sürdüren neotetis okyanusunun kalıntılarında
devam etmektedir (Şengör ve Yılmaz 1981;
Robertson ve Dixon 1984).
Proje çalışma alanı içerisinde detaylı olarak çalışılan alan; Toros orojenik kuşağı içinde
Doğu Torosların batı kesiminde yer alır. Kendi
içinde ekaylı yapılar sunan tektonik ilişkili farklı
yaş ortam ve kayaçlarla temsil edilen allokton
ve otokton konumlu kaya birimleri bulunur (Şekil 1). Yapısal olarak en altta Göksun ofiyolitik
kayaçları (Yılmaz ve diğerleri 1992) yer almaktadır. Bunların üzerinde ise; Malatya metamorfitleri (Perinçek ve Kozlu 1984) gözlenmektedir. Bölgede yer alan Esence granitoyidleri
(Yılmaz ve diğerleri, 1992) ise; tektonik üniteleri keser konumdadır. Tersiyer yaşlı akarsu ve
göl çökelleri ise tüm bu tektonik üniteleri açısal
diskordansla örtmektedir.

Bölgede gözlenen Göksun ofiyolitik kayaçları; tam bir okyanusal kabuk istifi sunmaktadırlar. En alttan en üste doğru sırası ile; serpantinize olmuş tektonitler, ultramafik ve mafik
kümülatlar, izotrop gabro, levha dayk karmaşığı ve bazalttan riyolite değişen geniş bir volkanik örtüden oluşmaktadır (Parlak, 2006).
Makaleye konu olan Hüyüklü Porfiri Cu+Mo
yatağı ise; ofiyolitlere ait volkanik örtü içinde
yer alan kayaçların, bir kısmının mineralizasyonu sonucunda oluşmuştur.
Bölgede MTA Genel Müdürlüğü tarafından
önceki yıllarda yapılan çalışmalardan olan Elbistan Polimetal maden Aramaları Genel Jeokimya çalışmasında çeşitli anomaliler elde etmişlerdir Mengeloğlu (1999). Ayrıca Tüfekçi ve
Dumanlılar (2011) tarafından tespit edilen anomalilerde detay haritalama ve örnekleme çalışmaları yapılmıştır. Ruhsat sahasında yapılan
sondajlardan elde edilen ilk bulgulara göre;
potasik, fillik ve propilitik olmak üzere üç alteresyon zonu tespit edilmiştir. Cevherleşme, çoğunlukla potasik ve fillik alterasyon zonlarında
gözlenmektedir. Cevher mineralleri; stokwork
silis-pirit-kalkopirit damarları ile bunları kesen
karbonat damarlarında kalkopirit, sfalerit ve
galenit, çatlak ve kırıklarda sıvama şeklinde ve
kayaçta ise saçınımlar halinde gözlenmektedir.
İnceleme alanı ve yakın çevresinde önceki
yıllarda farklı amaçlarla oldukça fazla jeolojik
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar bölgesel jeolojinin anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Özgül (1976), Perinçek (1979), Gözübol
ve Gürpınar (1980), Perinçek ve Kozlu (1981),
Özgül ve diğerleri (1981), Tarhan (1982), Erdoğan (1982), Perinçek ve Kozlu (1984), Tarhan (1986), Yiğitbaş (1989), Yıldırım (1989),
Kozlu ve diğerleri (1990), Yılmaz ve Yiğitbaş
(1991), Pehlivan ve diğerleri (1991), Yılmaz
ve diğerleri (1992), Mengeloğlu (1999), Şenel
ve diğerleri (2002), Parlak ve diğerleri (2004),

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı - Ankara
**Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü - Adana
***Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü – Konya
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alteresyon zonu tespit edilmiştir. Cevherleşme, çoğunlukla potasik ve fillik alterasyon
zonlarında gözlenmektedir. Cevher mineralleri; stokwork silis-pirit-kalkopirit damarları
ile bunları kesen karbonat damarlarında kalkopirit, sfalerit ve galenit, çatlak ve
kırıklarda sıvama şeklinde ve kayaçta ise saçınımlar halinde gözlenmektedir.

Şekil 1- Doğu Torosların batı kesiminde yer alan kayaçların tektono-stratigrafi haritası (Bedi ve diğerleri,
2009,
Şekil
1. yayımlanmamış).
Doğu Torosların batı kesiminde yer alan kayaçların tektono-stratigrafi haritası(Bedi ve
diğ.,2009, yayımlanmamış).

Bedi ve diğerleri (2004). Yusufoğlu ve diğerleri
leme sırasında (~ 90 my) ofiyolitlerle ilişkili me(2005), Bedi ve diğerleri (2005). Bedi ve diğertamorfik kayaçlar biçimlenmiştir. Yazara göre,
leri (2009). Tüfekçi ve Dumanlılar (2011). BunMalatya-Keban platformunun ofiyolitlerin ve
İnceleme
alanı
ve
yakın
çevresinde
önceki
farklı amaçlarla
oldukça
lardan çalışmamız açısından önemli görülenler
bunlarla yıllarda
ilişkili metamorfitlerin
üzerine
bindirfazla
jeolojik
çalışma
yapılmıştır.
Bu
çalışmalar
bölgesel
jeolojinin
anlaşılması
ise daha ayrıntılı olarak özetlenmiştir.
mesini Neotetis’in güneydoğusunda Toros aktif
açısından önem arz etmektedir. Özgül (1976),kıta
Perinçek
(1979), Gözübol
ve Gürpınar
kenarı boyunca
granitoyidler
tarafından
(1980),
Perinçek
ve
Kozlu
(1981),
Özgül
ve
diğ.
(1981),
Tarhan
(1982),
Mengeloğlu (1998) Elbistan Polimetal ma(88-85 my) kesilmesinin takip ettiğiniErdoğan
belirtir.
(1982),
Perinçek
ve
Kozlu
(1984a),
Tarhan
(1986),
Yiğitbaş
(1989),
Yıldırım
(1989),
den Aramaları genel jeokimya çalışmasında,
Kozlu
ve
diğ.
(1990),
Yılmaz
ve
Yiğitbaş
(1991),
Pehlivan
ve
diğ
(1991),
Yılmaz
A. ve
L37-L38-L39 1/100.000 ölçekli haritalara ait
Bedi ve diğerleri (2009), Doğu Toroslar’ın
diğ.
(1992),
Mengeloğlu
(1999),
Şenel
ve
diğ.
(2002),
Parlak
ve
diğ
(2004),
Bedi
ve
44 adet 1/25.000 ölçekli paftalarda çalışmalar
batı bölümünde yapmış oldukları bu çalışmadiğ.
(2004),
Yusufoğlu
ve
diğ.
(2005),
Bedi
ve
dği.
(2005),
(Bedi
ve
diğ.
(2009).
yapmışlar ve Cu-Pb-Zn-As-Mo için çeşitli anolarında, birbirleriyle tektonik ilişkili farklı yaş,
Tüfekçi
ve
Dumanlılar
(2011).
Bunlardan
çalışmamız
önemli
görülenler
maliler elde etmişlerdir.
ortam ve açısından
kayaçlarla temsil
edilen
alloktonise
kodaha ayrıntılı olarak özetlenmiştir.
numlu farklı yapısal birimler ile otokton konumParlak (2006), Göksun-Afşin dolayındalu kaya birimlerinin bulunduğundan bahsedeki granitoyid magmatizması üzerinde yaptığı
ler. Ayrıca, Kömürhan ofiyolitlerine ait ofiyolitik
çalışmalarda; bölgede yer alan granitoyidlerin
kayaçları ve düşük dereceli metamorfik kayaçgranodiyorit ve granitik bileşimde olduğunu
lardan oluşan Bodrum napı kayaçları granit,
belirtir. Granitoyidlerin tipik kalkalkalen jeogranodiyorit, tonalit, kuvars monzonit, kuvars
kimyasal özellik sunduğunu ve volkanik yay
diyorit, gabro, kuvars monzodiyorit, bunlara
konumlu olduklarını belirtirler. Araştırıcılar, bu
ait siyenit porfir, granit porfir gibi yarı derinlik
granitoyidlerde K/Ar yaş tayinlerinde 77.49
ve dasit gibi volkanik kayaçları ile temsil edi±1.91- 85.76±3.17 my arasında değişen yaşlar
len yay mağmatizması ürünleri olan olasılıkla
tespit etmişlerdir. Supra-Subduction Zonunda
en az iki farklı evredeki granitoyidlerle temsiofiyolitler oluşurken, bununla birlikte kayaçlar
lolunan Kampaniyen-Maastrihtiyen yaşlı Basokyanus içi dalmaya başlaması veya son üzerkil granitoyidlerince kesildiğinden bahsederler.
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Tüfekçi ve Dumalılar (2011), 1998 yılında başlayan Afşin-Elbistan civarı jeokimya ve
prospeksiyon çalışması kapsamında araştırıcılar; Üst Kretase (veya sonrası) yaşlı mağmatik kayaçlara bağlı olarak gelişmiş alterasyon ve mineralizasyon alanlarının baz ve
değerli metal potansiyellerini araştırmışlardır.

HÜYÜKLÜ (KAYIŞINDERE) RUHSAT
SAHASI (201100379)
Cevherleşme alanında; 90‘lı yılların ilk yarısında madencilik çalışmaları yapılmış olup
olası kırık hatları boyunca Pb-Zn-Cu’ ca zenginleşmiş damarlar galeri sürülerek işletilmiş
ancak daha sonra cevher bitti düşüncesi ile
saha terk edilmiştir.
2010 yılında başlayan proje kapsamında
(Şekil 2 a), prospeksiyon çalışmaları sırasında

tespit edilen sahanın ruhsatı (Şekil 2b), ancak
2011 yılında alınabilmiştir. Ruhsat sahasında
öncelikle 682.97 hektarlık bir alanda 1/10.000
ölçekli yarıdetay maden jeoloji haritası yapılmıştır (Şekil 3). Neredeyse tamamı tersiyer
çökellerle örtülü alanlar dışında kalan altere
zonlardan, haritalama çalışmaları ile eşzamanlı yüzey örnekleri toplanmıştır (Şekil 4). Örneklerden elde edilen analiz sonuçlarının olumlu
olması ile de sondajlı arama çalışmaları 2012
yılında başlamıştır.
2012 yılı içinde 17 lokasyonda 8574,40 m
sondajlı arama çalışması yapılmıştır. 2013 yılı
için 14 lokasyonda 10,000 m sondaj çalışması
planlanmış ve sondajların tamamlanmasından
sonra ilave sondaj yapılmasına gerek duyulmuş ve aynı yıl içerisinde 15,000 m sondajlı
arama çalışmaları yapılacaktır.
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Şekil 2 a- 1/100.000 ölçekli jeoloji haritası (MTA) ve proje alanı (Yılmaz ve diğerleri, 1997).

Şekil 2 b- Ruhsat sahası yer bulduru haritası.

Şekil 3- Ruhsat sahasının yarı detay maden jeoloji haritası ve
2012 yılı sondaj lokasyonları.
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Şekil 4- Altere zondan derlenen örnek profil hatları
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ALTERASYON
Bu porfirik dokulu dasitlerin (Foto 1a-b)
aşırı derecede silisleşmiş, serizitleşmiş ve limonitleşmiş olduğu, az altere olan bölümlerinde grimsi yeşilimsi renkte yoğun olarak limonitleşmiş bölgeler de ise; sarımsı beyaz renkli
olduğu gözlenmiştir. Sondaj verilerine göre sahada halihazırda potasik, fillik ve propilitik olmak üzere üç alteresyon zonu tespit edilmiştir.

Potasik ve propilitik alterasyon daha geniş bir
alanda, fillik alterasyon ise daha dar bir alanda
gözlenmektedir. Potasik alterasyon, yoğun bir
şekilde ikincil biyotit oluşumları (Foto 2-3) ile
temsil edilmekle birlikte, kesen K-feldspat damarları ve anhidrit oluşumları da gözlenmiştir
(Foto 4). Bu çalışmada tespit edilen alterasyon parajenezleri, sırasıyla, Lowell ve Guilbert
(1970)’ın önerdiği, potasik, propilitik ve fillik alterasyon tanımlarıyla uyum sağlamaktadır.

Foto 1a- Porfirik dokulu dasidik kayaçların ince kesit görünümü

Foto 1b- Porfirik dokulu dasitik kayaçların karot görünümü
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Foto 2- İkincil biyotitlerin mikroskop görüntüsü

Resim 2. İkincil biyotitlerin mikroskop görüntüsü

Foto 3- Potasik zonda gelişmiş ikincil biyotitlerin karot görüntüsü

Resim 3. Potasik zonda gelişmiş ikincil biyotitlerin karot görüntüsü

Foto 4- Anhidritin karot görünümü.

Resim 4. Anhidritin karot görünümü.

CEVHERLEŞME
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Cevherleşme, altere dasit porfirler içerisinde saçınımlı ve damarcıklar şeklin
gözlenmekte olup; sondajlı arama çalışmaları esnasın da; cevherleşmenin yüze
yakın kesimlerde (yaklaşık 7-15m.) oksitlenmelerden etkilendiği derinlere doğru i
kesintisiz biçimde cevherli olduğu gözlenmiştir. Cevherleşme dasit porfirlerde; bak
kurşun, çinko, molibden polimetal mineralizasyonu şeklindedir.

CEVHERLEŞME

kesen karbonat damarlarında pirit, kalkopirit,
sfalerit ve galenit, fahlerz (Foto 5A), çatlak ve
kırıklarda sıvama şeklinde ve kayaçta ise saCevherleşme, altere dasit porfirler içeriçınımlar halinde gözlenmektedir. Yapılan çalışsinde saçınımlı ve damarcıklar şeklinde gözmalarda ana cevher minerali olarak pirit, kalkolenmekte olup; sondajlı arama çalışmaları
pirit, sfalerit, galenit, molibdenit (Foto 5B) tali
esnasın da; cevherleşmenin yüzeye yakın
cevher minerali olarak arsenopirit (Foto 5C),
kesimlerde (yaklaşık 7-15 m) oksitlenmelerden
bornit, pirotin, manyetit, rutil, bizmut ve aikinit
etkilendiği derinlere doğru ise kesintisiz biçim(Foto 5D)
gözlenmektedir.
Ayrıcaileikincil olarak
Cevher gözlenmiştir.
mineralleri; stokwork
silis-pirit-kalkopirit,
sfalerit,
galenit damarları
de cevherli olduğu
Cevherleşme
bunları kesen
karbonat
damarlarında
pirit, kalkopirit,
sfaleritkalkozin,
ve galenit,
fahlerz(Foto
(Resim
markazit,
kovellin
5E) ve hemadasit porfirlerde;
bakır,
kurşun,
çinko, molibden
5A),
çatlak
ve
kırıklarda
sıvama
şeklinde
ve
kayaçta
ise
saçınımlar
halinde
tit oluşumları da tespit edilmiştir.
polimetal mineralizasyonu şeklindedir.
gözlenmektedir. Yapılan çalışmalarda ana cevher minerali olarak pirit, kalkopirit,
sfalerit, galenit, molibdenit (Resim 5B) tali cevher minerali olarak arsenopirit (Resim
Cevher
mineralleri;
silis-pirit-kal5C), bornit,
pirotin, stokwork
manyetit, rutil
ve bizmut,aikinit (Resim 5D) gözlenmektedir. Ayrıca
olarakgalenit
markazit,
kalkozin,ile
kovellin
(Resim 5E) ve hematit oluşumları da tespit
kopirit,ikincil
sfalerit,
damarları
bunları
edilmiştir.

Foto 5- Cevher minerallerinin parlak kesit görüntüleri
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Foto 6- Saçınımlı ve damarlar halinde pirit, kalkopirit, bornit

Resim 6.veSaçınımlı
veoluşumları
damarlar halinde pirit, kalkopirit, bornit ve nabit bakır oluşumları
nabit bakır

Foto 7- Fillik zonda gelişmiş ağsal damarlar ve kesen

Resim 7.kalkopirit
Fillik zonda
gelişmiş ağsal damarlar ve kesen kalkopirit damarı
damarı

Foto 8- Kalsit damarına bağlı olarak gelişmiş pirit, kalkopirit,

Resim 8.galen.
Kalsit damarına bağlı olarak gelişmiş pirit, kalkopirit, galen.

SONUÇ

SONUÇ
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Pb, 240 m. kalınlığında ortalama 2000 ppm Zn ve 85 m. kalınlığında ortalam
ppm Mo değerleri elde edilmiştir.

Bu içeriğiyle saha polimetalik bir cevherleşme
içermektedir. Sondaj verilerine dayalı yapılan
Çalışmaçoğunalanındaki
cevherleşme göre;
çoğunlukla
dasitle ilişkilidir. Y
ilk hesaplamalara
ortalama porfiri
% 0,25 (2500
Çalışma alanındaki cevherleşme
çalışmalarla
cevherleşme
alanında
potasik,
propilitik
alterasyon zo
ppm)
Cu içerenfillik,
yaklaşık
850-950
milyon tonlukla porfiri dasitle ilişkilidir.
Yapılan
çalışvarlığı
tespit
edilmiştir.
Yan
kayaç,
cevher
parajenezi
ve
alterasyon de
luk
bir
kütle
görünür
kaynak
haline
getirilmişmalarla cevherleşme alanında fillik, potasik,
cevherleşmenin
Porfiri tir. Ayrıca
Cu-Moçeşitli
cevherleşmeleriyle
sun
kalınlık ve seviyelerde benzerlikler
olmak
propilitik alterasyon zonlarının
varlığı tespit
göstermiştir.
Ayrıca
da damar
halinde
Pb-Zn zenginle
üzere;zonlarda
185 m. kalınlığında
ortalama
1600 ppm
edilmiştir. Yan kayaç, cevher
parajenezi
ve al- çeşitli
Pb,saha
240 m polimetalik
kalınlığında ortalama
2000 ppm Zniçermektedir.
gözlenmiştir.Porfiri
Bu Cuiçeriğiyle
bir cevherleşme
terasyon desenleri cevherleşmenin
ve
85
m
kalınlığında
ortalama
250
ppm Mo%
de-0.25 (2500 pp
Mo cevherleşmeleriyleverilerine
benzerliklerdayalı
sunduğunu
yapılan ilk hesaplamalara göre; ortalama
ğerleri
elde bir
edilmiştir.
göstermiştir. Ayrıca çeşitli
zonlarda
da damar
içeren
yaklaşık
950 milyon
tonluk
kütle görünür kaynak haline getirilmiştir.
halinde Pb-Zn zenginleşmeleri
gözlenmiştir.
çeşitli kalınlık
ve seviyelerde olmak üzere; 185 m. kalınlığında ortalama 160
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ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ
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ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ
JEOLOJİSİ VE KÖMÜR POTANSİYELİ

Bölgesi’nden Avrupa’ya geçiş alanında, doğuda İstanbul İl sınırı ile başlayan, batıda Bulgaristan ve Yunanistan ülke sınırları ile biten alaGİRİŞ
nı kapsamaktadır. Söz konusu alanda başlıca
İlker ŞENGÜLER*
Ergene Havzası, Türkiye’nin Marmara Bölgesi içinde yer alan Trakya Alt Bölgesi’nde
yüzey suyu kaynağını Ergene Nehri ve kolları
bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi’nden Avrupa’ya geçiş alanında, doğuda
oluşturmaktadır. Ergene Nehri, havzanın kuİstanbul
Yunanistan ülke sınırları ile biten alanı
GİRİŞ İl sınırı ile başlayan, batıda Bulgaristan vezey
doğusunda bulunan Istranca Dağlarındaki
kapsamaktadır. Söz konusu alanda başlıca yüzey suyu kaynağını Ergene Nehri ve kolları
Ergene Kaynaklarından doğmaktadır ve Ergeoluşturmaktadır.
Ergene Nehri, havzanın kuzey doğusunda bulunan Istranca Dağlarındaki
Ergene Havzası, Türkiye’nin Marmara
ne Deresi adıyla KD-GB yönünde akmaktadır
Ergene Kaynaklarından doğmaktadır ve Ergene Deresi adıyla KD-GB yönünde akmaktadır
Bölgesi içinde yer alan Trakya Alt Bölgesi’nde
(Şekil 1).
(Şekil 1).
bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara

Şekil 1.
1- Ergene
Ergene (Trakya)
ve ve
Sınırları
Şekil
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ve hidroErgene
(Trakya)
Havzası
kömür
ve hidrokarbon
potansiyeli
nedeniyle,
ekonomik
“Orta
Trakya
Oligoseninin
Jeolojisi
karbon
potansiyeli
nedeniyle,
ekonomik
babakımdan, ülkemizin önemli enerji havzalarından birisidir. Bölgede çeşitli madenlerin Hakkında”
de yer
1957-1969
yıllarıamaçlı
arasında
kımdan,havzada
ülkemizin
önemli
enerji çalışma
havzalarından
alması,
birçok
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yapılmasınabaşlıklı
nedenmakalede,
olmuştur. Havzada
kömür
bölgede
değişik
zamanlarda
yaptığı
çalışmalabirisidir.
Bölgede
çeşitli
madenlerin
de
yer
alçalışmalar ağırlıklı olarak MTA tarafından, petrol ve doğalgaz amaçlı çalışmalar ise daha çok
ra toplu olarak
yer vermiştir. MTA Dergisinde
ması, havzada
birçok
jeolojik
çalışmaözel
yapılmaTPAO
ve kısmen
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ve yabancı
şirketler tarafından
gerçekleştirilmiştir.
yer
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bu
makalede
bölgesel jeoloji
yanında
sına neden
olmuştur.
Havzada
kömür
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Lebküchner (1974), tarafından hazırlanan “Orta Trakya Oligoseninin
Jeolojisi
linyitli kumtaşı
formasyonu
olarak adlandırdıçalışmalar başlıklı
ağırlıklı olarak
MTA1957-1969
tarafından, yılları
pet- arasında
Hakkında”
makalede,
bölgede değişik
zamanlarda
yaptığı
ğı birimin fosil kapsamı ve yaşı ayrıntılı olarol ve doğalgaz amaçlı çalışmalar ise daha çok
rak sunulmuştur. Küçükkaptan (1982) hazırTPAO ve kısmen de yerli ve yabancı özel şirladığı derleme raporda, Trakya Bölgesindeki
ketler tarafından gerçekleştirilmiştir.
*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı – Ankara
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MTA, TPAO, DSİ ve İller Bankası tarafından yapılan sondajlara yer vermiştir. Kara ve
diğerleri (1996), “Trakya Tersiyer Kömür Havzası” raporunda havzanın genel jeolojisine yer
vermiş, özel bölümde ise Trakya Havzası’nda
yer alan önemli kömür sahalarını aktarmışlardır. Şengüler ve diğerleri (2000), “Güney
Trakya Bölgesindeki Kömürlerin Petrografik İncelemesi ve Ortamsal Yorumu” başlıklı makalelerinde Keşan, Malkara ve Uzunköprü yöresindeki kömür işletmelerinden alınan örnekler
üzerinde çalışmışlardır. Özellikle işletilmekte
olan damarları inceleyerek kömür çökelme
ortamlarına ilişkin yorumlar getirmişlerdir. Çalışma sonunda yöredeki kömürlerin alt bitümlü
kömürler olarak adlandırılabileceğini ve çökelme ortamlarının da limnik ortam olduğunu
belirtmişlerdir. Siyako (2005), “Trakya ve Yakın
Çevresinin Tersiyer Stratigrafisi” isimli raporunda havzadaki Tersiyer kaya birimlerini ayrıntılı
olarak vermiştir. MTA ve TPAO tarafından yapılan çalışmaların büyük bölümünden yararlanılarak hazırlanan raporda “Trakya Havzasının
Tersiyer Stratigrafisi” ortaya konulmuştur. Mayıs 2002’de MTA Genel Müdürlüğünde yapılan
“Trakya Bölgesi Litostratigrafi Adlamaları Çalıştayı”ndan sonra yayınlanan “Türkiye Stratigrafi Komitesi Litostratigrafi Birimleri Serisi-2”
nin de temelini oluşturan bu rapor, bölgedeki
adlamalarda meydana gelen karmaşayı da bitirmesi açısından önem taşımaktadır. Siyako
(2006), “Trakya Havzası’nın Linyitli Kumtaşları” isimli çalışmasında Oligosen yaşlı Osmancık Formasyonunu “Linyitli Kumtaşları”
olarak adlandırarak incelemiştir. Delta önü çökeli olan birimin hakim litolojisi kumtaşı olup,
yazara gören üzerinde yer alan Danişmen
Formasyonunun bir bölümünü de kapsamaktadır. Şengüler (2008) tarafından 2 cilt olarak
hazırlanan “Trakya Havzası Kömür Aramaları Projesi Raporu” bölgede 2005-2006-2007
yıllarında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.
Raporda Trakya Havzası kömürlerinin yayılımı, özellikleri, çökelim modeli yanında bölgede
bilinen saha ve işletmelere de yer verilmiştir.
Trakya Havzası’nda ilk yıllardan günümüze
dek yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanmış
çok sayıda rapor gerek MTA ve gerekse TPAO
arşivlerinde bulunmaktadır. Değişik amaçlarla farklı zamanlarda yapılan çalışmalarda
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litostratigrafi birimleri farklı adlamalar kullanılarak tanımlanmış ve bu da zaman içerisinde
bölgedeki kayaç toplulukları arasında bir isim
karmaşası yaratmıştır. Trakya Havzasında Muzaffer Siyako (TPAO) tarafından yapılan çalışmalar ile litostratigrafi adlamaları konusundaki
karmaşanın sona ermesi yönünde bir adım
atılmış ve daha sonra bu çalışmalarda kullanılan adlamaların Türkiye Stratigrafi Komitesi
tarafından da kabul edilmesiyle isim karmaşası
sona ermiştir.

STRATİGRAFİ
Paleozoyik-Üst Kretase zaman aralığı kayaçları temel olarak alınmış ve Eosen’ den
başlayarak hızla çöken ve hızla depolanan bir
Tersiyer Havzasının stratigrafisi özet olarak verilmiştir (Şekil 2).
Temel kayaçlarının en üstünde yer alan
Çetmi Ofiyolitik Melanji üzerine Eosen çökellerinin tabanını oluşturan ince kumtaşı, silttaşı
ve silisifiye tüf içeren koyu gri renkli şeyllerden
oluşan Gaziköy Formasyonu gelir. Daha üstte
sırasıyla; genellikle kumtaşından oluşan Keşan formasyonu, gri-bej renkli mikritik kireçtaşı
ve resifal kireçtaşından oluşan Soğucak Formasyonu, tüf ara katkılı gri renkli şeyl, kumtaşı
ve killi kireçtaşından oluşan Ceylan Formasyonu yer alır.
Oligosen çökelleri tabanda yeşil gri renkli
şeyl, marn ve tüflerden oluşan Mezardere Formasyonu ile başlar. Üzerinde kumtaşı, şeyl,
yer yer çakıltaşı, kireçtaşı ve ince linyit bantları içeren Osmancık Formasyonu ile gri yeşil
renkli kiltaşı, kumtaşı, çakıltaşı, tüf ve linyit içeren Danişmen Formasyonu yer alır. Danişmen
Formasyonu bölgede yapılan ilk çalışmalarda
linyitli kumtaşları olarak adlandırılmıştır. Formasyonun adını ilk defa Boer (1954) ve Beer
ve Wright (1960) kullanmıştır. Ancak bu kullanımlarda, Osmancık Formasyonu da bu birime
dahil edilmiştir. Ünal (1967), Osmancık Formasyonunu ayrı tutarak, formasyon aşamasında Danişmen şeylinin tanımını yapmıştır.
Kasar ve diğerleri (1983), litolojinin homojen
olmaması nedeniyle bunu, Danişmen Formasyonu olarak değiştirmişlerdir (Siyako, 2005).

Şekil 2- Ergene (Trakya) Havzasının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti (MTA ve TPAO çalışmalarından

İlker Şengüler
düzenlenmiştir).
Şekil 2. Dr.
Ergene
(Trakya)tarafından
Havzasının
Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti
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tutarak, formasyon aşamasında Danişmen şeylinin tanımını yapmıştır. Kasar ve diğerleri
(1983), litolojinin homojen olmaması nedeniyle bunu, Danişmen Formasyonu olarak
değiştirmişlerdir (Siyako, 2005).
Miyosen yaşlı kayaçların tabanında tüf ve aglomeralardan oluşan Hisarlıdağ
Volkanitleri bulunur. Üzerinde sırasıyla kiltaşı, kumtaşı ve silttaşı litolojisine sahip Çanakkale
Formasyonu
ve çamurtaşı,
marn
litolojisine
sahip
Çekmece
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ve kireçtaşı
masyonu
ile temsil
edilir.
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ile
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ve çakıltaşlarıçakıl,
ile tüm
birimlerin
kumtaşı
ve
yer
yer
kiltaşından
oluşan
Trakya
Formasyonu
ile
temsil
edilir.
Kuvaterner
silttaşı litolojisine sahip Çanakkale Formasyoalır (Şekil 2).
çökelleri
ise gevşek
tutturulmuş
karbonatlı
nu ve çamurtaşı,
kumtaşı,
marn ve kireçtaşı
li- kumtaşları ve çakıltaşları ile tüm birimlerin
üzerinde
alır
(Şekil ).Formasyonu ile kumtolojisine yer
sahip
Çekmece
TRAKYA HAVZASI KÖMÜR OLUŞUMLARI
taşı, kiltaşı ve silttaşı litolojisine sahip Ergene
TRAKYA
HAVZASI KÖMÜR OLUŞUMLARI
Formasyonu
yer alır.
Trakya Tersiyer havzasında kömür oluşumları Oligosen yaşlı Danişmen FormasyoTrakya
Tersiyer Pliyosen
havzasında
kömürtut-oluşumları
Oligosen
Danişmen
Formasyonu
Trakya
Havzasında
çökelleri
nu içerisinde
yeryaşlı
alır. Ancak
son çalışmalarda
içerisinde
yer
alır.
Ancak
son
çalışmalarda
Danişmen
Formasyonu’nun
yaşı
Alt
turulmamış çakıl, kaba taneli çakıltaşı ile kumDanişmen Formasyonunun yaşı Alt Miyosen’e
Miyosen’e
kadar
(Şekil
3). Trakya Fortaşı veçıkarılmaktadır
yer yer kiltaşından
oluşan
kadar çıkarılmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3- Trakya Havzasının Jeoloji Haritası ve Önemli Kömür-Gaz Sahaları (MTA ve TPAO çalışmalarından

İlker Şengüler
tarafından
düzenlenmiştir).
Şekil 3.Dr.
Trakya
Havzasının
Jeoloji
Haritası ve Önemli Kömür-Gaz Sahaları

Bölgede yapılan çalışmaların bir bölümüngulanan yaş ile bir karmaşa yaratmaması için
Bölgede yapılan çalışmaların bir bölümünde Oligosen – Alt Miyosen çökelleri
de Oligosen – Alt Miyosen çökelleri Yenimuha“Trakya Havzası Kömür Aramaları Projesi” çaYenimuhacir Grubu olarak adlandırılmıştır. Bir delta çökel sistemini temsil eden bu grubun
cir Grubu olarak adlandırılmıştır. Bir delta çölışmalarında Oligosen yaşlı olarak kabul ediltabanında,
delta ilerisi çökeli olan tüfit ve kumtaşımiştir
katkılı
yeşil - gri renkli şeyl ve marnlardan
kel sistemini temsil eden bu grubun tabanında,
(Şengüler 2008).
oluşan
Mezardere Formasyonu bulunur. Mezardere Formasyonu üzerinde delta önü
delta ilerisi çökeli olan tüfit ve kumtaşı katkıfasiyesindeki
kumtaşı,
yer yer çakıltaşı,
ve ince
linyit bantları
içerenlinyitler
Osmancık
lı yeşil - gri renkli
şeyl şeyl,
ve marnlardan
oluşan kireçtaşı
Trakya
Havzası’
nın kuzeyinde
geFormasyonu
ve
en
üstte
ise
delta
düzlüğünü
oluşturan
gri
yeşil
renkli
kiltaşı,
Mezardere Formasyonu bulunur. Mezardere
nellikle Istranca Masifi eteklerinde yerkumtaşı,
almakta
çakıltaşı,
tüf üzerinde
ve linyitdelta
içeren
yer -alır
(Siyako
2005).
Danişmen
Formasyonu
önü Danişmen
fasiyesinde-Formasyonu
olup İstanbul
Silivri
- Sinekli;
Tekirdağ
- Saray
Formasyonu,
daha
önce
yazılmış
olan
kömür
raporlarında
vurgulanan
yaş
ile
bir
karmaşa
ki kumtaşı, şeyl, yer yer çakıltaşı, kireçtaşı ve
- Küçük Yoncalı; Tekirdağ - Saray - Safaalan;
ince linyit bantları içeren Osmancık FormasyoTekirdağ - Saray - Edirköy sahaları olarak binu ve en üstte ise delta düzlüğünü oluşturan
linir. Trakya Havzası’ nın güneyindeki kömür
gri yeşil renkli kiltaşı, kumtaşı, çakıltaşı, tüf ve
oluşumları ise Keşan, Malkara, Uzunköprü ve
linyit içeren Danişmen Formasyonu yer alır
Meriç sahaları ile anılır. Havzanın kuzeyinde
(Siyako 2005). Danişmen Formasyonu, daha
ve güneyinde yüzeyleyen linyitler, havzanın
önce yazılmış olan kömür raporlarında vurortasına doğru tedrici olarak derinleşmekte
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ve havzanın orta kesimlerinde 10.000 m ye
ulaşan çökel istif içerisinde, 600 m yi aşan
derinliklerde yer almaktadır. Havzada regresyon ile Oligosen’ de tamamen deltayik ve
gölsel ortamlar oluşmuştur. Bu ortamlarda
çökelen birimler içerisinde Trakya Havzası’nın kömürleri de yer almaktadır. Çökme
hızının yüksek olması çökel kalınlığının fazla olmasına neden olmuş ancak kömür damarlarının
korelasyonunu
güçleştirmiştir.
Bunların dışında özellikle İstanbul ve çevresinde Ağaçlı kömürleri olarak bilinen linyitler,
İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde bulunan Kilyos’tan başlayarak batıda Terkos Gölü’ne kadar
uzanan yaklaşık 25 km2 lik bir alanda yayılım
gösterir. Üst Oligosen - Alt Miyosen yaşlı Ağaçlı linyitlerinin rezervi büyük ölçüde tükenmiştir.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından 19501980 yılları arasında yapılan çalışmalarda
Trakya Havzasında 520 milyon ton kömür rezervi belirlenmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından 2005 yılında başlatılan ve halen devam
eden çalışmalar ile Trakya-Ergene Havzasının kömür rezervi 1 milyar tonu geçmiştir.
Edirne’de (İpsala, Keşan, Meriç, Süloğlu Uzunköprü) 89.34 milyon ton; Tekirdağ’da
(Merkez, Hayrabolu, Malkara) 60.01 milyon
ton; Kırklareli’de (Pınarhisar, Vize) 7.69 milyon
ton; İstanbul’da 78.82 milyon ton özel sektöre
ait kömür rezervi bulunmaktadır. Çalışma grubuna iletilen bilgilere göre Trakya Havzasında
özel sektöre ait kömür rezervi toplam 235.86
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KÜÇÜKDOĞANCA (KEŞAN-EDİRNE)
KÖMÜR SAHALARINDAKİ YÜZEY VE
YER ALTI SULARININ FİZİKOKİMYASAL
ÖZELLİKLERİ VE SU KALİTESİ
Cemile ERARSLAN*

ÖZET
Bu çalışmada Küçükdoğanca ve yakın çevresindeki kömür sahalarının yüzey ve yeraltı
sularına etkisi, suların fizikokimyasal özellikleri kapsamında ele alınmış ve sular, içilebilirlik
ve sulama suyu olarak kullanılabilirlik açısından değerlendirilmiştir. Bu amaçla bölgedeki 9
adet aktif ve terkedilmiş kömür sahasından ve
sahalara yakın bölgelerdeki 17 adet kuyu ve
çeşmelerden alınan toplam 26 adet su örneğine ait veriler değerlendirilmiştir. Suların pH,
Eh, EC, tuzluluk, çözünmüş oksijen değerleri
ve ana ve iz element analiz sonuçları, sularda
kömür madenciliğinden kaynaklı her hangi bir
toksik iz element kirliliğinin olmadığını, bölgede
Kömür Maden Drenajının (Asit Maden Drenajı)
oluşmadığını, suların büyük bir kısmının iz element içeriklerinin TS266 içme suyu standartlarında verilen limit değerlerin altında kaldığını,
kömür sahalarından alınan 5 örnek hariç suların iyi kalitede sulama suyu olduğunu ortaya
koymuştur. Ele alınan veriler, İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Yüksek
Lisans Tezi olarak sunulmuş ve Mayıs 2010
da kabul edilmiş olan “Küçükdoğanca (KeşanEdirne) Bölgesi ve Yakın Çevresindeki Kömür
Yataklarının Yüzey ve Yer Altı Sularına Etkisi”
başlıklı tezden alınmıştır. Tez çalışması İTÜ
BAP birimi tarafından desteklenmiştir (proje
no: 33292).

GİRİŞ
Bu makalede verileri değerlendirilen “Küçükdoğanca (Keşan-Edirne) Bölgesi ve Yakın
Çevresindeki Kömür Yataklarının Yüzey ve

Yer Altı Sularına Etkisi” başlıklı tez çalışması
kapsamında, aktif ve terk edilmiş kömür sahalarının yer altı ve yüzey sularına olası etkileri, Küçükdoğanca kömür sahalarından alınan
kömür ve kömür sahalarının içinden ve yakın
çevresinden alınan su örneklerinin analiz sonuçlarının birlikte değerlendirilmesiyle ortaya
konmuştur. Yüzey ve yer altı su örnekleri Mart
2010 döneminde alınmıştır. Örnek noktaları:
suları içme ve temizlik amaçlı kullanılan çeşme
ve kuyular, Muzalı Göleti ve terk edilmiş açık
kömür sahalarında oluşmuş göllerden ve faal
yer altı kömür işletmelerinden boşaltılan deşarj
sularından alınmıştır. Suların sıcaklık, pH, Eh,
iletkenlik (EC), tuzluluk (NaCl) ve çözünmüş
oksijen (DO) değerleri arazide sırasıyla Crison
User Manual pH-meter PH 25, Crison User
Manual Conductivity Meter CM 35 ve Crison
OXİ 45P cihazları ile yerli yerinde (in-situ) ölçülmüştür. Asidite ve alkalinite değerleri sırasıyla Aquamerck 1.11108.0001 ve Aquamerck
1.11109.0001 kodlu test kiti ile arazide ölçülmüştür. Örneklerin ana ve iz element içerikleri
ACME (Kanada) laboratuvarında ICP-MS yöntemiyle, anyonlar ise İzmir Yüksek Teknolojiler
Enstitüsü laboratuvarlarından IC yöntemi ile
analiz ettirilmiştir.
Küçükdoğanca bölgesi ülkemizin önemli
kömür sahalarından biridir. Bölgede halen çok
sayıda firma kömür üreterek ağırlıkla iç piyasaya satmakta, az miktarda da Yunanistan’a
ihraç etmektedir. Üretimi yapılan kömür, kömürleşme derecesine ve ASTM standartlarına
göre alt bitümlü kömür sınıfına girmektedir.
Kömürlerin başlıca sülfür minerali Pirittir, ortalama Toplam S değeri ise %2,02 dir (Erarslan ve Örgün, 2010, 2013; Eraslan ve diğerleri
2011). Kömürlerin iz element değerleri Ketris
ve Yudovich (2009) tarafından yayınlanan dünya kömür ortalama değerleriyle karşılaştırılmış
ve Küçükdoğanca bölgesi kömürlerinin Ni, Cr,
Ti ve V açısından zenginleşmiş olduğu ortaya
konmuştur (Erarslan ve Örgün, 2013).
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Yudovich (2009) tarafından yayınlanan dünya kömür ortalama değerleriyle karşılaştırılmış ve
Küçükdoğanca bölgesi kömürlerinin Ni, Cr, Ti ve V açısından zenginleşmiş olduğu ortaya konmuştur
(Erarslan ve Örgün, 2013).
Suların Fizikokimyasal Özellikleri
sahalarından alınan örneklerin değerleri, bu
SULARIN FİZİKOKİMYASAL
sahaların dışında
çeşme ve kuyu
ÖZELLİKLERİkömür sahalarından ve yakın çevresinden
Küçükdoğanca
alınan kalan
su örneklerinin
in-situsuladeğerlerinden
yüksektir.gelen
Ancak
kömür
parametrelerine ait istatistik veriler Tablo 1’de topluca rının
verilmiştir.
Kömür sahalarından
sularda
sahası
örnekleri,
en
önemli
kirlilik
göstergesi
Küçükdoğanca
kömür
sahalarından
ve
ortalama sıcaklık 14,4 °C, pH 7,57, EC 2627,50 μS/cm, NaCl 1336,88 mg/lt, asidite 1,16 mmol/lt,
olan pH, Eh,
EC ve
değerleri
bakımından
yakın çevresinden
alınan
alkalinite
12,18 mmol/lt
vesu
DOörneklerinin
8,12 mg/lt in-siolarak bulunmuştur;
Çeşme
kuyu sularında
ise budünyadan
ve
ülkemizden
örneklerle
karşılaştırıltu
parametrelerine
ait
istatistik
veriler
çizelge
değerler, ortalama sıcaklık 11,92°C, pH 7,29, EC 1179,11 μS/cm, NaCl 583,22 mg/lt, asidite 0,88
dığında, Küçükdoğanca örneklerinin bu para1’de topluca verilmiştir. Kömür sahalarından
mmol/lt, alkalinite 8,82 mmol/lt ve DO 5,2 mg/lt’dir (Erarslan, 2010; Erarslan ve diğ., 2012).
metre değerlerinin düşük olduğu görülmektedir
gelen sularda ortalama sıcaklık 14,4 °C, pH
Görüldüğü gibi, kömür sahalarından alınan örneklerin değerleri, bu sahaların dışında kalan çeşme ve
(Gündüz ve diğerleri, 2007; Silva ve diğerleri,
7,57, EC 2627,50 μS/cm, NaCl 1336,88 mg/
kuyu sularının değerlerinden yüksektir. Ancak kömür 2011).
sahası örnekleri,
önemlideğerlerinin
kirlilik göstergesi
Örneklerinenin-situ
saha balt, asidite 1,16 mmol/lt, alkalinite 12,18 mmol/lt
olan
pH,
Eh,
EC
değerleri
bakımından
dünyadan
ve
ülkemizden
örneklerle
karşılaştırıldığında,
zında değişim haritaları hazırlanmış ve düşük
ve DO 8,12 mg/lt olarak bulunmuştur; Çeşme
Küçükdoğanca
örneklerinin
bu parametre
değerlerinin
düşük
olduğuEC,
görülmektedir
( Gündüz
ve diğ., asipH, yüksek
yüksek tuzluluk
ve yüksek
ve kuyu sularında
ise bu değerler,
ortalama
sı2007;
Silva
ve
diğ.,
2011).
Örneklerin
in-situ
değerlerinin
saha
bazında
değişim
haritaları
hazırlanmış
dite değerleri kömür sahaları örtüşürken, yükcaklık 11,92°C, pH 7,29, EC 1179,11 μS/cm,
ve
düşük
pH, mg/lt,
yüksekasidite
EC, yüksek
yüksek sek
asidite
değerleri
kömür sahaları
örtüşürken,
alkalinite
değerlerinin
hem kömür
sahaları
NaCl
583,22
0,88 tuzluluk
mmol/lt, ve
alkade volkanik
kayaçların
bulunduğu
linite 8,82
mmol/lt
ve DO 5,2
mg/lt’dir
yüksek
alkalinite
değerlerinin
hem
kömür (Erarssahaları hemhem
de volkanik
kayaçların
bulunduğu
alanlaralanlar
ile
ile
örtüştüğü
görülmüştür.
lan
ve
diğerleri,
2012).
Görüldüğü
gibi,
kömür
örtüştüğü görülmüştür (Erarslan, 2010).
Çizelge
Suların
arazide
ölçülen
parametrelerinin
istatistiksel
Tablo 1.1Suların
arazide
ölçülen
parametrelerinin
istatistiksel
özetiözeti

T
(ºC)
Min.
Mak.
Ort.

9,1
18
14,44

Min.
Mak.
Ort.

11,2
14,2
11,92

TS266 t 12
TS266miv 25

pH

Eh
EC
Tuzluluk
Asidite
Alkalinite
(mV)
(μS/cm) (NaCl,mg/l) (mmol/lt) (mmol/lt)
Kömür sahası içinde kalan örnekler (9 örnek)
6,55
-123
1528
758
0,5
6,4
8,29
19
4470
2300
5,4
19,1
7,57
2627,5
1336,88
1,16
12,18
Kömür sahaları dışındaki Çeşme ve kuyu örnekleri (17 örnek)
7,06
-30
708
343
0,5
6,7
7,57
-4
1638
1050
2,5
15,3
7,29
-24,4
1179,11 583,22
0,88
8,82
İçme suyu limitleri
6,5-8,5
6.5<->9.2 2000
t:

TS 266: Türkiye içme suyu standardı, tavsiye edilen değer;

Çöz.
Oks.
DO
(mg/lt)
3,23
11,2
8,12
2,4
11,7
5,2
8
-

miv

: maksimum izin verilen değer.

sular meydana
gelir. Dolayısıyla,
pH değeri,
Kömürler,
içerdikleri
ve pirotin
sül- mineralleri
Kömürler,
içerdikleri
pirit pirit
ve pirotin
gibigibi
sülfür
ve toksik olabilen
ana ve iz element
suların
korozif
veya
toksik
olduğunun
für
mineralleri
ve
toksik
olabilen
ana
ve
iz
eleiçerikleri nedeniyle (Al, Fe, Mn, F, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Th, V, U, Zn,gösteren
gibi)
en 1995;
önemli
parametredir
(Cravotta
2008). Düment içerikleri
nedeniyle (Al,
Fe,olmaktadır
Mn, F, As, (Finkelman,
Ba,
çeşitli
çevre problemlerine
neden
Finkelman
ve Gross,
1999). Özellikle
şük pHdrenajının
( pH <3.5)
yüksek
Eh (Eh>500
Cd, Co, Cr,kömür
Cu, Hg,
Ni, P, Pb,meydana
Sb, Se,gelen
Sn, Th,
terkedilmiş
sahalarında
kömür maden
enve
önemli
sebebi,
kömürünmV)
koşullarında, kömür ve kömürün yan kayacınV, U, Zn, gibi) çeşitli çevre problemlerine nesülfür mineral içeriğidir. Atmosferik koşularda Pirit’in (FeS2) oksijen ve su ile etkileşimi, ortamın pH
da bulunan ana ve iz elementler hızlı ve yoğun
den olmaktadır (Finkelman, 1995; Finkelman
değerini düşürten bir dizi reaksiyon üretir (Blodau,2006; Cravotta, 2008; Gündüz et al, 2007).
olarak serbestleşerek sucul ortama geçerler
ve Gross, 1999). Özellikle terkedilmiş kömür
Durdurulması çok zor bu reaksiyonlar sonucunda da pH değeri düşük (3.5 >), toksik elementler
(Silva ve diğerleri, 2011). Bu veriler ışığında
sahalarında meydana gelen kömür maden
açısından
kirli sular
meydana
gelir. Dolayısıyla,
pHelde
değeri,
suların
korozifirdelendiğinde,
veya toksik
çalışmada
edilen
sonuçlar
drenajınınaşırı
enzenginleşmiş
önemli sebebi,
kömürün
sülfür
olduğunun
gösteren
en
önemli
parametredir
(Cravotta
2008).
Düşük
pH
(
pH
<3.5)
ve
yüksek
Eh
kömürlerin toplam sülfür içeriğiyle
de uyumlu
mineral içeriğidir. Atmosferik koşularda Pirit’in
(FeS2) oksijen ve su ile etkileşimi, ortamın
pH değerini düşürten bir dizi reaksiyon üretir
(Blodau,2006; Cravotta, 2008; Gündüz et al,
2007). Durdurulması çok zor bu reaksiyonlar
sonucunda da pH değeri düşük (3.5 >), toksik
elementler açısından aşırı zenginleşmiş kirli
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olarak, kömür sahalarında ölçülen pH değerlerinin TS266 da verilen içme suyu limitleriyle
uyumlu olduğu ve kömür maden drenajı oluşturma potansiyelinin olmadığı açıkça görülmektedir.

Suların pH-Eh koşullarına bağlı olarak, kömür sahası sularının anyon ve katyon değerlerinde de anormal bir durum saptanmamıştır.
Anyon değerleri kömür sahalarından alınan
sularda ortalama, HCO3 706,92 mg/lt, NO2
0,33 mg/lt, NO3 16,27 mg/lt, SO4 969,79 mg/lt,
Cl 62,80 mg/lt ve F 0,19 mg/lt olarak ölçülmüştür. Çeşme ve kuyu sularında ise HCO3 540,58
mg/lt, NO2 0,14 mg/lt, NO3 89,70 mg/lt, SO4
125,04 mg/lt, Cl 46,98 mg/lt ve F 0,35 mg/lt olarak ölçülmüştür. Suların ana katyon değerleri
kömür sahalarından alınan sularda ortalama,
Ca 185,69 mg/lt, Mg 132,07 mg/lt, Na 328,94
mg/lt, K 9,3 mg/lt olarak ölçülmüştür. Çeşme
ve kuyu sularında bu değerler sırasıyla, 92,14
mg/lt, 82,63 mg/lt, 63,04 mg/lt, 2,67 mg/lt olarak ölçülmüştür. SO4 değeri hariç, Kömür sahası örneklerinin değerlerinin, kuyu ve çeşme
sularının değerlerinden çok yüksek olmaması,
kömür madenciliğinin yeraltı suları açısından
bölgede çok etkin olmadığını gösterebilir.
Suların iz element analizleri yapılmış, ölçülen parametrelerden sağlık açısından risk teşkil ettiği kabul edilen As, Be, Cd, Co, Hg, Mn,
Ni, Pb, U, Th değerleri tablolar ve diyagramlarda değerlendirilmiş, sonuçlar TS266 standartlarıyla karşılaştırılmıştır. Değerlendirmeler
sonucunda suların, kimyasal parametrelerinde
anomali teşkil eden Ni, Cr, As, Mn, U ve Se değerlerinin kömür sahalarıyla örtüştüğü; kömür
sahaları ve kömür sahalarına yakın su noktalarından alınan örneklerde bu değerlerin içme
suyu standartlarında belirtilen limit değerlere
yaklaştığı ve bazı kömür sahası örneklerinde
Ni ve Mn elementlerinin içme suları için belirlenmiş olan sınır değerlerini aştıkları ortaya çıkmıştır. Maksimum Mangan (Mn) değeri kömür
sahasında 1185 μg/lt (ort.167 μg/lt) ve kuyu ve
çeşme sularında 204 μg/lt (ortalama 38.55 μg/
lt ) olarak ölçülmüştür. Nikel (Ni) değerleri ise
kömür sahasında maksimum 55.8 μg/lt (ort.

20.3 μg/lt) ve kuyu ve çeşmelerde maksimum
6.1 μg/lt (ort. 2.43 μg/lt ) olarak ölçülmüştür.

SULARIN İÇİLEBİLİRLİKLERİ
Suların pH değerleri, TS266’da içme suları için verilen limit değerleriyle karşılaştırılmış
ve değerlerin limit değerlerin sınırları içinde
kaldığı görülmüştür (Çizelge 1). Çeşme ve
kuyu sularının anyon ve katyon değerleri, NO3
ve Mg değerleri hariç, TS266’ da verilen içme
suyu limitlerine uyumlu çıkarken, kömür sahası
örneklerine ait değerler limit değerleri aşmıştır. NO3 değerlerindeki artış, bölgede tarımsal
amaçlı kullanılan kimyasalların bir sonucudur.
Nispeten yüksek Mg değerleri ise bölgede
yaygın bazik volkanik kayaçların ve dolomitik
kireçtaşlarının sonucu olarak yorumlanmıştır.
Kömür sahaları ve kömür sahalarına yakın su
noktalarından alınan örneklerde iz element
miktarlarının içme suyu standartlarında belirtilen limit değerlere yaklaştığı; sınırlı sayıda kömür sahası örneklerinin Ni ve Mn içeriklerinin
içme suları için belirlenmiş (20 μg/lt Ni ve 50
μg/lt Mn) sınır değeri geçtikleri görülmüştür.
Diğer kuyu ve çeşme sularının, iz element düzeyleri içme suları için belirlenmiş limit değerlerin altında kaldığı için, içilebilir nitelikte oldukları ortaya konmuştur.
Suların sertlik değerleri Fransız sertlik skalasına göre hesaplanmıştır. Bu hesaplamaya
göre ortalama değerlerin kömür sahasındaki
suların çok sert, çeşme ve kuyu sularının ise
sert sular sınıfına girdiği belirlenmiştir. Çeşme
ve kuyu suları EC, sertlik, tuzluluk, Cl ve SO4
değerlerine göre Schoeller’in içilebilirlik diyagramlarında değerlendirilmiş; buna göre suların
baskın olarak iyi kaliteli sular sınıfına girdiği
görülmüştür. İyi-çok iyi kaliteli suları temsilen
rastgele seçilmiş bir örneğe ait Schoeller içilebilirlik diyagramı şekil 1’de verilmiştir.
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Çeşme ve kuyu suları EC, sertlik, tuzluluk, Cl ve SO4 değerlerine göre Schoeller’in içilebilirlik
diyagramlarında değerlendirilmiş; buna göre suların baskın olarak iyi kaliteli sular sınıfına girdiği
görülmüştür. İyi-çok iyi kaliteli suları temsilen rastgele seçilmiş bir örneğe ait Schoeller içilebilirlik
diyagramı Şekil 1’de verilmiştir.
H. Schoeller Yer Altı Suyu İçilebilirlik Diyagramı

Şekil 1- İyi-çok iyi kaliteli sular sınıfında yer alan bir 		

Şekil 1. İyi-çok iyi kaliteli sular sınıfında
alan biriçilebilirlik
örneğin Schoeller
içilebilirlik
örneğin yer
Schoeller
diyagramındaki
		 diyagramındaki
Konumu
Konumu

SULARIN SULAMA SUYU OLARAK
Suların Sulama Suyu Olarak Kullanılabilirlikleri
KULLANILABİLİRLİKLERİ

neklerin Riverside diyagramında ağırlıklı olarak yüksek tuz-düşük Na konsantrasyonuna
sahip sularıyaygın
temsilolarak
eden kullanılan
C3-S1 alanına
düşÖrnekler, sulama amaçlı kullanılan suların sınıflandırılmasında
Riverside
müştür
(Şekil
2).
Kömür
sahalarıyla
ilişkili
olan
Örnekler,
sulama
amaçlı
kullanılan
suların
diyagramında değerlendirilmiştir. Örneklerin Riverside diyagramında ağırlıklı olarak yüksek tuz-düşük
örneklerin bir kısmı, diyagramın şüpheli- kullasınıflandırılmasında yaygın olarak kullanılan
Na konsantrasyonuna sahip suları temsil eden C3-S1 alanına düşmüştür (Şekil 2). Kömür sahalarıyla
nılabilir ve kullanılamaz alanlarına düşmüştür.
Riverside diyagramında değerlendirilmiştir. Örilişkili olan örneklerin bir kısmı, diyagramın şüpheli- kullanılabilir ve kullanılamaz alanlarına düşmüştür.

Şekli 2- Suların
Riverside
Diyagramındaki
Konumu
Şekli
2. Suların Riverside
Diyagramındaki
Konumu
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Yapılan incelemelerde suların fizikokimyasal parametrelerinin tamamen litoloji kontrollü belirlendiği
ortaya konmuştur. Buna göre bölgede, yer altı sularında yaygın dolaşım ve yaygın beslenme
egemendir (Şekil 4 ve Şekil 5).

Şekli 2. Suların Riverside Diyagramındaki Konumu

Yapılan incelemelerde
suların fizikokimyasal parametrelerinin
tamamen litoloji kontrollü belirlendiği
Yapılan incelemelerde suların fizikokimyagede, yer altı sularında yaygın dolaşım ve yayortaya
Bunatamamen
göre bölgede,
yer altı sularında
yaygınegemendir
dolaşım ve
yaygın
sal konmuştur.
parametrelerinin
litoloji kontrollü
gın beslenme
(Şekil
3 ve beslenme
4).
egemendir
(Şekil
4 ve Şekil
5).
belirlendiği
ortaya
konmuştur.
Buna göre böl-

Şekil 3- Toplam İyon (TI)-Ca Diyagramında suların dağılımı

Şekil 4. Toplam İyon (TI)-Ca Diyagramında suların dağılımı

Şekil 4-Toplam iyon (TI)-HCO3 Diyagramı

Şekil 5. Toplam iyon (TI)-HCO3 Diyagramı

Suların beslenme ve dolaşım aşamasında ne tip kayaçlarla temas halinde olduğunu ortaya koymak
için örneklerin anyon ve katyon değerleri bu amaçla kullanılan yarı logaritmik Schöller diyagramına
uygulanmıştır (Şekil 6).
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Şekil 5. Toplam iyon (TI)-HCO3 Diyagramı
Suların
beslenme
ve dolaşım
aşamasında
ne tip kayaçlarla
temas
halinde kullanılan
olduğunu yarı
ortaya
koymak
Suların
beslenme
ve dolaşım
aşamasında
değerleri
bu amaçla
logaritmik
için
örneklerin
anyon
ve
katyon
değerleri
bu
amaçla
kullanılan
yarı
logaritmik
Schöller
diyagramına
Schoeller diyagramına uygulanmıştır (Şekil 5).
ne tip kayaçlarla temas halinde olduğunu oruygulanmıştır
6).
taya koymak (Şekil
için örneklerin
anyon ve katyon

Şekil 5- Suların yarı-logaritmik Schoeller diyagramındaki konumları.

Şekil 6. Suların yarı-logaritmik Schoeller diyagramındaki konumları.

değerler bölgede kömür maden drenaj (CMD)
Bu şekilden de görüleceği gibi örneklerin
Bu
şekilden
de
görüleceği
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MADENCİLİK, ÇEVRE VE MTA
Doç. Dr. Nuray KARAPINAR*

Doğal kaynaklar insan ve toplum yaşamının önemli bir parçasıdır; yaşamı fonksiyonel
hale getiren araç ve gereçlerin tamamına yakını, farkında olmasak da, doğal kaynaklardan
sağlanmaktadır. Kereste ve doğal kauçuk hariç metalik mineraller, endüstriyel mineraller,
yapı- inşaat malzemeleri (kum, çakıl, agrega,
mıcır vb) gibi enerji-dışı hammaddeler ile turba linyit, taşkömürü, kömüre bağlı metan gazı,
asfaltit, bitümlü şist, bitümlü şeyl ve radyoaktif mineraller gibi enerji hammaddeleri madencilik faaliyetleri ile toplumların kullanımına
sunulmaktadır. Yani, inşaat, kimya, otomotiv,
havacılık, makine ve ekipman gibi bir çok sektörün işlevselliği ve devamlılığı madencilik sektörünün sağlayacağı hammadde kaynaklarına
dayalıdır. Dolayısıyla, ekonomiye işlevsellik
kazandırması bakımından mineral hammadde
kaynaklarına erişim ülkeler için ne kadar hayati ise bu kaynakları ekonomiye kazandıran ve
bununla birlikte toplumun refahına katkı sağlayan Madencilik Sektörü de o kadar hayatidir.
Çok iyi biliniyor ki, gelişmiş ülkelerin bugünkü
mevcut ekonomik güçlerine sahip olmalarında,
doğal kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaları büyük rol oynamıştır. Madencilik sektörü,
kalkınma ve ekonomiye doğrudan ve dolaylı
katkıları bakımından uluslar için vazgeçilmezdir ve dün olduğu gibi bugün de vazgeçilmez
konumunu sürdürmektedir.
Bu nedenledir ki Ulu Önder Mustafa Kemal
ATATÜRK, ülkemizin mineral hammadde kaynaklarının aranması, bulunması ve ekonomiye
kazandırılmasının sağlanması amacıyla MTA
Genel Müdürlüğünü Cumhuriyetin ilk yıllarında
kurmuştur. Kuruluşundan bu güne kadar MTA
Genel Müdürlüğü Madencilik sektörüne her
türlü alanda (arama, teknoloji, analiz, çevre
vb.) destek sağlamıştır ve sağlamaya da devam edecektir.

Madencilik, refah ve zenginlik yaratması
yanında iyi yönetilmezse fiziksel ve sosyal çevreyi bozucu temel kaynaklardan da biri olabileceği herkesçe bilinmektedir. Günümüze kadar
belli bir süredir özellikle 1980’in ilk yıllarından
itibaren birçok sanayi dalı, ölçüsü artarak, bazı
durumlarda haksız olarak, çevreye verdiği zararlar nedeniyle eleştirilmiş ve eleştirilmeye devam edilmektedir. Madencilik sanayi de, tartışma konusunda yer alan bu sanayilerden biridir.
Madencilik faaliyetlerinin çevreye etkisi kaçınılmazdır. Ancak, unutulmamalıdır ki, madencilik
faaliyetlerinin, çevre ve insan sağlığına olan
negatif etkiyi, gerekli önlemler alınmadığında
beraberinde getireceğidir. Tüm diğer sanayi
dallarında olduğu gibi, madencilik sanayinde
de çevrenin korunması hem ekonomik hem de
teknik olarak mümkündür. Modern yaklaşımlarla bu etkiler önlenebilir ya da en aza indirilebilir.
İnsanoğlunun varoluşu, aslında, çevreye
karşı olup, her eylemi çevresinde bir değişime
yol açmaktadır. Büyük çaplı üretimleri gerçekleştiren endüstriyel faaliyetlerin çevreye olan
etkisi de o oranda büyük olmaktadır. Dolayısıyla, endüstrileşme konfor, refah, gelişme ve
toplumsal zenginleşme çevresel sorunları da
beraberinde getirmektedir. Ancak, bilimsel
araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmaları bir
taraftan yeni üretimler yaratırken diğer taraftan
çevrede oluşan zararlı etkileri ortadan kaldırıcı
ve/veya en aza indirecek çözüm önerilerini de
sunmaktadır.
Ancak ülkemizde, madencilik faaliyetlerinin
uluslararası çevre normlarına uygun faaliyetlerini sürdürmesinin sağlanması yerine madenciliğin yasaklanması talep edilmektedir. Bunu
anlamak mümkün değildir. Gerek dünyada,
gerekse Avrupa Birliğinde (AB) madencilik faaliyetlerini yasaklayan bir anlayış bulunmamaktadır.

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı – Ankara
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AB Kendi vatandaşlarına daha mı az değer
vermekte ve çevreyi daha mı az korumaktadır
ki, mineral hammadde ihtiyacını kendi kaynaklarından temin etme yollarını geliştirmeye
çalışmaktadır. Mineral hammadde kaynaklarının AB ekonomisinin çarklarının dönmesi
için hayati olduğunu bilen AB, 2000’li yıllarda
dünya mineral hammadde pazarındaki yeni
gelişmelerin de bir sonucu olarak, bir dizi girişim başlatmıştır. Bu girişimlerden biriside
AB’deki mineral hammadde kaynaklarının
bulunması ve işletilmesidir. Bu sadece kara
bazlı rezervler olmayıp, denizlerdeki mineral
hammadde potansiyelinin belirlenmesi, çıkarılması ve işletilmesine yönelikte girişimleri de
kapsamaktadır. Toplumda mineral hammadde
kaynaklarının öneminin farkındalığını artırmak
için “Mineral Günleri” düzenlemektedir. AB ülkelerinin madencilik lehine maden kanunlarını
modernize ettiği ve izin süreçlerini kesin ve belirli tanımlamalar getirdiğini görmekteyiz. AB
komisyonu NATURA 2000 alanlarında madencilik faaliyetlerinin tamamen çıkarılması gibi bir
durum olmadığını vurgulamış bilakis NATURA
2000 alanlarında çevre ile barışık madencilik
faaliyetlerinin nasıl yapılacağına dair bir rehber
dokümanın geliştirilmesi teşvik etmiş ve bu doküman 2011 yılında yayımlanmıştır.
Ortada bir de bir bilimsel gerçek var ki, o
da;” Madenlerin ancak bulundukları ortamlarda
çıkartılabileceğidir; Maden yataklarının oluştuğu ortamlar madencilik faaliyetlerinin yerini
belirler. Dolayısıyla, diğer sektörlerden farklı
olarak, madencilik sektörünün faaliyet alanı
yer seçimi şansı yoktur. Maden nerde bulunuyorsa orda işletilmek zorundadır. Bu nedenledir ki AB, madencilik faaliyetleri için uygun
alanların diğer amaçlı kullanımı tasarrufunu
azaltmak için, arazi kullanım planlamalarında
yeraltı bileşenlerinin de (madenler gibi) dikkate
alınması için girişimler başlatmıştır.
Bu ve buna benzer girişimler gösteriyor
ki, Avrupa Birliği madenciliği yasaklamak yerine, çevre ile dost madencilik faaliyetlerinin
sürdürülebilirliğine dair her türlü enstrümanı
geliştirerek madencilik faaliyetlerini teşvik etmektedir. Dünya genelinde, madencilik faali-
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yetlerinin sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak
prensiplere göre yürütülmesi benimsenmiştir.
Bu prensip madencilik faaliyetlerinden sağlanacak sosyal-ekonomik fayda ve çevre ve toplumsal ilgi arasında hassas bir dengenin kurulmasını içermektedir.
Madencilik faaliyetlerinin “Çevre” faktörü
göz ardı edilerek sürdürülmesi AB ülkelerinde
(aslında tüm dünyada) olduğu gibi ülkemizde
de mümkün değildir. Madencilik faaliyetlerinin
çevre ile uyumlu gerçekleştirilmesi ülkemiz için
kaçınılmazdır. Aslında bu durum AB’ ye katılımın bir sonucu olarak değil Çevrenin sürdürülebilirliği açısından zorunlu bir durumdur.
Madencilik faaliyetlerinin zarar verici etkinin çoğu, iyi bir proje planlama, uygun madencilik teknolojilerinin seçimi ve iyi bir işletme ile en aza indirilebilir. Dolayısıyla ülkemiz
madencilik sektörü, faaliyetlerini, uzun vadede
devam ettirmeyi garanti edecek şeklide yürütmek ve mineral ve metaller açısından modern
toplumun talep ve beklentilerini sağlayacak ve
geliştirecek şekilde kalmak zorundadır. Ayrıca
sektör faaliyetlerinin sosyal, çevresel ve finansal konularla ilgili sorunlarını, sorumluluk anlayışı tarzı ile yürütmelidir. Çevrenin korunması
bilimsel temellerde ve teknik ve ekonomik olarak fizibil olmalı ve aramadan madenin kapanmasına kadar tüm madencilik süresi boyunca
dikkate alınmalıdır.
Madencilik ve Çevre bağlamında Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)’nün
yeri ve rolü üzerine yaptığım değerlendirmeyi
kısaca sizler ile paylaşmak istiyorum:
Kuruluş kanununa göre MTA, ülkemizde
işletmeye elverişli maden ve taşocağı sahalarının bulunup bulunmadığının ve işletilen
maden ve taş ocaklarının daha faydalı şekilde
işletilme şartlarının araştırılması ve buna yönelik arama faaliyetleri ile bilimsel, jeolojik ve
teknolojik tetkikler yapmak, harita plan ve kesitler hazırlamak, proje, fen raporları ve karlılık
hesapları yapmak ve madencilik sektörüne kalifiye eleman yetiştirmekle görevlendirilmiştir.

Kuruluşundan günümüze MTA başta yer
bilimleri olmak üzere, madencilik sektörünün
gelişmesi için gerekli her türlü bilgiyi sunan
araştırmacı bir kurum olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Ancak, son 30 yıldaki Dünya
ve AB Madencilik sektöründeki değişimler, yeni
trendler ve madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınma temelinde yürütülmesi zorunluluğu Madencilik sektörü açısından yeni teknik,
bilimsel ve altyapı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Aslında MTA her geçen gün önemi artan çevre
olgusunun önemini ilk fark etmiş ve bünyesinde Çevre Birimini 1994 yılında kurmuştur.
Türkiye’de madencilik araştırmaları üzerine
en yetkin kurumlardan biri olan MTA, madencilik ve çevre konusunda da yetkin bir Kurum halini alabilmek için başlattığı bu çabayı artırarak
sürdürmek durumundadır. Ülkemizdeki maden
çeşitliliği, maden potansiyeli, madencilik faaliyetlerinin geçmişi ve günümüzde de artarak
devam ettiği dikkate alındığında, MTA, sadece
madenleri arayıp bulan ve bu alanda sektöre
hizmet sunan bir kurum olmasının yanısıra,
Madencilik- Çevre alanında gelişen yeni şartlar
ve doğan yeni ihtiyaçlara göre sektörün ihtiyaç
duyduğu konularda da hizmet verebilecek yapıya kavuşturulmalıdır.
Sürdürülebilirlik kavramı sadece kaynakların yönetimi anlamında değil, bir çok endüstriyel faaliyet içinde kabul edilebilir bir tedbir haline gelirken, madencilik sektörü bu anlamda
ülkemizde en fazla göz önünde olan, halkın en
fazla ilgisini çeken ve tartışma yaratan sektörlerden biri olmuştur. Altın madenciliği etrafında
90’lı yıllarda başlayan aleyhte gelişmeler, zamanla sektörün diğer alanlarına da yayılmış,
çoğunluğu bilimsel temellere dayanmayan
baskılar hızla artmıştır. Doğal çevrenin korunması konusunda radikal çevrecilerin ve her
değişime karşı olan tutucuların değerlerine ve
önerdikleri her çeşit gelişmenin durdurulması
şeklindeki görüşlerine katılmak ve madencilik
faaliyetlerinden vaz geçmek mümkün değildir.
Bunun yerine, “sürdürülebilir kalkınma temelinde, madencilik faaliyetlerinden sağlanacak
sosyal ve ekonomik fayda ile çevre ve toplum-

sal ilgi arasında hassas bir dengenin sağlanması, olması gerekendir. Burada, sektörün
önünü açacak ve karşı karşıya kaldığı haksız
uygulamalara bağlı yaşanan sıkıntıların çözümüne, yaptığı saha çalışmaları, ürettiği teknik
ve bilimsel veriler ve edindiği tecrübeler yardımı ile katkı koyacak kurumların başında MTA
gelmektedir. Aslında bu durum MTA’nın kuruluş felsefesinde yer alan “Madecilik sektörünün
ihtiyaç duyduğu hertürlü bilgi ve belgeyi üretmek” görevinin de bir sonucudur.
Bu bağlamda MTA, sürdürülebilir kalkınma temelinde, maden arama faaliyetlerinden
madenin kapanmasına kadar geçen tüm madencilik faaliyetleri sürecinde, madencilik faaliyetlerinden sağlanacak sosyal-ekonomik fayda, çevre ve toplumsal ilgi arasında hassas bir
dengenin kurulmasında kılavuzluk yapacak,
alt yapı ve bilgi birikimini oluşturarak sektöre
bu alanda hizmet sunabilir. Böylece, madencilik faaliyetlerinin çevresel boyutu ile ilgili
konularda teknolojik ve bilimsel yaklaşım ve
çözüm önerileri ile sektörün gelişimine katkıda bulunabilir. Ayrıca, teknik bir kurum olarak
MTA, tüm madencilik faaliyetleri aşamasında,
mevzuatla görevlendirildiği takdirde, takip ve
kontrol süreçlerinde ve maden sahası rehabilitasyon çalışmalarında görev üstlenebilir.
Bir başka deyişle MTA bilimsel birikimi ile yol
gösterici rol oynamanın yanısıra, otorite kurumların görev vermesi durumunda izleme ve
denetlemenin bir ayağını oluşturabilir. Avupa
Birliğindeki MTA eşleneği kurumlarında (Fransa Jeolojik Surveyi, Finlandiya Jeolojik Surveyi
gibi) gelişen şartlara bağlı olarak bu tür görevler aldığını görmekteyiz.
Ülke olarak biz de, ekonomiyi işlevsel hale
getiren madencilik faaliyetlerini yasaklamak
yerine, madencilik faaliyetlerinin çevre ile barışık yürütülmesinin sağlanması için teknik,
idari ve hukuki araçların geliştirilmesini daha
da önemlisi uygulanmasını sağlamalıyız. Bu
bağlamda MTA’nın görevleri de yeni şartlar ve
ihtiyaçlara göre şekillenmek durumundadır.
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GÖKIRMAK VE DEVRETTEPE HANÖNÜ (KASTAMONU) Cu
CEVHERLEŞMESİ
Cahit DÖNMEZ*, Kurtuluş GÜNAY**, Hayrullah
YILDIZ* ve Şenol ŞAHİN***

ÖZET
Çalışma alanı Kastamonu Hanönü ilçesi
çevresinde yer alır. Bölgede geniş alanlarda
Akgöl formasyonu olarak bilinen ve yeşil şist
fasiyedinde metamorfize olmuş volkanik-subvolkanik ve çökel birimleri yüzeylemektedir. Bu
birim içerisinde dissemine-masif piritler ile birlikte Cu cevherleşmeleri gözlenmektedir. Akgöl
formasyonu içerisinde Cozoğlu Bakır Yatağı ve
Sepetçioğlu (Hanönü) Bakır Yatağı bilinmektedir. MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüt ve Arama Dairesi’nin 2013 yılı çalışmalarıyla Hanönü
Bakır Yatağı yakınında Gökırmak ve Devrettepe olmak üzere iki ayrı sektörde cevherleşmeler tespit edilmiştir. Gökırmak sektöründe ilk
değerlendirmelere 3.000.000 ton %1-2 Cu içerikli görünür+muhtemel kaynak tespit edilmiştir.
Kastamonu Küre çevresinde yüzeyleyen
ofiyolitlerle ilişkili büyük rezervler sunan Volkanojenik Masif Sülfit yatakları bilinmekte ve
ülkemizin önemli bakır provenslerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Taşköprü- HanönüDevrekani arasında geniş yüzeylemeler sunan
Akgöl Formasyonu, yeni belirlenen cevherleşmeler de göz önüne alındığında Masif Sülfit
yatakları için potansiyel arz etmektedir. Yeni
aramalarla bu birim içerisinde yeni cevherleşmelerin bulunmasıda olasıdır. Bilinen yataklara
ilave yeni bulunacak cevherleşmelerle bu kuşak ülkemizinin önemli bakır provenslerinden
biri olacaktır.

JEOLOJİ
Anadolu, kuzeyde Pontitler, güneyde Arap
Platformu ve ikisi arasında bulunan Anato-

lid-Torid Platformu olmak üzere başlıca üç
farklı tektonik birliğe ayrılmıştır (Şekil 1) (Ketin,
1966; Okay ve Tüysüz, 1999; Okay, 2008). Önceleri okyanuslar tarafından birbirlerinden ayrılan bu tektonik birlikler, aradaki okyanusların
kapanması ile oluşan ‘sütur zonları’ boyunca
yan yana gelmişlerdir (Robertson, 2002, 2004;
Robertson ve diğerleri, 2006; Okay ve diğerleri, 2006; Parlak ve diğerleri, 2009, 2012). Alp
orojenezi sonunda birbirleri ile çarpışarak birleşen kıtasal birlikler ve bu çarpışmayla Oligosen’de nihai olarak kapanan ‘Tetisid okyanusların’ kalıntıları, günümüzdeki Anadolu’nun tek
parçalı kara kütlesini oluşturur (Okay, 2008).
Kastamonu çevresinde yüzeyleyen Paleotetis ofiyolitleri (Elekdağ, Küre), ofiyolitik
melanjı (Domuzdağ Melanjı) ve ilişkili istifler
(Çangaldağ ensimatik ada yayı), Geç Jura
öncesinde Avrasya’nın güney kenarı boyunca yerleşmiş kenar havza karmaşıkları olarak
yorumlanmaktadır (Ustaömer ve Robertson,
1997, 1999; Robertson, 2002). Yüksek basınç/
düşük sıcaklık metamorfizmasına maruz kalan
Elekdağ Meta-ofiyoliti, Çangaldağ ensimatik
ada yayı ile ilişkili, yay önüne yerleşmiş bir ofiyolit olarak düşünülmektedir (Ustaömer ve Robertson, 1997, 1999; Robertson, 2002).
Orta Pontidler’in Sakarya Zonu içinde,
GB-KD uzanımlı olarak yer alan Elekdağ Meta-ofiyoliti (Şekil 1), 35 km uzunluğunda ve 3-4
km genişliğinde, düzenli stratigrafik konumları
olmayan, birbirleri ile tektonik dokanaklı, mercekler ve kesikli dilimler şeklinde mafik (masif
metagabro, katmanlı gabro mercekleri ve tüm
istifi kesen izole diyabaz – mikrogabro – pegmatitik gabro daykları) ve ultramafik (serpantinit, serpantinleşmiş bantlı peridotitler, serpantinleşmiş masif peridotitler) kayalardan oluşur.
Elekdağ Meta-ofiyolitinin üst kısımları (levha
daykları, mafik lavlar ve pelajik sedimentler)
korunmamıştır. Elekdağ Meta-ofiyolitinin alt
dokanağı, mavişist birimleri ile tektonik ilişkilidir (Ustaömer ve Robertson, 1997, 1999).

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi – Ankara
**Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Marmara Bölge Müdürlüğü - Kocaeli
***Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü - Adana
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Çalışma alanı ve çevresinde Elekdağ Meta-ofiyoliti, Akgöl, Çağlayan, Kaplanboğazı, Yemişliçay ve Gürsökü formasyonları yüzeylemektedir. (Yılmaz ve

Tüysüz, 1984) Ancak cevherleşmeler, Akgöl
formasyonuyla ilişkilidir. Akgöl formasyonu ile ilgili detaylı bilgi aşağıdadır (Şekil 2).

Şekil 1-

A. Alp-himalaya orojenik kuşağındaki ofiyolitler (Dilek ve Flower, 2003’den değiştirilerek). B.
Türkiye’deki ofiyolitlerin yayılımı (MTA, 2002’den sayısallaştırılarak) ve yapısal kuşaklar (Okay ve
1- Tüysüz,
A. Alp-himalaya
orojenik kuşağındaki ofiyolitler (Dilek and Flower, 2003’den
1999’dan değiştirilerek).

Şekil
değiştirilerek). B. Türkiye’deki ofiyolitlerin yayılımı (MTA, 2002’den sayısallaştırılarak) ve
yapısal kuşaklar (Okay ve Tüysüz, 1999’dan değiştirilerek).
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Şekil 2- Çalışma alanı ve çevresinin genelleştirilmiş dikme kesiti (Yılmaz

1984)

Tüysüz, 1984)
Şekil 2 :veÇalışma
alanının genelleştirilmiş dikme kesidi (Yılmaz ve Tüysüz,

Akgöl formasyonu

ve Çangaldağı’nın çekirdeğindeki lav-çökel
ardalanması ve epi-ofiyolitik örtünün eşdeğeridir (Yılmaz ve Tüysüz, 1988). Çangaldağ ve
İlk kez Yılmaz ve Tüysüz (1984) tarafınElekdağ arasındaki bölgede yer alan, Ustaödan tanımlanan ve çökel kökenli fillit, şistler
mer ve Robertson (1999) tarafından Bayam
ve bunlarla
ilişkili metadiyabazlardan
Akgölbirincil
Formasyonu
Melanjı olarak adlandırılan Akgöl formasyonu;
oluşan Akgöl metamorfiti, Sütçü ve diğerleri
Eren (1979) tarafından Gökbelen formasyonu,
(1994) tarafından bazik bileşimli metalav ve
İlk kez Yılmaz ve Tüysüz (1984) tarafından çökel kökenli fillit, şistler ve
Sütçü ve diğerleri (1994) tarafından Bekirli Formetatüflerin yoğunlukta olduğu, aralarda daha
ilişkili
metadiyabazlardan
oluşan
olarak tanımlanan Akgöl
masyonu
olarakbirim
adlandırılmıştır.
az şistbunlarla
ve fillitlerinbirincil
bulunduğu
formasyon
olarak
tanımlanmıştır. Bol granatlı glokofanlı metalavmetamorfiti, Sütçü ve diğerleri (1994) tarafından bazik bileşimli metalav ve
Akgöl formasyonu; Hanönü-Taşköprü hatlar, metapelitik çökeller ve metadetritik çökeltının kuzey
güneyinde,
olduğu, aralarda
dahave az
şist veGökırmak
fillitlerinNehrinin
bulunduğu
lerdenmetatüflerin
oluşan birim, yoğunlukta
Elekdağı’nın kuzeyinde

formasyon olarak tanımlanmıştır. Bol granatlı glokofanlı metalavlar, metapelitik
129

çökeller ve metadetritik çökellerden oluşan birim, Elekdağı’nın kuzeyinde ve
4

her iki tarafında geniş alanlarda gözlenebilen
metamorfik kayaç topluluğundan oluşmaktadır. İnceleme alanının güneyinde Kastamonu
E32c2-c3 paftasında Sepetçioğlu köyü civarında geniş yüzlekler vermektedir (Şekil 3).
Akgöl formasyonu, Elekdağ Metaofiyolitini
tektonik olarak üzerlemektedir. Bu formasyon
ise Üst Kretase yaşlı Çağlayan formasyonu tarafından uyumsuz olarak üzerlenir.
Altta bazik bileşimli metalav ve metatüflerin ağırlıkta olduğu istif, üst kesimlere doğru fillit ve şistlere geçiş gösterir. Yapraklanmanın ve
kıvrımlanmanın etkisinin gözlendiği metamorfitlerden fillitler; yeşilimsi, gri, siyahımsı renkli,
ince taneli, yumuşak-dağılgan ve topoğrafyada yumuşak mostralar şeklindedir. Foliasyon
özelliği iyi gelişmiştir ve mika mineralleri nedeniyle sedef parlaklığındadır. Şistler sarı, gri ve
siyahımsı renkte olup, çok iyi foliasyonludur.
Fillitlerin alt seviyelerinde gözlenen şistler metamorfizmanın şiddetinin artışını göstermekte-

dir. Daha sağlam ve nispeten daha iri tanelidir.
Şistlerde kuvars ve mika ana bileşenleri oluştururken, granat ve glokofan mineralleri çıplak
gözle ayırt edilebilmektedir. Petrografik olarak,
klorik-epidot şist klorik-mika şist kuvars mika
şist litolojileri saptanmıştır.
Metabazitler, yeşil tonlarında klorit, epidot
ve amfibol gibi koyu renkli mineralleri ana mineral olarak içeren kayaç türüdür. Yer yer kıvrımlanmış şisti dokunun gözlendiği kesimler
yanında foliasyonun gelişmediği kesimlerde
izlenmektedir. Akgöl formasyonunun bir özelliği de istifin üst kesimlerde mermer mercekleri
içermesidir. Kuzeyde Almacık-Kavak ve Çayırcık (E32c3) mevkiinde gözlenebilen mermer
beyaz-gri renktedir. Sütçü ve diğerleri (1994)
tarafından yaklaşık 30-40m kalınlıktaki Demircimüezzin mermer üyesi olarak adlanan birim,
Yılmaz ve Tüysüz (1984) tarafından Akgöl Metamorfiti’nin bir kesimi olarak deneştirilmiştir.
Mermer sert, aşırı kırıklı olup katmanlanması
belirsizdir.

3- Akgöl
formasyonuna ait
ait metamorfik
birimlerin
Gökırmak
civarındaki
Şekil 3Şekil
: Akgöl
Formasyonu’na
metamorfik
birimlerin
Gökırmak
civarındaki
genel
görünümü
genel görünümü

Akgöl Formasyonu’na yaş verebilecek herhangi bir bulgu olmamakla birlikte,
altta Permiyen yaşlı Aktaş Formasyonu ve Gümüşoluğu Formasyonu ile Elekdağ
Metaofiyoliti ile geçişli, üstte ise Liyas yaşlı Akgöl Formasyonu’na geçiş gösterdiği ve
130 170 milyon yıl yaşında olduğu belirtilen Dogger yaşlı granitler tarafından kesildiği,

ayrıca Malm-Alt Kretase yaşlı İnaltı ve Çağlayan Formasyonları tarafından uyumsuz
olarak örtüldüğü için, formasyonun yaşı Triyas-Liyas olarak kabul edilmiştir (Sütçü ve

Akgöl formasyonuna yaş verebilecek herhangi bir bulgu olmamakla birlikte, altta Permiyen yaşlı Aktaş formasyonu ve Gümüşoluğu
formasyonu ile Elekdağ Metaofiyoliti ile geçişli,
üstte ise Liyas yaşlı Akgöl formasyonuna geçiş gösterdiği ve 170 milyon yıl yaşında olduğu belirtilen Dogger yaşlı granitler tarafından
kesildiği, ayrıca Malm-Alt Kretase yaşlı İnaltı
ve Çağlayan formasyonları tarafından uyumsuz olarak örtüldüğü için, formasyonun yaşı
Triyas-Liyas olarak kabul edilmiştir (Sütçü ve
diğerleri, 1994). Yılmaz ve Tüysüz (1988) tarafından yapılan çalışmada ise Liyas öncesi
yaşında olduğu kabul edilmiştir. Ustaömer ve

Robertson (1999), bu formasyonun kesin yaşı
belli olmamakla birlikte Paleotetis Okyanusuna
ait olarak değerlendirmekte ve Jura öncesi yaşını vermektedir.

Cevherleşme
Cevherleşme volkanik- subvolkanik ve
çökel birimlerin metamorfizması ile oluşmuş
Çangaldağ Kompleksi (Akgöl formasyonu) içerisinde yer almaktadır. Yüzey aşırı bitki örtüsüyle kaplı olmakla beraber yer yer hematit ve
limotit içeren oksidasyon zonları gözlenmektedir (Şekil 4,5).

K

Şekil 4- Kastamonu-Hanönü Sahası maden jeolojisi haritası
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Şekil 5:
5-Yüzeyde
Yüzeyde killeşme-hematileşme-limonitleşme(
killeşme-hematileşme-limonitleşme( gossan)
Şekil
gossan) oluşumu
oluşumu.
Cevherleşmelerin etrafındaki yan kayaçlarda, deniz tabanı volkanitlerinde

sunmaktadır.
Bazı yerlerdeoldukça
cevher minerallerininin
Cevherleşmelerkümelenmeler
masif, bantlı
ve şacınımyaygın olupremobilize
cevherleşmeyi kontrol etsıkça görülen kloritleşme, silisleşme, limonitleşme, hematitleşme ve izlenmektedir.
olduğunu
gösteren
mineral
büyümeleri
ve
zonlanmalar
gözlenmektedir.
lı olmak üzere üç farklı tipte izlenir. Bölgede
mektedir (Şekil 6) Bantlı zonlar
Cevher
mineralleri
olarak
olarak pirit, kalkopirit ve daha az oranda sfalarit
ana
kayaç şistozite
düzlemine
uyumlubirincil
izlenmektedir.
yoğun tektonizma etkisiyle
kıvrım-kırık
yapılar

gözlenmektedir. Kırık ve çatlaklar boyunca ve kalkopiritlerin kenar zonları boyunca

bornit, kalkozin ve kovellin bulunmaktadır. Dokusal olarak, masif sülfit yataklarına
özgü kolloidal, kataklastik ve zonlu dokular gözlenmektedir. Cevher masif pirit içinde
saçınımlı ya da ornatımlı zonlar halinde bulunmaktadır. Cevherleşme masif,
saçınımlı, saçınımlı-masif-bantlı olarak gözlenmektedir (Şekil 6). Kırık ve çatlaklar
kuvars ve kalsit dolgulu ve bu kırık çatlaklarda breşleşmiş cevher parçaları da
bulunmaktadır. Egemen mineral pirit olmasına karşılık kalkopiritler bazı kesimlerde
8

Şekil
cevher
görünümü
pirit ve dissemine
Şekil6:6-Masif
Masif
cevher
görünümü
pirit vekalkopirit
dissemine
Cevher zonlarında gözlenen
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silisleşmelerin

kalkopirit

birincil mi yoksa metamorfizma

sonrasında mı oldukları anlaşılamamıştır. Ancak birincil olarak düşünülen silisler,
daha mat renklerde ve grimsi beyaz olarak görülmektedir. Metamorfik süreçler ile
geliştiği düşünülen silisler ise açık beyaz renk tonlarında ve kırık çatlaklarda gelişmiş
olarak bulunmaktadır.
Cevherleşme tavanda ezik zon (siyah killi ve organik madde içeriği yüksek arjilitik bir

Cevherleşme tavanda ezik zon (siyah killi ve organik madde içeriği yüksek arjilitik bir
zon) ile başlayıp tabanında yine benzer ezik
zona geçmektedir. Ancak siyah şist veya yeşil

şist olarak ayırtlanan birimler içerisinde 5-10
cm’lik masif kütleler ve şistoziteye uygun 1-2
cm’lik bantlar halinde cevherleşmeler de gözlenmektedir (Şekil 7).

Şekil 7:
7- Masif
Masif cevhercevher- yankaya
Şekil
yankayailişkisi
ilişkisi

Cevherleşmenin mineral içeriğine bakıldığında pirit baskınken daha az pirotin, kalkopirit, sfalerit ve manyelit izlenmektedir. Kuvars, karbonat, albit, serizit, epidot ve klorit
Sondajlı Arama
gang mineralleri
olarak Çalışmaları
cevherleşmeye eşlik
Kastamonu-Hanönü ilçesinde yeralan
eder.

ayrı lokasyonda toplam 15,502 metre karotlu
sondaj gerçekleştirilmiştir (Şekil 8)

Sondajlı aramalar neticesinde cevherleşme açısından sahada Gökırmak, Devrettepe
sahalarda
öncelikle 1/10000
ölçeklibelirlenmiştir.
yarı
olarak adlandırılan
iki sektör
sektöründe
16,70 sonuçları
m kalınlığa varan
detay maden jeolojisi haritası yapılmış ve ilk Gökırmak
bulgulara göre
olumlu yüzey
masif
cevher
zonu
belirlenmiştir.
Eldeki verilere
SONDAJLI
ARAMA
ÇALIŞMALARI
elde edilen Hanönü ruhsat sahasında 13.000 m karotlu ve 9.000 metre kırıntılı olmak
göre 350 metre (uzunluk) X 300 metre (genişüzere toplam 22000m sondaj planlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle sahada MTA 40
lik) X 10 metre (ortalama kalınlık) mevcuttur. İlk
Kastamonu-Hanönü ilçesinde yeralan satoplam 8452
metre
tamamlanmıştır. Kırıntılı
sondajlardan
neticesinde
3.000.000 %1-2
halarda lokasyonda
öncelikle 1/10000
ölçekli
yarıkırıntılı
detaysondajdeğerlendirmeler
Cu
içerikli
görünür+muhtemel
kaynak tespit
maden jeolojisi
haritası
yapılmış
ve
ilk
bulguelde edilen veriler neticesinde sahada 31 ayrı lokasyonda toplam 9080 metre karotlu
edilmiştir.
lara göresondaj
olumlu
yüzey sonuçları
elde8)edilen
gerçekleştirilmiştir
(Şekil
Hanönü ruhsat sahasında 13.000 m karotlu
Sondajlı aramalar neticesinde cevherleşme açısından sahada Gökırmak,
Devrettepe sektöründe gerçekleştirilen
ve 9.000 metre kırıntılı olmak üzere toplam
olarak adlandırılan
iki sektör belirlenmiştir.
Gökırmak
sektöründe 31
adet 5 metsondajlı arama
çalışmalarında
ortalama
22000m Devrettepe
sondaj planlanmıştır.
Bu kapsamda
re kalınlığında
Bu
önceliklekarotlu
sahada
MTA yapılmıştır.
Genel Müdürlüğü
tara- sonucunda
sondaj
Bu çalışmalar
16,70 mcevherli
kalınlığazonlar
varan kesilmiştir.
masif
bulgular
ışığında
yapılacak
sondajlarla
cevherfından 47cevher
lokasyonda
toplam
9866
metre
kırınzonu belirlenmiştir. Eldeki verilere göre 350 metre (uzunluk) X 300 metre
leşmenin boyutları ortaya çıkartılacaktır.
tılı sondaj tamamlanmıştır. Kırıntılı sondajlar(genişlik) X 10 metre (ortalama kalınlık) mevcuttur. İlk değerlendirmeler neticesinde
dan elde edilen veriler sonucunda sahada 48
3.000.000 %1-2 Cu içerikli görünür+muhtemel rezerv tespit edilmiştir.

Devrettepe sektöründe 3 adet karotlu sondaj gerçekleştirilmiş olup ortalama 5
metre kalınlığında cevherli zonlar kesilmiştir. Bu bulgular ışığında yapılacak
sondajlarla cevherleşmenin boyutları ortaya çıkartılacaktır.
10
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Şekil 7: Sodajlardan geçen enine kesitler

Şekil 8- Sodajlardan geçen enine kesitler
11

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kastamonu Küre çevresinde ofiyolitlerle
ilişkili önemli miktarlarda rezervler içeren bakır
cevherleşmeleri önceki yıllarda tespit edilmiştir. Taşköprü- Hanönü arasında geniş yüzlekler sunan Akgöl formasyonunun yüzeylediği
alanlarda da Başlıca yaklaşık 1.000.0000 ton
rezervli Cozoğlu Cevherleşmesi, 30.000.000
rezervli Hanönü Bakır yatağı ve bu çalışma
ile belilenen Gökırmak Sektörü ve Devrettepe
sektörü cevherleşmeleri mevcuttur. Bu veriler
Akgöl formasyonunun yüzeylediği alanların
Masif Sülfit tip cevherleşmeler için potansiyel
olduğunu göstermektedir.

134

Akgöl formasyonuna ait volkanik ve sedimanter kayaçların metamorfize olmuş olmaları
nedeniyle ilksel konumlarını anlamak oldukça
zordur. Ancak cevherleşmelerin tabakalanma
ve şistoziteyle uyumlu bant ve mercekler olduğunu söylemek mümkündür.
Bölgede yapılacak detaylı çalışmalar ile
cevherleşmenin kökeni hakkında daha ayrıntılı bilgiler elde edilebilecektir. Cevherleşmenin
mineral birlikteliği, yankayaş ilişkisi ve jeotektonik konumu itibari ile yeşil şist fasiyesinde
metaforfizma geçirmiş silisiklastik ve morfik
volkaniklerle ilişkili VMS yataklarına benzerlik
gösterdiği anlaşılmaktadır.
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AFYONKARAHİSAR – DİNAR –
DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

2.1. Eski Tektonik Dönem Kaya
Toplulukları

Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN**

Paleozoyik yaşlı metamorfitler, bunları
uyumsuz olarak üzerleyen Triyas – Lütesiyen
yaşlı otokton istif, her ikisini de tektonik olarak
üzerleyen ‘İç Toros Ofiyolitli Melanj Napı’ ve
tüm bunları açılı uyumsuzlukla örten Erken –
Orta Oligosen yaşlı molas (denizel-karasal çakıltaşı-kumtaşı ardalanması) ile üzerinde Miyosen – Orta Pliyosen yaşlı kömür içerikli akarsu
ve göl kökenli sedimanter örtü kayalardır. Bu
birimler birden fazla evrede ve zamanda kıvrımlanma / bindirme türü deformasyonlara maruz kalmışladır.

1. GİRİŞ
MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında
başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar
yoğun olarak devam etmektedir. 1939-1984
yılları arasında MTA tarafından 40.000 km² alanın detay etüdü yapılmış ve toplam 1.459.000
m. sondaj yapılarak 117 adet Linyit sahası saptanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 8,3 milyar
ton linyit rezervi tespit edilmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
enerjide yerli kaynaklarının kullanımını artırma
politikası çerçevesinde 2005’te başlatılan yoğun kömür arama çalışmaları sonucunda, MTA
tarafından 2013 Kasım ayı itibari ile 1.150.000
metre sondaj yapılarak, EÜAŞ ve TKİ ile iş
birliği kapsamında 1.505 milyar ton ve MTA
arama projeleri kapsamında 4,843 milyar ton
olmak üzere ülkemiz linyit rezervleri toplam
6,348 milyar ton artırılmıştır.
Dinar - Dombayova Kömür Sahası da
(Şekil 1) bu çerçevede Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt
ve Arama Dairesi Başkanlığı tarafından 2008
yılında başlatılan, “Batı Anadolu Kömür Aramaları Projesi” kapsamında yürütülen etüt ve
sondajlı arama çalışmaları sonucunda keşfedilmiştir.

2. SAHANIN GENEL JEOLOJİSİ
Dinar – Dombayova Kömür Sahasının genelleştirilmiş stratigrafik kolon kesiti ve genelleştirilmiş jeoloji haritası şekil 2 ve şekil 3’de
sunulmuştur. Dombayova grabeni ve çevresinde, kuzeyde Sandıklı grabenini de kapsayacak
şekilde iki ana grup kaya topluluğu tanımlanmıştır (Koçyiğit ve diğerleri 2001);

2.2. Yeni Tektonik Dönem Kaya
Toplulukları
Henüz fazla pekişmemiş ve deformasyon
geçirmemiş (yatay / yataya yakın konumlu),
Geç Pliyosen – Kuvaterner yaşlı kaya ve sedimanlardan meydana gelir. Havzanın tamamında yüzeyleyen ‘Yeni Tektonik Dönem Birimleri’,
aktif faylanma nedeniyle ‘Eski Tektonik Dönem
birimleri’ ile genelde faylı dokanak ilişkisi içindedir. Bölge ve civarında adlandırılan formasyonlar Öztürk (1998) ve Koçyiğit ve diğerleri
(2001) çalışmalarından birleştirilerek aşağıda
sunulacaktır. Söz konusu birimler ekseriyetle
kuzey güney yönünde yanal ve dereceli geçişlidirler.

2.2.1. Orta-Geç Miyosen
Akın formasyonu.- Koçyiğit ve diğerleri (2001)’de tanımlandığı üzere; Sandıklı ve
Dombayova grabenlerinin güneydoğu kenarlarında (kuzeyde Sandıklı ile güneyde Karataş köyü arasında) yaygın olarak yüzeyler.
Volkanit egemen olup, aynı zamanda volkanik
malzeme bakımından zengin sedimanter ara
düzeyler de içerir. En altta ince taban çakıltaş
ları, kömür ara seviyeleri, gastropod kavkıları
ve memeli fosilleri içeren tüf arakatkılı gölsel
marn ve çamurtaşları ile başlar ve üste doğru

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi – Ankara
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* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı - Ankara
** Fugro Sial Yerbilimleri Müşavirlik ve Mühendislik Ltd. Şti. - Ankara

Şekil 1- Dinar - Dombayova Kömür Sahasının yer bulduru haritası.

Şekil-1: Dinar – Dombayova Kömür Sahasının yer bulduru haritası.
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Şekil 2- Dinar – Dombayova Kömür Sahasının genelleştirilmiş stratigrafik kolon kesiti.

Şekil-2: Dinar – Dombayova Kömür Sahasının genelleştirilmiş stratigrafik kolon kesiti.
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Şekil 3- Dinar – Dombayova Kömür Sahasının genelleştirilmiş jeoloji haritası.

Şekil-3: Dinar – Dombayova Kömür Sahasının genelleştirilmiş jeoloji haritası.
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sütun bazalt, ignimbrit, tüf – volkanik breş ardalanmaları ile devam eder. En üstte gölsel
karbonat ve ince kırıntılıların egemen olması
ile son bulur. Türkbelkavak formasyonu ile dereceli geçişlidir. Formasyonun yaş aralığı volkanitlerde K/Ar, radyometrik yaşlandırmalar ve
tortul kayaçlarda bulunan memeli fosilleri ile
verilmiştir.

2.2.2. Geç Miyosen

renkli kiltaşı-marn ve gölsel karbonat ardalanmasından oluşan bataklık-göl fasiyesine dereceli geçiş gösterir.
Bol miktarda gastropod, mikro memeli fosili
ve 30 cm kalınlığa ulaşan ince kömür damarları
içeren birim en üst kesimlerinde marn, kiltaşı,
pembe-sarı renkli, ince taneli kumtaşı-çamurtaşı ardalanması şeklinde tanımlanmıştır.

Güzelyayla formasyonu.- Öztürk (1998)
çalışmasında bu birimi, açısal uyumsuzlukla
gelen, gevşek tutturulmuş, çakıltaşı, kumtaşı
ile başlar ve açık kırmızı – kahve renkli çamurtaşlarıyla devam eder şeklinde tanımlamıştır.
Marn, kiltaşı ve yer yer ince tabakalı kireçtaşları da içerir. Bu ince taneli seviyeler yer yer
kömürlüdür.

Koçyiğit ve diğerleri (2001) çalışmasında
Türkbelkavak formasyonunu meydana getiren
litofasiyeslerin ve yapıların, bu birimlerin tektonik bakımdan duraylı olmayan taşkın ovası-bataklık ve göl ortamlarında oluştuğu şeklinde
yorumlanmıştır. Aynı şekilde eğimli ve kıvrımlı
olmaları sebebi ile bu birimler çökelimlerinden
sonra da sıkışma türünde deformasyonlara
maruz kalmışlardır.

2.2.3. Geç Miyosen – Pliyosen

2.2.5. Pliyosen

Kumalar formasyonu.- Bu birim Öztürk
(1998)’de kömürlü seri üzerine gelen tüf breşi,
aglomera, tüf vb. piroklastikler ile ardalanmalı
karasal çökeller olarak tarif edilmiştir. Ağırlıklı
olarak volkano-sedimanter içerikli birimde kömür içeren silttaşı, marn, kiltaşı ve killi kireçtaşı
seviyeleri bulunur.

Karataş formasyonu.- Öztürk (1998) bu
birimi, en altta gri renkli, volkanik malzeme
katkılı, polijenik taban çakıltaşları ile başlayan;
ardından gölsel ortam ürünü gri-bej-yeşil renkli, ince-orta tabakalı kiltaşları, bej-sarı renkli, ince-orta tabakalı killi kireçtaşları ve üstte
sarı-boz renkli, orta-kalın tabakalı kireçtaşları
olarak ifade etmiştir.

2.2.4. Geç Miyosen – Orta Pliyosen
Türkbelkavak formasyonu.- Koçyiğit ve
diğerleri (2001)’de detaylı olarak ele alınmıştır. Ağırlıklı olarak akarsu – göl fasiyesleri ile
temsil edilen istif, Dombayova grabeninin doğu
kenarında ve kuzeyindeki Ovatepe horstu boyunca yaygın mostralar sunar. Oligosen ve
daha yaşlı temel birimleri ile aşmalı açılı uyumsuzluk; Orta – Geç Miyosen yaşlı kuzeydeki
Akın Formasyonu ile geçişli; ve Yeni Tektonik
Dönem birimleri olan Pliyo-Kuvaterner yaşlı
kayaçlarla faylı dokanak ilişkisi sunar.
En altta (Lütesiyen filiş ve erken-orta Oligosen molas üzerine) açılı uyumsuzlukla
gelen, kırmızı renkli, polijenik çakıltaşları ile
başlar. Üste doğru değişik kalınlıklarda çamurtaşı-kumtaşı ve kırmızı renkli çakıltaşı ardalanması ile devam eder; daha sonra kahve-siyah

2.2.6. Geç Pliyosen – Erken Kuvaterner
Kızılören formasyonu.- Koçyiğit ve diğerleri (2001)’de şu şekilde tanıtılmıştır: Sandıklı
grabeninin doğu ve batı kenarında yüzeyleyen
en yaygın Yeni Tektonik Dönem birimlerden
birisi olmakla birlikte, daha güneyde yer alan
Dombayova grabeninde haritalanabilir ölçekte
yüzeylemesi gözlenememiştir. En altta polijenik, genelde masif, kalın tabakalı, kırmızı renkli
taban çakıltaşları ile geç Pliyosen öncesi farklı
yaşlardaki birimler üzerine açısız uyumsuzlukla oturur. Üste doğru çakıllı kumtaşı, kiltaşı-çamurtaşı, kireçtaşı elemanlı breş, çamurtaşı,
laminalı-ince tabakalı çamurtaşı ardalanması
ve bu fasiyeslerin birçok kez yinelenmesi ile
devam eder. En üstte geç Kuvaterner yaşlı sedimanlar tarafından örtülür.
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Kepeztepe formasyonu.- Öztürk (1998) tarafından tanımlanan bu formasyon, Yeni Tektonik Dönem etkisi sebebi ile uyumsuzlukla
depolanmıştır. Kızıl-kahve renkli, gevşek tutturulmuş, karbonat çimentolu kumtaşı – çakıltaşı
ardalanmasından meydana gelir.

2.2.7. Geç Kuvaterner
Yelpaze ve yamaç döküntü sedimanları.Nispeten küçük haritalama ölçeğine sahip bu
birimler Koçyiğit ve diğerleri (2001) çalışmasında bir bütün olarak ele alınmışlardır. Graben kenar faylarına bitişik ve bunlara paralel
uzanımlı yüzlekler sunar. Alttaki Kızılören formasyonunu paralel uyumsuzlukla örten iri taneli kenar fasiyesleri, üstte graben ortası ince
taneliler ve güncel yelpaze tortulları ile yanal/
düşey geçişli dokanak ilişkisi gösterir.
Sarı-boz renkli, yarı pekişmiş, polijenik,
genelde seçilmemiş, yuvarlak – yarı yuvarlak
çakıl, çakıllı kum, kumlu çakıl ve breşten oluşan bu sedimanlar, eski alüvyon yelpazeleri,
alüvyon yelpazelerinin birleşmesi ile oluşan
yelpaze-önlük, yamaç molozu ve yamaç konisi oluşuklarıdır. Bunlar içinde yer yer büyüme
fayları gözlenir ve kalınlıkları 50 metreye kadar
gözlenmiştir.

2.2.8. Güncel
Alüvyon yelpazesi sedimanları.- Dombayova grabeninin gerek doğu gerekse batı kenarlarında, özellikle günümüzde aktif olan faylar
boyunca, fayların genel gidişine paralel olarak
dizilmiş çok sayıda irili ufaklı (büyüklükleri birkaç 10 m2 ile 3-4 km2, kalınlıkları 5-30 m arasında değişen) alüvyon yelpazesi gelişmiştir.
En genç ve oluşumu devam eden yelpazeler
göreceli olarak daha uzun ve dar, buna karşın
eski yelpazeler daha genişçe olup, fay üzerinde devam eden hareketler nedeniyle orijinal
şekilleri bozulmuştur. Eski yelpazelerin üzerinde gelişimini sürdüren yeni yelpazeler fayların
hareketinin devam ettiğini gösterir; bunlar aynı
zamanda grabenin Kuvaterner süresince en az
iki evrede önemli devinimlilik geçirdiğine işaret
eder (Koçyiğit ve diğerleri 2001).
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Graben ortası sedimanları.- Havzanın yatay konumlu orta kısımlarında çökelmiş olan
ince taneli (kum, silt, kil ve organik maddece
zengin çamur) sedimanlardır. Bunlar yer yer
mercekler biçiminde iri kumtaşı ve çakıltaşı
araseviyeleri de içerir. Graben kenar fasiyeslerini oluşturan iri taneli yelpaze tortulları ile yanal
düşey geçiş gösteren graben ortası sedimanları, hem menderesli nehir tarafından, hem de
taşkınlar sırasında çok geniş alanları kaplayan
durgun sular, geçici göl ve bataklıklarda asılı kalan sedimanların zamanla çökelmesi ile
oluşmuştur (Koçyiğit ve diğerleri 2001).

3. KÖMÜR JEOLOJİSİ VE EKONOMİK
JEOLOJİ
Dinar – Dombayova kömür sahası.- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji
Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
tarafından 2008 yılında başlatılan, “Batı Anadolu Kömür Aramaları Projesi” kapsamında
yürütülen etüt ve sondajlı arama çalışmaları
sonucunda keşfedilmiştir. Sahada, 1960’lı yıllarda MTA ve Otto-Gold tarafından sondajlı
arama çalışmaları yürütülmüş, ancak günün
koşullarında hedeflenen sondaj derinlikleri
yaklaşık 250 m. olduğu için saha kömür açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. 2008
yılında başlatılan proje kapsamında MTA Genel Müdürlüğüne ait 2 adet ruhsat sahasında
sondajlı arama çalışmaları başlatılmış ve yapılan ilk kuyuda 136,6 – 405,3 m arasında 6 adet
kömür damarı tespit edilmiştir. Devamında
yapılan diğer kuyularda da önemli kalınlıklarda kömür damarlarının kesilmesiyle havzadan
arama ve geliştirme amaçlı ruhsatlar alınmıştır.
Yapılan sondajlarda 1 ile 81 adet arasında değişen sayıda linyit damarları kesilmiştir. Linyit
damarlarının kalınlıkları birkaç santimetreden
başlayıp, 15,00 metreye kadar ulaşmaktadır.

3.1. Kömürün makro özellikleri ve
kömürlü zonun özellikleri
Çalışma sahasında yapılan sondajlarda
tespit edilen, Pliyosen yaşlı olduğu düşünülen
linyitler, makroskobik olarak kil ve fosil içeriği
açısından farklılıklar göstermekle beraber,

kahve – siyah renkli, yumuşak – orta sertlikte,
kırılgan ve çoğunlukla gevrek davranış gösterirler.

Sahada kömür içerikli zonlar ağırlıklı olarak
kiltaşı, silttaşı, gidya, marn ve daha az oranlarda mikritik kireçtaşı, kumtaşı ve çakıltaşı seviyelerinden oluşmaktadır. Bu seviyeler de kendi
içlerinde renk, fosil içeriği, organik boyama ve
deformasyon (eğimlenme) derecesi ve sedimanter doku özelliklerine göre farklılıklar gösterebilmektedir (Şekil 4).

Linyit tabakaları ağırlıklı olarak kiltaşlarını
üzerler ve yine kiltaşları tarafından üzerlenir;
yer yer gidya ara tabakalıdır. Bunlar çoğunlukla organik boyamalı ve bol gastropod kavkılıdırlar. Linyit tabakaları arasındaki arakesmeler
Sahada kömür içerikli zonlar ağırlıklı olarak kiltaşı, silttaşı, gidya, marn ve daha az oranlarda
birkaç santimetreden
başlayarak
onlarca
metmikritik kireçtaşı,
kumtaşı ve
çakıltaşı
seviyelerinden oluşmaktadır. Bu seviyeler de kendi
re kalınlığaiçlerinde
ulaşabilmektedirler
(Kırman
ve
direnk, fosil içeriği, organik boyama
ve deformasyon (eğimlenme) derecesi ve
sedimanter doku özelliklerine göre farklılıklar gösterebilmektedir (Şekil-4).
ğerleri 2013-a,b,c).

Şekil 4- D-143 ve D-154 no’lu kuyulara ait linyit damarları.
Şekil-4: D-143 ve D-154 no’lu kuyulara ait linyit damarları.

Linyit tabakalarında
ve vealt/üst
sebeplerden
dolayı
kömürlü seLinyit tabakalarında
alt/üst birimlerde
birimlerde yer yermektedir.
10° – 35° Bu
arasında
değişen, derine
doğru
yer yer 10°
–
35°
arasında
değişen,
derine
viyelerde
süreksizlikler
oldukça
sık
artan miktarda eğimler gözlenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan sondajlarda düşey ve yataygörülür ve
hem linyit
seviyelerinin
adetleri
hem de bunları
barındıran
kömürTektonikçe
doğru artanyönde,
miktarda
eğimler
gözlenmiştir.
Ça-ve kalınlıkları,
korelasyonları
son derece
güçtür.
zonların
kalınlıkları
farklılıklar
göstermektedir.
Bu
sebeplerden
dolayı
kömürlü
seviyelerde
lışma kapsamında yapılan sondajlarda düşey
aktif ve dolayısı ile duraysız bir havzada, çösüreksizlikler oldukça sık görülür ve korelasyonları son derece güçtür. Tektonikçe aktif ve
ve yatay yönde,
hem
linyit
seviyelerinin
adetkelme
ortamının
değişken
sebebi
dolayısı ile duraysız bir havzada, çökelme ortamının
değişken
dinamikleri
sebebidinamikleri
ile farklı
leri ve kalınlıkları,
hem
de
bunları
barındıran
ile
farklı
karakterde
ve
boyutlarda
linyit
yatakkarakterde ve boyutlarda linyit yataklanmaları meydana gelmiştir (Şekil-5).
kömür zonların kalınlıkları farklılıklar gösterlanmaları meydana gelmiştir (Şekil 5).
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Şekil 5- Dinar-Dombayova Kömür Sahasından geçen, K-G doğrultulu jeolojik kesit.

3.2. Kömürün kalitesi ve potansiyeli
Dinar – Dombayova kömürleri orijinal
bazda ortalama 1729 kcal/kg ısıl değere, ortalama % 1,33 toplam kükürt, % 17,96 kül, %
41,64 nem içeriğine sahiptirler. Proje kapsamında sahada 2008 – 2013 yılları arasında
135 adet lokasyonda 61.586,90 m. sondaj ça-
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TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ
POTANSİYEL ALANLARININ
BELİRLENMESİ PROJESİ

bir tarihsel birikimi barındırmaktadır. Bu kültür
zenginliğinin en önemli yanlarından biri ise;
mermer kültürünün Batı Anadolu’dan başlayarak dünyaya yayılmasıdır. Efes kazılarında
M.S 2. yüzyılda doğal taş tarihinde blok kesiminde kullanılan ilk lamalı katrak bulunmuştur.
Yine Selçuk (İzmir) yakınlarında antik ocaklarda tel kesmenin ilk proto tipinin izine rastlanılmıştır. Bu bilgiler, Anadolu’da 2000 yıldır doğal
taş işletmeciliğinin varlığını belirle. Efes kentinin mermerleri, Belevi (İzmir) mermer ocaklarından getirilmiştir. Bunun yanı sıra, Teos Yeşil
ve Teos Ateş mermerleri (İzmir), Batı Anadolu’da antik dönemlerde üretilmiştir. Özellikle
Efes Antik Kenti’nde bulunan yamaç evlerinde
duvar kaplaması olarak kullanılmışlardır.

Demir ERKANOL * ve Abdülkerim AYDINDAĞ **

GİRİŞ
Doğal taşlar, ticari olarak işletilebilen en
eski inşaat malzemeleridir. Tarih boyunca insanoğlu tarafından yapılarda ve anıtlarda güzelliği, dayanıklılığı nedeniyle kullanılmıştır. Zamanla kullanımı artan doğal taşlar günümüzde
özellikle inşaat, kaplama, döşeme, heykelcilik,
mezar taşı yapımı, mıcır, porselen ve cam sanayi, optik sanayi ve süs eşyası yapımında kullanılmaktadır. Doğal taş sektörü, son dönemde
yeni üreticilerin de pazara girmesiyle ivme kazanan; hem ülkemiz hem de dünya ticareti için
önem arz eden sektörler arasındadır.

Dünyanın en zengin mermer yataklarının
bulunduğu Alp - Himalaya Kuşağında yer alan
Ülkemiz de doğal taş rezervine ilişkin ilk değerlendirmeler, 1966 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olup 5,1 milyar m3
– 13,9 milyar ton muhtemel mermer rezervine
sahip olunduğu belirtilmiştir (Çizelge 1).

Ülkemiz de mermerin tarihçesi oldukça
eskiye dayanmaktadır. M.Ö yıllarda çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Anadolu, zengin

Çizelge 1- Türkiye Mermer Rezervi (MTA, 1966)
Çizelge 1- Türkiye Mermer Rezervi (MTA, 1966)
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Toplam Potansiyel

5.161.000.000
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Madenciliğin bir alt grubunu oluşturan mermer-doğal taşlar doğadan çıkartıldıktan itibaren ticari olarak
işletilebilen, yüksek katma değerli ekonomik yapısı ve değeriyle, niteliği ve özelliği değişmeden nihai tüketicinin

Mermer ve Doğal Taş sektöründeki üre1985 yılında yürürlüğe giren 3213 Sayıtim ve ihracatımız, istikrarlı şekilde artmaktalı Maden Kanunun da mermer ve doğal taşın
dır. 2011 yılında 7.282 milyon ton olan ihracat
kanun kapsamına alınmasıyla, Türk madencimiktarı, 2012 yılında 7.909 milyon ton olarak
liğinin en büyük geliştirme gösterdiği alt sektör
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olmuştur.
Mermer ve Doğal Taş sektöründeki
üretimde
ve 2011
ihracatımız,
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taşihracatartışla
ölçektezengin
de 2011
yılında
girdisi1.904
olarakmilyar
mermer
ve doğal
taşlardan
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edilmişken,
yılındamiktar%13.68 artışla 1.904 milyar dolar gelir elde edilmiştir. Tüm maden ihracatınd
- Himalaya Kuşağı,
çok çeşitli2012
ve büyük
2012 yılında 1,9 milyar dolar olan ihracada mermer rezervini bulundurmaktadır.
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tımızın, 2015 yılı hedefi 4 milyar dolar, 2023
hedefimiz ise 10 milyar dolar olarak konmuştur
Türkiye Mermer ve Doğal Taş sektörü; ge2012 yılında 1,9 milyar dolar olan ihracatımızın, 2015 yılı hedefi 4 milyar dolar, 2023 hedefimiz
(İMİB,2011-2023 Eylem Planı). Buna ulaşabilrek iç tüketim, gerekse ihracat miktarı ve pomemiz için; Eylem
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lerdir (Çizelge 2).
sadece zengin rezervleri ile değil, aynı zamanda mermer ve doğal taşlarının renk ve desen
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da lider
konumdadır.
Çizelge
2- Mermer
ve Doğal Taş İhracatı Hedefleri (TÜMMER)
Çizelge 2- Mermer ve Doğal Taş İhracatı Hedefleri (TÜMMER)

ÇALIŞMANIN AMACI

Proje kapsamında; potansiyel alan olabilecek mermer sahalarının yanı sıra diğer doğal taş alanlarının da tespiti çalışmaları yürüDünyanın en ÇALIŞMANIN
büyük mermerAMACI
ihracatçıları
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arasında yer alan Ülkemiz de, ihracat potanDünyanın en büyük mermer ihracatçıları arasında yer alan Ülkemiz de, ihracat potansiyelini a
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MTA
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2005 – 201
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Geneli Mermer
ve
ölçekli “Türkiye
Geneli Mermer
ve Doğal Taş
Potansiyel
Alanların Belirle
olabilecek önemli alanlar belirlenmiş ve hariDoğal Taş Potansiyel Alanların Belirlenmesi”
projesini gerçekleştirmiştir.
talanmıştır. İller bazında hazırlanan raporlar
projesini gerçekleştirmiştir.
tamamlanmıştır.
Çalışmalarda, özellikle ihracat potansiyeli yüksek olan mermer ve doğal taşların; oluşum süre
Çalışmalarda, özellikle ihracat potansiyeli
Bu çalışmalar
ışığında, üretim
ve/ tespit edilerek,
yüksek olan mermer
ve doğal
taşların;
oluşum
oluşumu
etkileyen
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yapısal, mağmatik
ve metamorfik
kontrol yapılan
sistemleri
veya çeşitli nedenlerle terk edilen ocaklar besüreçleri ve oluşumu etkileyen jeolojik, yapılirlenerek, Ülkemiz için önem arz eden mermer
sal, mağmatik ve yatakların
metamorfik
kontrolbelirlenmiştir.
sistemleri
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lirlenmiştir.
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tespiti çalışmaları yürütülmüştür. Bu nedenle yörede, ayrıntılı arazi çalışmaları yapılmış, mevcut

ocakları tespit edilmiş, bölgede mevcut çeşitli yaş aralığındaki formasyonların stratigrafik ilişk

tektonizma değerlendirilerek potansiyel alan olabilecek önemli alanlar belirlenmiş ve haritalanmış

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
1. Jeolojik etüt çalışmaları
Ülkemiz sınırları içinde yapılan mermer ve
doğal taş potansiyelinin belirlenmesine yönelik
çalışmada, MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi’nce hazırlanan 1/100.000 ölçekli
seri haritalar (Açınsamalı ve sayısal) kullanılmıştır. Haritalarda, mermer, traverten ve diğer
doğal taş potansiyeli olabilecek formasyonlar
dikkate alınarak çalışmalar bu birimlerde ger-

çekleştirilmiştir. Ayrıca, işletilmekte olan traverten, mermer, doğal taş ocakları ve terk edilen
ocaklardaki genel bilgiler, bölgenin stratigrafisi
ve tektoniği ile deneştirilerek 1/100.000 ölçekli
paftalar üzerine aktarılmıştır (Şekil 1).
Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alan Haritalarında; a) Mermer ve traverten olarak kullanılabilen doğal taşlar, b) Mozaik olabilen doğal
taşlar, c) Dekoratif malzeme olarak kullanılabilen doğal taşlar, d) Yapı taşı olabilen doğal
taşlar, e) Yol alt yapı malzemesi olabilen kayaç
grupları sınıflandırılmıştır.

Şekil 1- Balıkesir J 18 Paftasının Mermer – Doğal Taş Potansiyel Alan Haritası
Şekil 1. Balıkesir J 18 Paftasının Mermer – Doğal Taş Potansiyel Alan Haritası

2. Laboratuvar çalışmaları

iresi Başkanlığı Doğal Taş Laboratuvarın da
gerçekleştirilmiştir.

2. Arazi
Laboratuvar
Çalışmaları
çalışmaları
sırasında mevcut mer3. Sondaj çalışmaları ve rezerv belirleme
mer ocaklarından ve potansiyel alanlardan,
Arazi çalışmaları sırasında mevcut mermer ocaklarından ve potansiyel alanlardan, kayaç özelliklerin
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Müdürlüğü;
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ko-mekanik,
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kimyasal, petrografik-mineralojik
parametrelerin
ortaya
çıkarılması
içinve
Kuruluşlarına, Valilik, Belediye ve Özel Sekparametrelerin ortaya çıkarılması için numuderlemesi yapılmıştır. Derlenen örneklerin analizleri,
olan MTA
Genel Müdürlüğü
töreakredite
doğal konumda
taş çalışmaları
konusunda
jeolojik
nenumune
derlemesi
yapılmıştır. Derlenen örneklerin
etütlerin
yanı sıra
sondaj etütleri ve rezerv beanalizleri,
akredite
olan Başkanlığı
MTA Genel
Maden Analizleri
ve konumda
Teknoloji Dairesi
Doğal Taş
Laboratuvarın
da gerçekleştirilmiştir.
lirleme çalışmaları yapmaktadır (Şekil 2).
Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Da3. Sondaj Çalışmaları ve Rezerv Belirleme
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MTA Genel Müdürlüğü; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Valilik, Belediye ve Özel Sektöre doğal taş

Şekil 2- Lice-Kulp (DİYARBAKIR) Mermer Potansiyel Alan Haritası (Erkanol ve Aydındağ, 2011).
Şekil 2- Lice-Kulp (DİYARBAKIR) Mermer Potansiyel Alan Haritası (Erkanol ve Aydındağ, 2011).

PROJE ÇALIŞMALARI SONUCUNDA

		
kökenli kireçtaşları
3. Mağmatik Kökenli Doğal Taşlar: 		
PROJE ÇALIŞMALARI SONUCUNDA
		
Derinlik kayaçları
Alp – Himalaya Kuşağı’nda yer alan Ülke4.
Volkanik
Kökenlison
Doğal
Taşlar:
		
miz deAlp
Mermer
ve
Doğal
Taş
sektörü,
son
25
– Himalaya Kuşağı’nda yer alan Ülkemiz de Mermer ve Doğal
Taş sektörü,
25 yılda
madencilik
		
Püskürük kayaçları
yılda madencilik sektörümüzün en önemli alt
sektörümüzün en önemli alt sektörlerinden biri haline gelmiştir. 2012 yılı verileri incelendiğinde sektörde lider
sektörlerinden
biri haline gelmiştir. 2012 yılı veMetamorfik
kökenli
rilerikonumdadır.
incelendiğinde
sektörde
konumdadır.
Ülkemizde
ciddi lider
miktarda
görünür doğal taş1.
rezervi
olduğu bilinmekte
ve doğal
daha butaşlar
rezervin henüz
(kristalize kireçtaşı kökenli mermerler)
Ülkemizde ciddi miktarda görünür doğal taş
bir kısmı
istihraç
edilerek ve
üretilmektedir.
Ülkemizdeki potansiyeli ve her geçen yıl artan ihracatı göz önüne
rezervi
olduğu
bilinmekte
daha bu rezervin
Kireçtaşlarının yüksek ısı ve yüksek bahenüz bir kısmı istihraç edilerek üretilmektedir.
alınarak gerçekleştirilen bu çalışma ile, ülkemiz de mevcut doğal taş ocaklarının yanı sıra mermer ve doğal taş
sınç koşulları altında bölgesel veya yerel olaÜlkemizdeki potansiyeli ve her geçen yıl artan
potansiyel
alanları alınarak
belirlenmiştir.
rak katı değişimleridir. Bu tanım aynı zamanda
ihracatı
göz önüne
gerçekleştirilen bu
mermerler açısından “Bilimsel Tanım” olarak
çalışma ile, ülkemiz de mevcut doğal taş ocakTürkiye’de doğal taşlar kapsamında çeşitli renk ve desenlerde kristalize kireçtaşı (mermer), kalker, traverten,
da kabul edilmektedir. Bölgesel başkalaşım ile
larının yanı sıra mermer ve doğal taş potansioluşmuş
kristalize
tanelidir.
yel alanları
belirlenmiştir.
traverten oluşumlu kalker (oniks), kireç taşları, kum taşları,
konglomera,
breş kireçtaşları
ve magmatikince
kökenli
kayaçlar
(granit, siyenit,
diyabaz,
diyorit,
serpantin, vb.)
ve püskürük türü
kayaç grupları
andezit,
bazalt, tüf
Ülkemiz
sınırları(ignimbirit,
içinde; bu
kategoride
yer
Türkiye’de
doğal
taşlar
kapsamında
çeşitli
alan
mermer
yatakları,
“masif”
olarak
nitelenrenkveve
desenlerde
kristalize
kireçtaşı
(mertürevleri vb).bulunmaktadır. Bu kayaç grupları; oluşum sınıflarına göre 4 ana başlık altında toplanmıştır.
dirilen alanlarda yüzlek vermektedir. Trakya
mer), kalker, traverten, traverten oluşumlu
1. Metamorfik
Kökenli
Taşlar:
KristalizeBölgesi’nde
kireçtaşı
Kırklareli; Ege Bölgesi’nde Uşak,
kalker (oniks),
kireç taşları,
kumDoğal
taşları,
kongManisa, Muğla, Aydın, Denizli; İç Anadolu
lomera, breş ve magmatik kökenli kayaçlar
2. Sedimanter Kökenli Doğal Taşlar: Mikritik kökenli kireçtaşları, iskelet kökenli kireçtaşları
Bölgesi’nde Afyon, Ankara, Eskişehir, Çorum,
(granit, siyenit, diyabaz, diyorit, serpantin, vb.)
Kayseri, Konya, Kütahya, Niğde, Sivas; Güney
ve püskürük3. türü
kayaç Kökenli
gruplarıDoğal
(ignimbirit,
an- kayaçları
Mağmatik
Taşlar: Derinlik
Marmara Bölgesi’nde Balıkesir, Çanakkale,
dezit, bazalt, tüf ve türevleri vb).bulunmaktadır.
4. Volkanik Kökenli Doğal Taşlar: Püskürük kayaçları
Bursa, Bolu, Sakarya; İç Toroslar Bölgesi’nde
Bu kayaç grupları; oluşum sınıflarına göre 4
Burdur, Isparta; Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise
ana başlık altında toplanmıştır.
Van, Muş, Bitlis illeri sınırları içerisinde gözle1. Metamorfik
Kökenli
Doğal
TaşlarTaşlar:
(Kristalize Kireçtaşı
Kökenli
Mermerler)gözlenen mermer alanları,
nirler.
Bu masiflerde
1.
Metamorfik
Kökenli
Doğal
çevresini saran şisti seviyeler nedeniyle korun		
Kristalize kireçtaşı
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mermer alanları, çevresini saran şisti seviyeler nedeniyle korunmuşlar ve tektonik etkilerden fazla
etkilenmemişlerdir (Şekil 3).

Şekil 3- Türkiye “Kristalize Kireçtaşı Kökenli” Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğerleri 2007-2012)
Şekil 3- Türkiye “Kristalize Kireçtaşı Kökenli” Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ. 2007-2012)
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Ülkemizin
en
önemli
doğal
taş
varlığını
sedimanter
kökenli
kayaçlar
oluşturmaktadır.
Özellikle blok
üretimi
Bursa,
Amasya,
Diyarbakır,
kazanmışlardır.
Bu kireçtaşı
grupları;
stratigraÜlkemiz de; Antalya,
Eskişehir,
Bilecik,
Burdur, Isparta,
Afyon,
Kayseri,Sivas,
İzmir, Adana,
Bursa,Osmaniye,
Amasya,
Mersin, Adıyaman, Ankara, K.Maraş, Aydın,
fikaçısından
seviye olarak
her bölümde görülmekte olup,
büyük önem kazanmışlardır. Bu kireçtaşı grupları; stratigrafik seviye olarak her bölümde görülmekte
Sivas,
Diyarbakır,
Mersin,
Ankara, K.Maraş,
Aydın,
Balıkesir,
Elazığ, G.Antep,
Erzincan, G.Antep,
Balıkesir,
Elazığ,
Erzincan,
Giresun,
bej,
krem,
çeşitliOsmaniye,
renklerde,
bol Adıyaman,
mikro-makro
Hatay,
Kırklareli,
Kocaeli,
Konya,
Malatya,
Maolup, geniş
bej, krem,
çeşitli renklerde,
mikro-makro
fosilli, geniş
yayılımlı
ve büyük
rezervlidir.
Oluşum
tiplerine
fosilli,
yayılımlı
ve büyükbol
rezervlidir.
OluGiresun, Hatay, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Samsun, Yozgat, Kastamonu il
nisa, Mardin, Muğla, Samsun, Yozgat, Kastaşum tiplerine göre 2 sınıfa ayrılırlar:
göre 2 sınıfa ayrılırlar:
monumermer
il sınırları
Bu 4).
alanlar,
sınırları içinde gözlenirler. Bu alanlar, Türkiye’nin en önemli
blok içinde
üretim gözlenirler.
yerleridir (Şekil
Bu
Türkiye’nin en önemli mermer blok üretim yer2.1 Mikritik kökenli kireçtaşı mermerleri
alanlardaki kireçtaşları tektonik olaylardan oldukça etkilenmiş
olup,
kırık 4).
ve çatlak
yapıları blokkireçtaşları
üretimine etki
leridir
(Şekil
Bu alanlardaki
tektonik olaylardan oldukça etkilenmiş olup, kırık
Bu tür mermerler; çeşitli renklerde (bej ve
etmektedir.
ve çatlak yapıları blok üretimine etki etmektekrem renk ağırlıkta), yer yer silis katkılı, CaCO3
dir.
ca zengin, (%95 üstü) yer yer kil içerikli, spari

Şekil 4- Türkiye “Mikritik Kökenli Kireçtaşı” Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğerleri 2007-2012)
Şekil 4- Türkiye “Mikritik Kökenli Kireçtaşı” Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ. 2007-2012)
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2.2 İskelet Kökenli Kireçtaşı Mermerleri
İskeletli kireçtaşları; resifal ve fosilli kireçtaşlarından oluşmaktadır. Çoğunlukla gri, siyah, yeşilimsi,

2.2 İskelet kökenli kireçtaşı mermerleri
İskeletli kireçtaşları; resifal ve fosilli kireçtaşlarından oluşmaktadır. Çoğunlukla gri, siyah, yeşilimsi, kırmızımsı renklerde bulunurlar.
Çimento çoğunlukla spari kökenlidir. İçerisinde
bol miktarda fosil kırıntıları ve parçaları, kayaç
parçacıkları, oolit ve pelletler gözlenir.

Bu tür kayaç grupları; Karabük, Bartın,
Kastamonu, Burdur, Isparta, Antalya, Bursa,
Bolu, Düzce, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Batman, Çorum, Malatya il sınırları içinde blok
mermer üretimi sağlarlar. Bu tür mermerler,
dekoratif amaçlar için çok uygundur (Şekil 5).

Şekil 5- Türkiye “İskelet Kökenli Kireçtaşı” Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ. 2007-2012)
Şekil 5- Türkiye “İskelet Kökenli Kireçtaşı” Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ. 2007-2012)
Şekil 5- Türkiye “İskelet Kökenli Kireçtaşı” Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ. 2007-2012)
3. Mağmatik Kökenli Doğal Taşlar/ Derinlik Kayaçları
3. Mağmatik Kökenli Doğal Taşlar/ Derinlik Kayaçları

Mağmanın,
yerkabuğunun
derinliklerinde
katılaşmalarına
göre siyenit,
şekil alırlar.
Derinlik
bu kayaç
grubu; granit,
diyorit,
gabro,
3. Mağmatik
kökenli
doğalfarklı
taşlar/
derinlik ve yüzeyinde
Mağmanın, yerkabuğunun farklı derinliklerinde ve yüzeyinde
katılaşmalarına
şekil alırlar. vb.
Derinlik
diyabaz,
monzonit, göre
granodiyorit
olarak
kayaçları
kayaçları olarak da adlandırılan bu kayaç grubu; granit, siyenit, diyorit, gabro, diyabaz, monzonit, granodiyorit
adlandırılır. Bu kayaç grupları; Marmara, Kukayaçları olarak da adlandırılan bu kayaç grubu; granit, siyenit, diyorit, gabro, diyabaz, monzonit, granodiyorit
vb. olarak adlandırılır.
Bu kayaç grupları;
Marmara, Kuzey-Batı
Anadolu,
Trakya,Trakya,
Güney-Batı
Ege, İç Anadolu
zey-Batı
Anadolu,
Güney-Batı
Ege, İç
Mağmanın,
yer kabuğunun
farklı derinliklevb.ve
olarak
adlandırılır.
Bu kayaç grupları;göre
Marmara,
Anadolu,
Güney-Batı Ege,
İç Anadolu yoAnadolu
ve Trakya,
Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde
rinde
yüzeyinde
katılaşmalarına
şekilKuzey-Batı
ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yoğunlaşırlar (Şekil 6).
ğunlaşırlar (Şekil 6).
alırlar. Derinlik kayaçları olarak da adlandırılan
ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yoğunlaşırlar (Şekil 6).

Şekil 6- Türkiye “Granitleri” Dağılım Haritası (MTA)
Şekil 6- Türkiye “Granitleri” Dağılım Haritası (MTA)
Şekil 6- Türkiye “Granitleri” Dağılım Haritası (MTA)
4.Volkanik Kökenli Doğal Taşlar/ Püskürük Kayaçlar
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4.Volkanik Kökenli Doğal Taşlar/ Püskürük Kayaçlar

Mağmanın yüzeye çıkıp püskürmesi sonucu oluşan ürünler; andezit, bazalt, trakit, riyolit vb. olarak

Bu kayaçlardan andezit ve bazalt oluşumları
4. Volkanik
kökenli doğal taşlar / püsküadlandırılmıştır. Bu malzemelerin tozları ve külleri de, tüf ve türevlerini oluşturur. Bu kayaçlardan andezit ve
özellikle dekoratif amaçlı kesilip kullanılmaktarük kayaçlar
bazalt oluşumları özellikle dekoratif amaçlı kesilip kullanılmaktadır.
dır.
Türkiye genelinde volkanik kayaçların dağıMağmanın yüzeye çıkıp püskürmesi sonuTürkiye genelinde volkanik kayaçların dağılımına bakıldığında; özellikle İç Ege, İç Anadolu, Trakya, Doğu
lımına bakıldığında; özellikle İç Ege, İç Anadocu oluşan ürünler; andezit, bazalt, trakit, riyolit
lu, 7).
Trakya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölvb. ve
olarak
adlandırılmıştır.
Bu yoğunlaşma
malzemelerin
Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde
görülür (Şekil
gesinde yoğunlaşma görülür (Şekil 7).
tozları ve külleri de, tüf ve türevlerini oluşturur.

Şekil
7- Türkiye
Türkiye “Volkanik
“Volkanik Kökenli
Taşlar” Dağılım
Dağılım Haritası
Haritası(Erkanol
(Erkanolve
vediğ.
diğerleri
2007-2012)
Şekil 7Kökenli Doğal
Doğal Taşlar”
2007-2012)

TRAVERTEN

Ülkemiz sınırları içinde travertenler, tektonik
hatların bulunduğu alanlarda yoğunlaşmaktaTRAVERTEN
dır. Özellikle Pontid, Anatolid, Torid, Kenar KıvTravertenlerin esası CaCO3 olup, Ca+2 ve
+2
Travertenlerin
esası
CaCO
olup,
Ca
ve
HCO
ce
zengin
yer altıKuşağı
sularının bölümlerinde
genellikle bir faydan,
çatlaktan
ya
rımları
traverten
ocakları
HCO3 - ce zengin yer altı sularının
genellikle
3
3
yer alır. Traverten ocakları; Batı Ege, Kuzeybir faydan, çatlaktan ya da yarıktan yeryüzüda yarıktan yeryüzüne çıktıkları yerde fizikokimyasal, biyokimyasal olarak bünyelerindeki CaCO3 çökeltmesiyle
batı Marmara, İç Anadolu, İç Toroslar, Akdeniz,
ne çıktıkları yerde fizikokimyasal, biyokimyasal
Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadoolarak
bünyelerindeki CaCO3 çökeltmesiyle
oluşur.
lu Bölgeleri’nde yoğunlaşmıştır (Şekil 8).
oluşur.
Ülkemiz sınırları içinde travertenler, tektonik hatların bulunduğu alanlarda yoğunlaşmaktadır. Özellikle

Pontid, Anatolid, Torid, Kenar Kıvrımları Kuşağı bölümlerinde traverten ocakları yer alır. Traverten ocakları;
Batı Ege, Kuzeybatı Marmara, İç Anadolu, İç Toroslar, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu
Anadolu Bölgeleri’nde yoğunlaşmıştır (Şekil 8).

Şekil 8- Türkiye “Traverten Sahaları” Dağılım Haritası (Erkanol ve diğerleri 2007-2012)
Şekil 8- Türkiye “Traverten Sahaları” Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ. 2007-2012)

HEDEF
“Türkiye Geneli Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alanların Belirlenmesi” projesi kapsamında yapılan
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Şekil 8- Türkiye “Traverten Sahaları” Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ. 2007-2012)

HEDEF
“Türkiye Geneli Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alanların Belirlenmesi” projesi kapsamında yapılan

HEDEF

amaca uygun haritalamalarda, Devoniyen –

çalışmalarda; çok farklı yaşta mermer ve doğal taş oluşturabilecek
formasyonlar
tespit
edilmiştir.
Ülke genelinde
Orta Miyosen
ve Üst
Miyosen
– Günümüz
yaş

aralığındaki birimlerden blok mermer ve doğal
“Türkiye Geneli Mermer ve Doğal Taş Poyapılan amaca uygun haritalamalarda, Devoniyen – Orta Miyosen ve Üst Miyosen – Günümüz yaş aralığındaki
taş üretimi ( traverten ve yapı taşı) yapılabiletansiyel Alanların Belirlenmesi” projesi kapsaceği
(Erkanol
ve diğerleri
2007mında
yapılan
çalışmalarda;
farklı (yaşta
birimlerden
blok mermer
ve doğal çok
taş üretimi
traverten ve
yapıbelirlenmiştir
taşı) yapılabileceği
belirlenmiştir
(Erkanol
ve
2012), (Şekil 9-10)
mermer ve doğal taş oluşturabilecek formasdiğ.2007-2012),(Şekil9,10)
yonlar
tespit edilmiştir. Ülke genelinde yapılan

Şekil 9- Alt Paleozoyik Yaşlı Ayna (Kayseri)
Şekil 9- Alt Paleozoyik Yaşlı Ayna (Kayseri)

Şekil 10- Alt Miyosen Yaşlı Ocak (Diyarbakır)
Şekil 10- Alt Miyosen Yaşlı Ocak (Diyarbakır)

Örnek çalışma; DPT ve Diyarbakır Valiliği
Türkiye Genelinde çalışan/çalışmayan tüm
tarafından
MTA
Genelolup,
Müdürlüğü’ne
verilen
mermer
doğal taş
ocakları görülmüş
olup, ve doğal
Türkiyeve
Genelinde
çalışan/çalışmayan
tüm mermer
taş ocakları
görülmüş
bu ocaklarda üretilen
proje kapsamında yapılmıştır (Erkanol ve Aybu ocaklarda üretilen mermer desenlerine ait
mermer blok
desenlerine
ait plaka,
blok resimleri
çekilmiş
elde 2011).
edilmiştir.
Yapılan arazi
çalışmaları,
açılan
dındağ,
Hazırlanan
katalog
da; il sınırlaplaka,
resimleri
çekilmiş
ve /veya
elde ve /veya
rı içinde mevcut olan 47 adet mermer deseniedilmiştir. Yapılan arazi çalışmaları, açılan ve
ve terk edilen ocaklardan elde edilen veriler, firma yetkilileri yapılan görüşmeler, çeşitli makalelerden alınan
nin yer aldığı ocak, blok, plaka ve kayacın ince
terk edilen ocaklardan elde edilen veriler, firma
kesitmermer,
fotoğrafı
bulunmaktadır.
Jeolojik,
yetkilileri
yapılan
çeşitli
makale-585 adet
bilgiler ışığında,
ülkegörüşmeler,
genelinde; 2012
yılı itibariyle
traverten
ve doğal taş Ayrıca
deseninin
varlığı
mineralojik+petrografik, fiziksel-mekanik, kimlerden alınan bilgiler ışığında, ülke genelinde;
yasal, ortamsal analiz sonuçları ve parametre2012 yılı itibariyle 585 adet mermer, traverten
leri yer alır (Şekil 11-14).
ve doğal taş deseninin varlığı tespit edilmiştir.
Bu zengin taş çeşitliliğinin gerek iç piyasada,
Hazırlanan katalog Türkçe-İngilizce olarak
gerekse dış pazarlarda tanıtılması gerektiği
500 adet basılmış olup, yurt dışına gönderildüşünülerek “Mermer ve Doğal Taş Katalomek üzere DPT ve Diyarbakır Valiliği’ne teslim
ğu” nun hazırlanması doğal taş sektörünün en
edilmiştir.
önemli ihtiyaçlardan biridir.
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Hazırlanan katalog Türkçe-İngilizce olarak 500 adet basılmış olup, yurt dışına gönderilmek üzere DPT ve
Diyarbakır Valiliği’ne teslim edilmiştir.

Şekil 11- Ocak fotoğrafı
Şekil 11. Ocak Fotoğrafı

Şekil 12.
12- İnce
İnceKesit
kesit Fotoğrafı
fotoğrafı
Şekil

Şekil 13- Blok fotoğrafı
Şekil 13. Blok Fotoğrafı

Şekil 14.
14- Plaka
PlakaFotoğrafı
fotoğrafı
Şekil

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda;
mermer ve doğal taş firmalarından elde edilen
analiz bilgilerinde çoğu zaman standartların
gözetilmediği tespit edilmiştir. Bu durumun, yakın zamanda AB Standartlarına göre problem
teşkil edeceği bilinmektedir. Bu nedenle yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne
geçmek için, mermer-doğal taş firmalarının
tüm analizlerini (mineralojik-petrografik, fiziksel-mekanik, kimyasal) akredite olmuş kurumlara yaptırmaları gerekmektedir.

Ülke genelinde hazırlanacak kataloğun;
tüm desenlerden alınacak örnekler ile mineralojik-petrografik, ortamsal analiz, fiziksel-mekanik, kimyasal parametreleri TSE ve TSE EN
standartları kapsayacak şekilde oluşturulması
gerekmektedir. Bu konuda; MTA Doğal Taş
Labarotuvarı’nda örnek bir çalışmadan alınan
temel standartlara ait analiz değerleri aşağıda
sunulmuştur (Çizelge 3-4).
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standartlara ait analiz değerleri aşağıda sunulmuştur (Çizelge 3, 4).
Çizelge 3. Mermerin Fiziksel, Mekanik Özellikleri
Çizelge 3. Mermerin Fiziksel, Mekanik Özellikleri
Plaka Verme Durumu
Kenar-Köşe Kesilmesi
Plaka Verme
Durumu
Cila Alma
Durumu
Kenar-Köşe
SertlikKesilmesi
(Mohs)
3
Cila Alma
Durumu
Yoğunluk
(g/cm )
Sertlik Birim Hacim Ağırlık
(Mohs) (g/cm3)
3
Yoğunluk
(g/cmKütlece
)
Atmosfer Basıncında Su Emme (TS EN
(%)
3
Birim Hacim
Ağırlık
(g/cm
)
13755)
Hacimce
(%)
Atmosfer
Basıncında
SuEmme
Emme (TS EN
KütleceKütlece
(%)
Kaynar
Suda Su
(%)
13755)
Hacimce
(%)
Hacimce
(%)
KaynarBasınç
Suda Su
Emme
Kütlece (%)
Direnci
Hacimce
(%) 2) (MPa)
(TS EN 1926)
(Kgf/cm
2
Basınç Don
Direnci
Sonrası Basınç Direnci
(Kgf/cm )(MPa)
2
(TS ENDon
1926)
(Kgf/cm
)
(MPa)
Kaybı
(%)
2
2
Don Sonrası
(Kgf/cm(Kgf/cm
)(MPa)
DarbeBasınç
DirenciDirenci
)( MPa)
2
Don Kaybı
(%)
Eğilme Direnci
(Kgf/cm )(MPa)
2
Darbe Direnci
(Kgf/cm )( MPa)
Görünür Porozite
(%)
2
Eğilme Doluluk
Direnci Oranı
(Kgf/cm )(MPa)
(%)
GörünürGözeneklilik
Porozite Derecesi
(%)
(%)
DolulukOrtalama
Oranı Aşınma Direnci
(%)(cm3/50 cm2)
Gözeneklilik Derecesi
(%)
3
2
Ortalama Aşınma Direnci
(cm /50 cm )
Çizelge 4. Mermerin Kimyasal Özellikleri

Çizelge 3- Mermerin Fiziksel, Mekanik Özellikleri

İyi
İyi
İyi
4
2,71
2,65
0,82
0,70
1,90

İyi
İyi
İyi
4
2,71
2,65
0,82
0,70
1,90 128,82
152,65
128,82 0,42
152,65 17,60
0,42 7,00
17,60 2,20
7,00 97,51
2,20 2,49
97,51 11,93
2,49
11,93

Çizelge 4- Mermerin Kimyasal Özellikleri

Çizelge 4. Mermerin Kimyasal Özellikleri
MgO
SiO2
MgO

0,6

0,6

SiO2

0,6

0,6

MTA Genel Müdürlüğü AR-GE çalışmaları
yapan bir Kamu Kuruluşudur. Kurum bünyesinde konu ile ilgili teknik eleman (jeoloji, maden,
jeofizik mühendisler), Uluslararası Akretide kazanmış Doğal Taş Labarotuvarı mevcuttur.
Ülkemiz sınırları içinde; “Mermer-Traverten-Serttaş-Yapı Taşı” varlığının ortaya
konması için bilimsel verilere dayalı “Türkiye
Mermer ve Doğal Taş“ envanteri hazırlanması
gerektiğine inanan Kurumumuz, ana hatları ile
belirtilen çalışmalara rehberlik edecek, Ülkemizin mermer ve doğal taş kaynakları ile ilgili
en geniş verileri kapsayacak, güncel değerlendirmelere açık “Türkiye Mermer ve Doğal Taş“

CaO
55,9

CaO
55,9

Fe2O3
Fe2O3

0,1

0,1

envanterinin Coğrafi Bilgi Sistemin de (CBS)
oluşturulması çalışmalarını tamamlamıştır.
Bu programda; İller ve pafta bazında belirlenen
doğal taş lokasyonları, bu lokasyonlara ait jeolojik veriler, mevcut desenler, desen fotoğrafları, ocak bilgileri, fiziko-mekanik, kimyasal parametreler, kullanım reçeteleri, üretim miktarları,
üretim-işletme bilgileri bulunacaktır.
Bu çalışmanın ile; Ülkemiz sınırları içindeki
tüm mermer, traverten ve doğal taşların kayıtları tutularak, değişik ölçeklerde konu ile ilgili
her çeşit sorgulama yapılabilecektir.
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MALATYA – ELAZIĞ, ERZURUM –
AĞRI, ÇORUM - YOZGAT İLLERİ
MERMER VE DOĞAL TAŞ
POTANSİYEL ALANLARI
Demir ERKANOL*, Abdülkerim AYDINDAĞ**,
Ali KOCAHARZEN**, Orhan KIZILTEPE** ve
Necmettin AKALIN**,

MTA Genel Müdürlüğü İş Programında yer
alan “Türkiye Mermer ve Doğaltaş Potansiyel
Alanlarının Belirlenmesi” projesi kapsamında
2011-2012 yıllarında Malatya, Elazığ, Erzurum, Kars, Çorum ve Yozgat illeri sınırları içerisinde çalışmalar yapılmıştır.
Çalışma kapsamında; il sınırları içerisinde
mermer, traverten ve yapı taş potansiyel alanların belirlenmesi, alternatif sahaların tespit
edilmesi etüd çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın amacı; özellikle ihracat potansiyeli yüksek mermer, traverten ve yapı taşların; oluşum süreçleri ve oluşumu etkileyen litolojik, yapısal, mağmatik ve metamorfik kontrol
sistemlerini tespit ederek, mevcut yatakların
yayılımını tespit etmek ve mermer ve doğal taş
olabilecek yeni potansiyel alanları belirlemektir. Bu nedenle yörede, ayrıntılı arazi çalışmaları yapılmış, mevcut mermer ocakları tespit
edilmiş, bölgede mevcut çeşitli yaş aralığındaki formasyonların stratigrafik ilişkileri ve tektonizma değerlendirilerek potansiyel alan olarak
değer kazanan alanlar işaretlenmiştir.
Tüm bu çalışmalar sonucunda; 1/100.000
ölçekli Malatya, Elazığ, Erzurum, Ağrı, Çorum,
Yozgat İlleri’nin Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alanlarının haritaları ve raporları hazırlanmıştır.
Malatya ve Elazığ illeri sınırları içinde, çok
miktarda açılmış traverten, mermer ve yapı
taşı ocağı bulunmaktadır. Mevcut traverten,
mermer ve yapı taşı ocakları stratigrafik olarak
değerlendirildiğinde;
Paleozoyik-Mesozoyik

yaşlı çeşitli şist ve merceklerden oluşan Keban
Metamorfitleri; Üst Kretase yaşlı granit, granodiyorit, gabro, monzonitlerden oluşan Baskil
Mağmatitleri, Permo-Triyas yaşlı kireçtaşları,
Triyas – Jura – Alt Kretase yaşlı dolomitik kireçtaşı ve kireçtaşı seviyeleri, Miyosen yaşlı kireçtaşları ile Üst Miyosen – Pliyosen - Güncel
yaşlı traverten seviyeleri doğal taş açısından
önemli potansiyel alanlardır. Üst Kretase - Eosen - Miyosen yaşlı yapı taşı olarak kullanılabilecek granit, monzonit, granodiorit sahaları da
bulunmaktadır.
Malatya ve Elazığ illeri hakkında genelleme yapılacak olursa; Malatya ili mermer, Elazığ ili ise traverten ve mermer açısından yoğunluk göstermektedir.
Elazığ ili, Türkiye mermer rezervinin % 8
ni karşılamaktadır. Rezerv miktarının yanı sıra;
dünya çapında üne sahip olan “Elazığ Vişne
(Rosso Levanto)” mermer türüne sahiptir.
Elazığ için mermer sektörünün ana unsuru “ Elazığ Vişne “ taşıdır. Elazığ’ın Alacakaya
ilçesi civarında yataklara sahip olan bu mermer türü, Türkiye’de üretilen ilk renkli mermer
türlerinden birisi olması ve dünyada da su an
itibari ile sadece Elazığ’da üretiliyor olması
sebebiyle, Elazığ’ın kalkınmasında önemli bir
potansiyele sahiptir. Yıllar önce tüm dünyada
İtalyan tası olarak tanınan ve dünya mermer literatüründe Rosso Levanto olarak adlandırılan
bu doğal taş türü, Elazığ’daki rezervlerin tespiti
ve İtalya’daki rezervlerin tükenmesiyle beraber
tüm dünyada “Elazığ Taşı” olarak tanınmaya
ve bilinmeye başlamıştır.
Malatya il genelinde mermer, traverten ve
doğal taş alanları;
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Malatya – Arapkir – Çiğnir köyü mermer
Malatya – Arapkir – Aktaş mermer
Malatya – Darende – Irmaklı köyü mermer
Malatya – Darende – Başkaya mermer
Malatya – Darende – Üçpınar mermer
Malatya – Darende – Geniz mermer
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7) Malatya – Hekimhan – Ağılbaşı mermer
8) Malatya – Darende – Göllüce mermer
9) Malatya – Hekimhan – Hasançelebi
traverten
10) Malatya – Hekimhan – Hasançelebi 		
traverten
11) Malatya – Kuluncuk mermer
12) Malatya – Yazıhan mermer
13) Malatya – Yazıhan - Böğürtlen
14) Malatya – Arguvan traverten
15) Malatya – Suyatağı traverten
16) Malatya – Akçadağ – Hançerli mermer
17) Malatya – Akçadağ – Ören mermer
18) Malatya – Akçadağ – Ortaköy mermer
19) Malatya – Akçadağ – Gürkaynak mermer
20) Malatya – Akçadağ –Dedeyazı mermer
21) Malatya – Doğanşehir – Çığlık mermer
22) Malatya – Orduzu monzonit
23) Malatya – Eskiköy mermer
24) Malatya – Yalınkaya mermer
Elazığ il genelinde mermer, traverten ve
doğal taş alanları;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Elazığ – Alacakaya – Mermer
Elazığ – Palu – Baltaşı - Traverten
Elazığ – Ağın – Traverten
Elazığ – Ağın – Dibekli – Traverten
Elazığ – Baskil – Kepektaş – Mermer
Elazığ – Pınarlar – Traverten
Elazığ – Hankendi – Traverten
Elazığ – Poyraz – Pelteköy – Mermer
Elazığ – Poyraz – Çöteli Mermer
Elazığ – Altınkuşak – Mermer sahaları
belli başlı potansiyel alanlardır.

Erzurum ve Ağrı illeri sınırları içinde,
özellikle traverten ocakları, yer yer mermer
ve yapı taşı ocağı bulunmaktadır. Mevcut
mermer ve yapı taşı ocakları stratigrafik olarak
değerlendirildiğinde; Mesozoyik yaşlı çeşitli
kayaç gruplarından, Üst Kretase yaşlı ofiolitik
komplekse ait seviyelerden ve Miyosen yaşlı
volkanitlerden oluşmaktadır. Üst Miyosen –
Pliyosen - Güncel yaşlı traverten seviyeleri
doğal taş açısından önemli potansiyel
alanlardır.
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Erzurum il genelinde mermer, traverten ve
doğal taş alanları;
1) Erzurum – Pasinler – Kızılkale mermer
sahası,
2) Erzurum – Pasinler – Aşağı Söylemez
traverten sahası,
3) Erzurum – Pasinler – Örentaş yapı taşı
sahası,
4) Erzurum – Narman – Dağyolu mermer
sahası
5) Erzurum – Horasan yapı taşı sahası
6) Erzurum – Hınıs – Karaköprü traverten
sahası
7) Erzurum – Hınıs – Başköy traverten 		
sahası
8) Erzurum – Hınıs – Ketenci traverten 		
sahası
9) Erzurum – Göksu traverten sahası
10) Erzurum – İspir – Çamlıkaya granit 		
sahası
11) Erzurum – İspir – Pazaryolu granitleri
12) Erzurum – İspir – Bayındır traverten 		
sahası
13) Erzurum – İspir – Moryayla gabro sahası
14) Erzurum – Dumlu yapı taşı sahası
15) Erzurum – Şenyurt traverten sahası
16) Erzurum – Kandilli traverten sahası
17) Erzurum – Çat – Ilısu yapı taşı sahası
Ağrı il genelinde traverten alanları;
1) Ağrı – Diyadin traverten sahası
Bu alandaki traverten sahası, Ülkemizin en
önemli beyaz tra-oniks sahası olup, çıkarılan
bloklar ihracata gitmektedir.
Çorum ve Yozgat illeri sınırları içinde yer
alan bölgede, Paleozoyik yaşlı Kırşehir masifine ait metamorfik kayaçlar, asit ve bazik plütonitler, Lütesiyen öncesi diyabazlar, Lütesiyen
deniz altı volkanik birimler, tüfler, fosilli kumtaşları ve Lütesiyen sonrası ince holokristalin
dokulu bazalt-andezitler yüzlek vermişlerdir.
Asit plütonitler, granit ve bazik karakterliler ise
gabro bileşiminde olup, Üst Kretase’den genç,
Eosen den yaşlıdırlar, Bu plütonitlerin üzerine
Eosen filişi gelmektedir.

Yörenin volkanit birimlerinden olan bademli bazalt ve diyabazlar çok altere olmuş
durumdadırlar. Aynı zamanda badem dokulu
bazaltlar, Lütesiyen yaşlı kumtaşlarıyla ve aglomeralarla ara katkılıdır. Volkanitlerin genç
birimi olan bazalt-andezitler ise koyu renkli
olup, sütunlu yapı gösteren kayaç topluluklarını oluştururlar. Yöre, Alpin Orojenezi tesirinde kalmış ve genellikle güneydoğu, kuzeybatı
doğrultularında uzanan faylanmalar görülmüştür.
Çorum İli ve Yozgat ili çevresinde mermer
ve doğal taşlar; Triyas-Kretase, Üst Kretase,
Eosen, ve Miyosen yaşlı kayaçlarda görülmektedir.
Pliyosen – Kuvaterner yaşlı “”traverten”
oluşumları ile genç volkanitlerde gözlenen
“yapı taşları” diğer önemli doğal taş türleridir.
Çorum il genelinde mermer ve doğal taş alanları;
1) Çorum – Kargı Kristalize kireçtaşı yatağı
2) Çorum – Kargı – Değirmendere traverten
yatağı
3) Çorum – Merkez – Çağşak Dere Breşik
kireçtaşı yatağı
4) Çorum – Osmancık – Kartonkaya diyabaz
zuhuru
5) Çorum – Kargı – Kale T. traverten yatağı
6) Çorum – Kargı – Moraköy traverten 		
zuhuru

7) Çorum – Mecitözü – Karacaören Breşik
kireçtaşı yatağı
8) Çorum – Mecitözü – Karacaören 		
konglomera yatağı
9) Çorum – Merkez – Palabıyık konglomera
zuhuru
10) Çorum – Boğazkale diyabaz zuhuru
11) Çorum – Kartaltepe mermer zuhurları
12) Çorum – İskilip – Akkaya mermer zuhuru
13) Çorum – Kargı – Ortaköy kireçtaşı 		
zuhurları
14) Çorum – Merkez – Denizköy tüf yatağı
Yozgat il genelinde mermer ve doğal taş
alanları;
1) Yozgat – İncesu mermer sahası
2) Yozgat – Aydıncık – Bazlambaç mermer
sahası
3) Yozgat – Yerköy – traverten sahası
4) Yozgat gabroları
5) Yozgat – Sorgun granit sahası
6) Yozgat – Sarıhacılı granit sahası
7) Yozgat – Sarıalan mermer sahası
8) Yozgat – Akdağ mermer zuhurları
9) Yozgat – Muslubelen diyabaz sahası
10) Yozgat – Boğazlıyan – Keldağ mermer
zuhuru
11) Yozgat – Çayıralan – Konuklar mermer
sahası
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SİSMİK VERİ İŞLEM MERKEZİ

*Rezzan ÖZERK
*Sinem AYKAÇ

Merkezinde üç kullanıcı kapasiteli Linux taJEOFİZİK
ETÜTLERİ
DAİRESİ
*Maden Tetkik
ve Arama Genel
Müdürlüğü, Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı - Ankara
banlı Red Hat işle- tim sistemine sahip Disco
BAŞKANLIĞI SİSMİK VERİ İŞLEM
Focus 5.4 veri işlem yazılımı kullanılmaktadır.
MERKEZİ

Jeofizik Etütleri Dairesi bünyesinde kurulan Sismik
Veri paket
İşlemprogramı
Merkeziiki2008
yılında
Veri İşlem
ve üç boyutlu verileri işlemeye
uygun olup,
kendi Linux
içinde
Veri İşlem Merkezinde
üç kullanıcı
kapasiteli
isimlendirilen
alt programtabanlı Red Hat işletim sistemine sahip modül
Discoolarak
Focus
5.4 veribirçok
işlem
yazılımı
Jeofizik Etütleri Dairesi bünyesinde kurudan
oluşmaktadır.
Her
birinin
ayrı
işlevi vardır.
kullanılmaktadır.

Rezzan
ve Sinem
AYKAÇ*
hizmetÖZERK*
vermeye
başlamıştır.

lan Sismik Veri İşlem Merkezi (Şekil 1) 2008
yılında hizmet vermeye başlamıştır. Veri İşlem

Sismik veri işlem de belirli bir işlem akışı mevcuttur.

Şekil 1- Veri İşlem Merkezi Şematik Görünümü

Veri işlem aşamasında
arazide
edi- Şematik
5) Genlik
kazancı uygulanması (Gain)
Veri
İşlemkayıt
Merkezi
Görünümü
len veriler SEGD formatında olup veri işlemin
Disco Focus programında yapılabilmesi için
VERİ İŞLEM AŞAMALARINDAN BAZI
ÖRNEKLER
SEGD modülü ile Disco internal formatına dönüştürülür. Kullanılan akış şeması ile yapılan
Veri İşlem
paket
programı
iki ve üçolursak
boyutlu verileri
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genel
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Her
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ayrıtoplanır
işlevi
bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
ola- rak belirli bir atış alıcı düzeninde
vardır. Sismik veri işlem de belirli bir işlem akışı
mevcuttur.
(Şekil
2). Uygun modüller yardımı ile atış alı1) Sismik verilerin okunması
cı düzeninden ortak yansıma düzenine (CDP)
2) Sismik hat içi atış – alıcı düzeni
geçiş yapılır. Sismik datanın, genelleştirilmiş
(geometry)
veri işlem akış düzenine (Şekil 3) uygun olarak
3) İstenmeyen kalitedeki sismik izlerin
prosesi gerçekleştirilir.
ayıklanması (editing)
4) Atış düzeninden ortak yansıma
düzenine geçilmesi (CDP)
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Arazide veriler çalışma amacına bağlı olarak belirli bir atış alıcı düzeninde toplanır.
Uygun modüller yardımı ile atış alıcı düzeninden ortak yansıma düzenine (CDP)
geçiş yapılır.

Şekil 2- Araziden Alınmış Sismik Yansıma Atış Kaydı Örneği

Araziden
Alınmış
Sismik
AtışKaydı
KaydıÖrneği
Örneği
Şekil
2- Araziden
Alınmış
SismikYansıma
Yansıma Atış
Disco - Focus programında ilgili modül ile veritabanındaki geometri bilgileri iz
başlıklarına (trace header) yazdırılır. Ardından kötü izler ayıklanarak çevresel
etmenler ve enerji kaynağının (vibro) yarattığı gürültüler en aza indirilerek veri
kalitesinin artması sağlanmış olur.

Şekil 3- Genelleştirilmiş Veri İşlem Akış Şeması

Şekil 3- Genelleştirilmiş Veri İşlem Akış Şeması
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Araziden Alınmış Sismik Yansıma Atış Kaydı Örneği
Disco - Focus programında ilgili modül ile veritabanındaki geometri bilgileri iz
başlıklarına
(trace
header) yazdırılır.
kötü kaynağının
izler ayıklanarak
çevresel
ve enerji
(vibro) yarattığı
gürültüler
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indirilerek
veri sağen aza indirilerek veri kalitesinin artması
veritabanındaki geometri bilgileri iz başlıklarıkalitesinin
artması
sağlanmış
olur. kötü izler
lanmış olur.
na
(trace header)
yazdırılır.
Ardından
(Şekil 4) ayıklanarak (edit) çevresel etmenler

Şekil 4- Atış Kaydı Üzerindeki Kötü İzlerin Görüntüsü

Arazi çalışması sırasında vibrolar arasında oluşabilecek genlik farklarının giderilmesi
amacı
yapılan
düzeltmenin
ardından yerine
küreselkonulması
açılımdan
kaynaklananKazanç
genlik
gerekmektedir.
Arazi ile
çalışması
sırasında
vibrolar arasın(Gain)
analizi
(Şekil
5)
ile
veriler
kontrol
edileda
oluşabilecek
genlik
farklarının
giderilmesi
azalımının yerine konulması gerekmektedir. Kazanç analizi ile veriler kontrol edilerek
rek genliklerin arzu edilen seviyeye taşınması
amacı
ile yapılan
ardından
küre- sağlanır.
genliklerin
arzu düzeltmenin
edilen seviyeye
taşınması
sel açılımdan kaynaklanan genlik azalımının

sağlanır.

Şekil 5- Gain Öncesi ve Sonrası Görüntü

Gain Öncesi ve Sonrası Görüntü
Kullanılan veri işlem programında çeşitli filtre tipleri mevcuttur. Kot farklılığından
meydana gelen bozucu etkileri düzeltmek amacı ile yükseklik düzeltmesi yapılır. Bu
işlem yapılırken bir datum düzeyi seçilerek tüm atışlardaki direkt gelen dalgalardan
hesaplanan hızlar kullanılarak yükseklik düzeltmesi uygulanır.
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Gain Öncesi ve Sonrası Görüntü
Kullanılan
veri işlem programında çeşitli filtre
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Kullanılan veri işlem programında çebozucu etkileri düzeltmek amacı ile yükseklik
meydana
düzeltmek
ile yükseklik
düzeltmesi
şitli filtre gelen
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mevcuttur.etkileri
Verilerin
frekans amacı
düzeltmesi
yapılır (Şekil
6). Bu işlem yapılır.
yapılırkenBu
işlem
yapılırken
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seçilerek
tümdatum
atışlardaki
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kulhesaplanan hızlar kullanılarak yükseklik düzeltmesi uygulanır.
re tipi seçilir. Kot farklılığından meydana gelen

lanılarak yükseklik düzeltmesi uygulanır.

Şekil 6- Statik Düzeltme

Dalgacığı şekillendirmek, düşey çözünürlüğü arttırmak ve tekrarlı yasımaları ortadan
Statik
kaldırmak
amacıyla Dekonvolüsyon
(ters Düzeltme
evrişim)
uygulanmıştır.
Dalgacığı şekillendirmek, düşey çözünürlüğü
dırmak amacıyla Dekonvolüsyon (ters evrişim)
arttırmak ve tekrarlı yasımaları ortadan kal-

(Şekil 7) uygulanmıştır (Yılmaz O.,1987).

Şekil 7- Dekonvolüsyon Öncesi ve Sonrası Spectrum Görüntüleri

Dekonvolüsyon Öncesi ve Sonrası Spectrum Görüntüleri

rak hiperbol konumundaki hız düzeni yatay
Sismik hız analizi Focus’ta interaktif olarak
hız düzenine sokulmuş olur.
yapılmaktadır (Şekil 8). Bulunan yığma hızları
veritabanına
yazılır Focus’ta
ve bu hızlar
kullanılaSismik
hız analizi
interaktif
olarak yapılmaktadır. Bulunan yığma hızları

veritabanına yazılır ve bu hızlar kullanılarak hiperbol konumundaki hız düzeni yatay
hız düzenine sokulmuş olur.
164

Sismik hız analizi Focus’ta interaktif olarak yapılmaktadır. Bulunan yığma hızları
veritabanına yazılır ve bu hızlar kullanılarak hiperbol konumundaki hız düzeni yatay
hız düzenine sokulmuş olur.

Şekil 8- Hız Analizi Uygulamasından Bir Görüntü

Hız Analizi Uygulamasından Bir Görüntü

Şekil 9- Sismik Veri İşlem Merkezi

Sismik Veri İşlem Merkezinde (Şekil 9)
sismik yansıma çalışmaları neticesinde elde
edilen sismik datalar, veri işlem yazılımındaki
modüller kullanılarak final sismik kesitler haline getirilir. Sismik veri işlem, toplanan verilerin çeşitli işlemlerle anlamlı ve yorumlanabilir

hale getirilmesidir. Veri işlem aşamasında
hedef, veriyi en iyi şekilde işleyerek yorumcuya hazır hale getirmektir. Sismik yansıma
yönteminde sismik veri işlem sonrası çıkan
ürün bir final sismik zaman kesitidir. . Sismik
zaman kesitinde yatay eksen, mesafe olarak
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metre cinsinden arazide ölçülmüş sismik hat
üzerindeki atış (shot) noktalarını (bu noktaların iki katı olarak ortak derinlik noktası (CDP)
numaralarını göstermektedir. Düşey eksen ise
saniye cinsinden gidiş-gelişi (seyahat zamanını) göstermektedir. Yığma kesitinde görülen
yansıma olayları sismik dalga düşey olarak
yol alıyormuş gibi çizilir. Bu varsayım ancak
yatay yansıtıcı yüzeylerin olması durumunda
doğrudur. Fakat yansıtıcıların eğimli olması
durumunda bu varsayım doğru değildir. Bunun

düzeltilmesi için yansıma noktalarının gerçek
yerlerine taşıması yani göç (migrasyon) ettirilmesi gerekir. Eskişehir-Alpu neojen havzasının
jeofizik sismik yansıma etüdü ile araştırılması
projesi kapsamında elde edilen sismik kesitler
üzerine migrasyon uygulanarak sismik yorumları gerçekleştirilmiştir (Izladı, E., Toksoy, A.T.,
ve diğerleri, 2010). Aşağıdaki şekillerde bu
projeden elde edilen migrasyonlu sismik yığma kesit ve migrasyonlu yorumlanmış sismik
yığma kesit örneği verilmiştir (Şekil 10-11)

Migrasyonlu Yığma Kesit

Şekil 10- Migrasyonlu yığma kesit

Migrasyonlu Yığma Kesit

Şekil 11- Migrasyonlu yorumlanmış yığma kesit
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Migrasyonlu Yorumlanmış Yığma Kesit

Izladı, E., Toksoy, A.T., vd., 2010. EskişehirAlpu neojen havzasının jeofizik sismik yansıma etüdü ile araştırılması
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En güçlü elektromanyetik(EM)
sülfitler, grafit, konsolide olma
Jeofizik araştırmalarda kullanılan Elektromanyetik
gibi
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bir alıcıyla kaydedilirken,
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YÖNTEMLER
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alan oluşur
iletkendirler.
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volkanosedimanterler
değerli metaller
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içeren Masif pirit-pen

Daha Zayıf hedefler;

Pb-Zn depolayan karb
sülfatla beraber bulun
yapılarla ilişkilendiril
İLETKEN
 Volkanik ve sedimant
Birincil EM Alan
EDDY AKIMLARI
bulunan, altınla berab
İkincil EM Alan
SB,Ag,Bi vb içeren k
Şekil 1- Elektromanyetik indüksiyonun şematik gösterimi
 Magmatik sokulum ka
Şekil1.Elektromanyetik İndüksiyonun Şematik
çakıl
gibi
sedimanlar
verirler.
İletkenlik
Yöntemler, havada,
karada
ve
denizde
uyyersıralaalan genelde pirit
Gösterimi
masında sıkışmış sedimanlar grafit, Cu,Pb,Zn
şist ve yatakları
gulanabilir. Elektromanyetik (EM) Yöntemlerin
çoğu rezistif volkanik kayaçtan(dolomit,limonit)
kullanım alanları ise;Yöntemler, havada, karada ve denizde
•
Maden aramaları
uygulanabilir. Elektromanyetik daha
(EM) aşağıdadır.
YöntemlerinAyrıca, çürümüş malzemeden oluşan, göl dipleri, bataklık ortamları da
•
Gömülü Boru ve kablo hatları
kullanım alanları ise;


iletkendirler.
•
Yanal süreksizliklerin belirlenmesi
•
Erime boşluklarının belirlenmesi
 Maden aramaları
Aşağıda havadan elektromanyetik
yön-Oranı
•
Yer altı suyu kirlenmesi ve tuzluluk
Sinyal/Gürültü
 Gömülü Boru ve kablo
hatları
temler
için bazı iyi ve nispeten zayıf tepki veren
		
girişimlerinin haritalanması
 Yanal süreksizliklerinortamlar
belirlenmesi
Sistemin anomaliyi tanıma ve
örnek olarak verilmiştir.
•
Arkeojeofizik
 Erime boşluklarının belirlenmesi
•
Jeotermal aramalar
gürültü oranıyla sınırlıdır. Bir
• tuzluluk
Genellikle piritlerle birlikte
Havadan elektromanyetik
yöntemlerin
 Yeraltı
Suyu kirlenmesi ve
kadarbulunan,
yüksek ve sistemden
		
masif
volkanosedimanterler,
Cu, ikincil
Pb,
amacı, genellikle hızlı ve nispeten
düşük
magirişimlerinin haritalanması
kadar azsa,
alan daha k
		
Zn ve diğer değerli metaller
liyetlerle masif sülfitler gibi çeşitli iletilenleri
jeolojik
gürültü
daha
az olaca
 Arkeojeofizik
•
Nikel ve bazen bakır ve değerli mine
araştırmaktır. Bu yöntemler, ana kayacın ve
ölçümlerinde
birincil
ala
 Jeotermal aramalar 		 raller içeren Masif pirit-penlandit
ya
örtü kayacın iletken, çok ince olduğu durumlar
gürültülerinden etkilendiği içi
		
takları,
hariç birçok jeolojik yapıda uygulanabilir. Çeartırılarak sinyal/gürültü oran
Daha Zayıf hedefler;
şitli mühendislik problemlerinin çözümünde ve
sağlanamaz.
•
Pb-Zn depolayan karbonat,
sık sıkZaman ortamı ölç
genel jeolojik yapıyı ortaya çıkarmak ve haritaHavadan elektromanyetik yöntemlerin amacı,
kaynaklanan
		
demir sülfatla beraber bulunan ve gürültüler birincil
lamak için oldukça uygundur.
genellikle hızlı ve nispeten düşük
maliyetlerle
masif
		
bazen grafitik yapılarla
ilişkilendirilen
etkilenmez.
Bu yüzden d
		
pirit,
En güçlü elektromanyetik (EM) yanıtı, masif sülfitler, grafit, konsolide olmamış kil, kum,
*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeofizik Dairesi Başkanlığı - Ankara
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•
		
		
		
•
		
		

Volkanik ve sedimanter kayaçlar
içinde bulunan, altınla beraber pirit,
bazen de SB,Ag,Bi vb içeren kuvars
damarları,
Magmatik sokulum kayaçlarının 		
etrafında yer alan genelde pirit ve
manyetit bulunan Cu, Pb, Zn yatakları

Sinyal/Gürültü oranı
Sistemin anomaliyi tanıma ve ölçme yeteneği sinyal gürültü oranıyla sınırlıdır. Birincil
alanın gücü ne kadar yüksek ve sistemden
kaynaklı gürültü ne kadar azsa, ikincil alan
daha kuvvetli ve dolayısıyla jeolojik gürültü
daha az olacaktır. Frekans ortamı ölçümlerinde birincil alan gücü, sistem gürültülerinden etkilendiği için birincil alan gücü artırılarak sinyal/
gürültü oranında çok fazla artış sağlanamaz.
Zaman ortamı ölçümlerinde sistemden kaynaklanan gürültüler birincil alan tarafından fazla etkilenmez. Bu yüzden daha kaliteli sinyal
alabilmek için birincil alanın gücü artırılabilir.
Sinyal-gürültü oranını artırma girişimleri bazen
alıcı verici uzaklığının artırılmasıyla yapılabilir.
Bununla birlikte daha uzun taşıyıcı ünite kullanmak, sistemin daha yatay olmasını sağlamak da, sistem gürültüsünde artış gösterebilir.
Çok iletken sahalarda gürültüyü bastırabilmek
için üniteyi iyi dengelemek gerekir.
Jeolojik gürültü kaynakları
•
İletken örtü kayaçtaki yanal değişimler
•
Metamorfik ana kayaçtaki grafit 		
		
bantları
•
Altere olmuş mafik,ultramafik kayaçlar
•
Yer altı suyu taşıyan fay ve ezilme
		
zonları
•
Serpantinleşmiş ultramafiklerdeki
		
manyetit bantları

Nüfuz derinliği (Penetrasyon)
Havadan elektromanyetik sistemlerin penetrasyonu derin araştırmalarda da etkilidir.
Daha iyi penetrasyon için genellikle koşullar
elverdikçe daha yüksek uçuşlar lazımdır . Genellikle geniş alıcı –verici aralığı daha geniş
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penetrayon sağlar .Penetrasyon da sinyal-gürültü oranıyla yakından ilgilidir.

Formasyonları ayırdetme ve çözümleme
Farklı fiziksel özellik ve geometrik yapıdaki iletkenler arasındaki farkı çözebilmek çok
önemlidir. Özellikle yatay tabakalı iletkenler ve
dik olarak yerleşmiş yataklar arasında da çok
önemlidir. Değişik frekanslar ve bobin dizilimleri kullanarak Helikopter EM sistemler bu konuda oldukça başarılı olabilirler.
Sistemler komşu iletkenleri de ayırdedebilme yeteneğine sahiptir. Örtülü ve ayrık yerleşmiş iletkenlerde keskin anomaliler verir.

Yanal ayrımlılık
Profil aralıklarının sıklığı ve sayıca çokluğu, bobinler arası uzaklık yanal ayrımlılığı artırır.

Sistem performansını etkileyen faktörler
•
•
•
		
•
		

Sahanın düz yada engebeli olması
Bölgedeki bitki örtüsü yüksekliği
Bölgedeki boru hatları ve parazit
yaratabilecek elektrik hatları
Çalışmanın maliyeti açısından 		
sahanın uzaklığı ve ulaşım şartları

HAVADAN TEM YÖNTEMİ
Bu sistemde kanadın etrafını çevreleyen
uygun, sabit bir verici bulunur. Verici den gönderilen akımın aniden kesilmesi ile değişken
bir elektromanyetik alan meydana gelir. Civarda bir iletken mevcutsa, zamanla değişen
bir ikincil alan oluşur. Tem yöntemi bu alanın
değişiminden faydalanarak yer altının iletkenliği hakkında bilgi verir. İşlem hat boyunca 6-8
değişik zamanlarda tekrarlanır. Uçağın arkasında asılı durumda olan alıcı, vericiden akım
kesildiğinde kayıt alır. Vericiden gönderilen sinyal geniş bir frekans içeriğine sahiptir. Bundan
dolayı tek bir ölçümle birçok farklı derinlikten
bilgi alınabilir (Şekil 2).

Alıcıdaki Birincil Alan

İletkendeki Birincil Alan

İletkendeki Toplam Alan

VERİCİ
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faydalanarak yeraltının iletkenliği hakkında bilgi
verir. İşlem hat boyunca 6-8 değişik zamanlarda
sistemde kanadın etrafını çevreleyen uygun,
Şekil.3 HEM Yönteminin Şematik
tekrarlanır.
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Sisteme yine aynı anda yatay olarak manyetometre
ve/veya VLF alıcısı eklenebilir. Manyetometre
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aydınlatmada yardımı olacaktır.
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adan TEM Yönteminin ve Alanın etkisinin
değişiminin şematik gösterimi

N FREKANS ORTAMI
MAGNETİK
HELİKOPTER

Şekil HEM
3- HEM
Yönteminin
Şematik
Gösterimi
Şekil.3
Yönteminin
Şematik
Gösterimi
HAVADAN VLF ÖLÇÜMLERİ
VLF-Elektromanyetik yöntem; kırık, sokulum gibi
yanal özdirenç farklılığı gösteren dokanaklar, jeolojik
birimlerin sınırlarının belirlenmesinde, metalik
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HAVADAN VLF ÖLÇÜMLERİ

ve navigasyon amaçlı kullanılan güçlü radyo
sinyalleri amaçlanmıştır.
kullanılarak ölçülür. Diğer
askeri haberleşmenin sağlanması
Buradyo vericilerinden daha düşük olan frekans bandıyla,
VLF-Elektromanyetik yöntem; kırık, soistasyonlardan
yayılan
sinyaller
çok yer
uzak yapılarının
mesafelerde ve elektrik
deniz altında askeri
kulum gibi
yanal özdirenç farklılığı
gösteren
sağlanması
Bu
dokanaklar,
jeolojik birimlerin sınırlarının
özelliklerinden
etkilenir.be-Alıcıhaberleşmenin
ünite hava
aracınaamaçlanmıştır.
asılı
istasyonlardan yayılan sinyaller yer yapılarılirlenmesinde, metalik cevherlerin yer ve uzadurumdadır. Frekans aralığı 15-30
khz dir.
nın elektrik özelliklerinden etkilenir. Alıcı ünite
nımlarının belirlenmesinde, çevre jeofiziği uyhava aracına asılı durumdadır. Frekans aralığı
gulamalarında kullanılmaktadır (Şekil 4).
15-30 khz dir.
VLF sistemleri ile manyetik alandaki değişimler genellikle ordu tarafından haberleşme
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miktarda

Havadan
örtü kaya
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Şekil 4- VLF Verici İstasyonlarının konumları

Sistem seçimi
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örtü kayaç, yüksek ağaçlar. Temel
1- 1000
km alanda
30-60
m kalınlığında
Şekil.
4 VLF
Verici
İstasyonlarının
konumları
kayaç; pirit, arjilit, şist, volkanik ara ürünler ve
Cu-Zn yatağı, kısmen iletken olan örtü kayaç
granit.
temel kayacın üzerinde, temel kayaç felsik ve
çeşitli metavolkanik kuvars, bantlaşmış demir,
En az 75 m de yeterli penetrasyon
sokulum yapmış granit ve az miktarda gabrodan oluşmakta.
Sistem Seçimi
Dağlık arazide kolaylık
Havadan EM sistemler iyi penetrasyon
Zayıf iletkenlere karşı hassasiyet
sağlar, iletken örtü kayacı tolere edebilir. İyi yaÇok
kanallı
HEM
sistem en az bir frekansta 3000
nal ayrımlılık
gösterir.
Alçakbir
uçuş
yapılabilir.
Çok kanallı bir HEM sistem en az bir freHz
tüm
gerekli
bilgiyi
sağlayabilir.150
m aralık
kansta 3000 Hz tüm gerekli bilgiyi sağlayabiHEM sisteminde profil aralığı daraltılırsa,
lir.150 m aralık yeterlidir.
yanal ayrımlılık
artacaktır. Yüzey iletkenliğini,
yeterlidir.
maden yatağını temel kayadan iyi ayırdedebi3-500 km2’lik alanda Cu-Zn ufak bir yalecektir.
3-500 km2lik alanda Cu-Zn ufak
bir yatak.
Temel
tak. Temel
kayaç, mafik
volkanizma ürünleri
ve bazı ultramafik kayaçlar ve ufak meta sediTEM’ de ise 400 m lik ölçüm aralığı yeterli
kayaç, mafik volkanizma ürünleri
ve bazı ultramafik
manlar. İletken olmayan ince örtü kayaç.
olacaktır ancak HEM kadar iyi sonuç vermeyekayaçlar ve ufak meta sedimanlar. İletken olmayan
bilir.

2-150 km
örtü kaya
şist, volk
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ince örtü kayaç.

Sistemler yatak küçük bir alanda olduğundan başarılı

En az 75

Dağlık ar

Zayıf ilet

BAZI ÖRNEK ÇALIŞMALAR
1990 yılında,
Kanada-Saskatchewan-Shea
Creek Bölgesi nde
yapılanÖRNEK
bir çalışmada
yaklaşık 800 m derinlikte beklenen
Sistemler
yatak
küçük bir alanda olduğunBAZI
ÇALIŞMALAR
iletken, yapılan sondajda 695 m de bulunmuştur.
dan başarılı sonuç verir. HEM 300 HZ ile birlikte -VLF de kullanılabilir-iyi penetrasyon ve
1990 yılında, Kanada-Saskatchewan-Shea
yanal ayrımlılık sağlar. VLF yayılmış iletkenleri
Creek Bölgesi nde yapılan bir çalışmada yakveya mercek şeklindeki cevheri ayırt edebilir.
laşık 800 m derinlikte beklenen iletken, yapılan
sondajda 695 m de bulunmuştur (Şekil 5-6).

Şekil 5- Shea Creek Bölgesinde 700 m derinlikte iletkenin verdiği anomali. Üstteki
şekil, Havadan TEM yöntemine ait profili, alttaki şekil ise iletkenliğin derinŞekil.5 Shea Creek Bölgesinde 700m derinlikte iletkenin verdiği anomali. Üstteki şekil, Havadan TEM yöntemine ait
likle değişimini göstermekte.
profili, alttaki şekil ise iletkenliğin derinlikle değişimini göstermekte.(Smith, R.S and Koach, R,2006)

Şekil6 6Gömülü
bir maden
yatağın
EM Yöntem
ile ölçümü.
Şekil.
Gömülü
bir maden
yatağın Havadan
EMHavadan
Yöntem ile ölçümü.
Toplam manyetik
alan değişimi kırmızı çizgiyle,
Toplam
değişimi
kırmızı
çizgiyle, alandaki düşey
alandaki düşey
değişimmanyetik
mavi ,yatay alan
değişim
siyah çizgiyle
gösterilmiştir.
değişim mavi, yatay değişim siyah çizgiyle gösterilmiştir.



Yer altı Suyu Araştırmalarında akifer kalınlıkları haritalanabilir. Danimarka’da Fyn bölgesinde yapılmış bir
çalışma şekil 7. de gösterilmiştir.
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Şekil. 6 Gömülü bir maden yatağın Havadan EM Yöntem ile ölçümü. Toplam manyetik alan değişimi kırmızı çizgiyle,
alandaki düşey değişim mavi ,yatay değişim siyah çizgiyle gösterilmiştir.



Yer altı Suyu Araştırmalarında akifer kalınlıkları haritalanabilir. Danimarka’da Fyn bölgesinde yapılmış bir

♦ Yer altı suyu
Araştırmalarında
akifer kalınçalışma
şekil 7. de gösterilmiştir.
lıkları haritalanabilir. Danimarka’da Fyn bölge-

sinde yapılmış bir çalışma şekil 7 de gösterilmiştir.

Şekil 7- Danimarka-Fyn Bölgesi yer altı suyu çalışmaları, Akifer kalınlıkları.
Şekil 7. Danimarka-Fyn Bölgesi yer altı suyu çalışmaları, Akifer kalınlıkları( Smith.,2004)

♦ Havadan EM Yöntemler, yer yer gaz da
içerebilen paleo-kanalların (kömür yatakları
veyadaha
yaşlıEMkayaçlar
içine
girmiş
Havadan
Yöntemler,
yer yer
gaz datekne
içerebilen
(kömür
yatakları
daha yaşlı
şekilli, içipaleo-kanalların
kum dolabilen,
eski
akıntıveya
kanalı),
girmiş tekne şekilli,
içi kum
dolabilen,
tespitindekayaçlar
veya içine
konvansiyonel
olmayan
petrol
eski
akıntı
kanalı),
tespitinde
veya
konvansiyonel
ürünlerinden, petrol kumu gibi yapıların araşolmayan petrol ürünlerinden, petrol kumu gibi

tırılmasında da kullanılabiliyor. EM yöntemlerin, bu ürünler açısından zengin olan Kanada
‘da Petrol
kumu
aramalarında
yönteme
yapıların
araştırılmasında
da sismik
kullanılabiliyor.
EM
yöntemlerin,
zengin olan
göre daha
ucuz bu
ve ürünler
pratik açısından
olduğu görülmüş.
‘da Petrol kumu aramalarında sismik
(Şekil Kanada
8)
yönteme göre daha ucuz ve pratik olduğu görülmüş.
(Şekil 8)

Şekil 8- Bir sismik kesitle, Havadan EM yöntem kullanılarak elde edilen kesitinin
karşılaştırılması.
Şekil 8. Bir sismik kesitle, Havadan EM yöntem kullanılarak elde edilen kesitinin karşılaştırılması.
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DOĞRU AKIM ÖZDİRENÇ
YÖNTEMLERİ İLE KÖMÜR
ARAMALARI
Hayrettin KARZAOĞLU* ve Gamze KARZAOĞLU*

ÖZ
Kömür aramalarında doğru akım özdirenç
yöntemlerinin kullanılması havzanın jeolojik oluşum koşullarına göre şekillenmektedir.
Düşey Elektrik Sondaj (DES) eğrilerinin Neojen çökel havzalarda (göl, akarsu) davranış
özellikleri belirgindir. Bu özellik akımın iletilme
şeklinden kaynaklanmaktadır. Söz konusu iletim; iyonik yoldan gerçekleşmektedir. Aşınarak
kayaçların bünyesinden sökülen değişik boyuttaki sedimanter birimler faylarla denetli graben havzalarda depolanmaktadır. Bu birikim
akarsu rejimine ve göl ortamındaki fizikokimyasal koşullara bağlı olarak gerçekleşmektedir. Çökeller havza kenarlarında tane boyutu iri
havzanın derin kesimlerine doğru tane boyutu
küçülerek depolanmaktadır. Bu tür ortamlara
gelen organik kökenli malzemeler çökel kalınlığının fazla olduğu durumlarda dış etkenlerden fazla etkilenmemekte ve korunmaktadır.
Organik bu malzemeler göl sularının yeterli
derinliğe ulaştığı durumlarda (150m) oksijenin
bozucu etkisinden kurtulmaktadır. Üzerine gelen diğer çökellerin oluşturmuş olduğu ısı ve
basınç etkisi ile zamanla kömüre dönüşmektedir. İletkenliğin iyonik iletkenlikten elektron iletkenliğine geçtiği derinlikler kömür için çoğu kez
temeli oluşturmaktadır. Havzanın denizel özellik göstermemesi durumunda DES eğri modeli
H tipi eğri modelidir. Bunun nedeni; elektriksel
temelin masif özellik gösteren kayaçlardan
oluşmuş olmasıdır. Elektriksel temelin denizel
filiş olması durumunda DES eğri modeli Q tipi
eğri modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
durumun asıl nedeni ise; Eosen iç denizinin
çekilmesi (orojenez) neticesinde Oligosen döneminde oluşan kalın tuz (jips, NaCl) oluşumlarıdır. Bu oluşumlar; iletkenliğin iyonik yoldan
devam etmesi şeklinde DES eğrilerinde kendini göstermektedir.

KÖMÜRÜN TANIMI
Kömür homojen olmayan, kompakt, çoğunlukla lignoselülozik bitki parçalarından
meydana gelen, tabakalaşma gösteren, içerisinde çoğunlukla C, az miktarda H – O – S ve
N elementlerinin bulunduğu ama inorganik (kil,
silt, z elementleri gibi) maddelerinde olabildiği, bataklıklarda oluşan, kahverengi ve siyah
renk tonlarında olan, yanabilen, katı fosil organik kütlelerdir Kömürler yakıt hammaddesi
oldukları gibi, değişik amaçlarda (kok yapımı,
kimyasal madde üretimi gibi alanlarda) da kullanılırlar.

KÖMÜRÜN OLUŞUMU
Kömür, nebatların bataklık alanlarda birikmesi sonucu oluşan tabakaların değişime uğraması neticesi meydana gelmiştir Bu tabakalar üzerine çeşitli çökeltilerin birikmesi ve arz’ın
hareketleri sonucu derinliklere gömülmüştür
Gömülmüş olan bu nebatlar; artan ısı ve basınca maruz kaldıklarında bünyelerinde fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğrayarak kömüre
dönüşürler Bu proses milyonlarca yıl içinde
gerçekleşerek kömürler organik olgunluklarına
göre Linyit, Altbitümlü, Kömür, Bitümlü Kömür
ve Antrasit tiplerine ayrılırlar
Neojen havzalarda (göl ve akarsu) havza derinliğinin artması sonucunda genellikle
ince taneli kireçtaşı marn ardışımı gelir. Bazı
devirlerde canlıların fazla oluşu bol miktarda
organik gerecin göle taşınmasına neden olmaktadır. Bu taşınan organik gereç, göl sularının 150 m’yi aştığı havasız ortamlarda bitüm
şekline dönüşmektedir. Orojenez ve bir takım
nedenlerden dolayı göl sularının çekilmesi neticesinde ortama zaman zaman akarsu ortamı
çökelleri gelmektedir. Bu tür ortamı temsil eden
jeolojik birimler taşınma sonucu oluştuklarından dolayı kum, kil, silt, marn gibi sedimanter
kökenlidirler.

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı – Ankara
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KÖMÜR VE DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ
Neojen havzalarda DES (Düşey Elektrik Sondaj) eğri karakteri H tipi eğri şeklindedir. Bunun nedeni; bu tür ortamların poroz ve
permeabilitesinin yüksek olması nedeniyle
elektriksel iletkenliğin elektron iletkenliğinden
ziyade gözeneklerdeki tuzlu suyun etkisi ile
iletkenliğin iyonik yoldan gerçekleşmesidir. Bu
durum özdirenç açısından oldukça düşük özdirenç okumalarına karşılık gelmektedir. Göl çökelleri hem yatay hem de düşey yönde değişim
göstermektedir. Gölün hareketli ya da durağan
olmasına göre de çökelen birimler farklılık arz
eder. Ülkemiz genelinde orojenez hareketlerinin neden olduğu volkanizmalar ve bu volkanik malzemelerin göl ortamına taşınması
sonucunda ortama yoğun miktarda Na iyonu
taşınmaktadır. Bu da ortamda jeokimyasal ve
iklim koşullarının da etkisi ile tuz oluşumlarına
neden olmaktadır. Tuzun varlığı birimler arasında özdirenç kriteri baz alınarak birim ayırt
edilmesine pek olanak tanımaz. Bunun nedeni
birimler arasında fiziksel bir ayrım oluşturacak
kadar birimlerin kalınlık, litolojik ve devamlılık
özellikleri göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Bu olumsuzluğa gözeneklere dağılmış
tuzlu suyu da koyarsak durum daha da karmaşık bir yapı arz eder.
Ülkemiz genelinde bu tür organik madde zenginleşmeleri Karbonifer (Zonguldak)
ve sonrası özellikle Eosen ve Miyosende etkindir. Jura yaşlı kömürlereAdana-Kozan,,Bayburt; Eosen kömürlerine Amasya-Çeltek,
Çorum-Mecitözü, Yozgat-Sorgun, Bolu-Mengen; Oligosen kömürlerine Tekirdağ-Malkara,
Erzurum-Oltu, Erzurum-İspir; Miyosen kömürlerine Kütahya-Tunçbilek, Manisa-Soma,
Muğla-Yatağan, Çanakkale-Çan, Bursa-Orhaneli, Ankara-Beypazarı, Eşkişehir-Mihallıçık,
Çorum-Alpagut, Bolu-Göynük, Konya-Ermenek, Adana-Karaisalı, Pliyosen Kömürlerine
Konya-Beyşehir, Çankırı-Orta, Kahramanmaraş-Elbistan, Sivas-Kangal, Erzincan-Refahiye, Adıyaman-Gölbaşı, Ağrı-Eleşgirt, Van-Erçiş
örnek olarak verilebilir. Özellikle Orta Anadolu’da Orta Miyosen ve sonrasında etkin düşey
hareketler söz konusudur (Konya-Karapınar).
Bu düşey hareketler neticesinde göl sularının
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derinleşmesi ve havasız kalan bu ortamlarda
organik malzemece zenginleşmeler kömür oluşumunu sağlamaktadır. Bu bakımdan jeofizik
çalışmanın esasını direkt kömür değil; kömürün birikebileceği ortam kalınlığının ve derinliğinin tespiti olmalıdır. Kömür zenginleşmeleri
10-20cm.’den 30m.’ye kadar ardalanmalı tabakalar şeklindedir. Elektrot tertibi sıklıkla seçilmiş olsa da; söz konusu iletkenlik iyonik yoldan
sağlandığı için direkt kömüre ulaşmak bir hayli
zordur.
Konya Karapınar havzasında tespit edilen
organik malzeme zenginleşmesi jeolojik zaman olarak Miyosene işaret etmektedir. Temel
birim olarak da Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları
söz konusudur. Göl çökelleri ile temel birimler
arasında net bir ayrım yapmak özdirenç açısından sorun oluşturmamıştır. Jeolojik yapı
buna olanak tanımaktadır.
Havza; özdirenç farklılığını net olarak oluşturmayan bir yapı şeklinde gelişmiş olsaydı
durum çok daha karmaşık hale gelirdi. Bazı
havzalarda denizel bir filiş çökelimi de söz konusudur. Bu durumda Kömür için temel oluşturacak yapıyı tespit etmek daha da zordur. Bu
durumda göz önüne alınması gereken jeolojik
süreçtir. Bu süreç; Ülkemiz genelinde Eosen
denizinin çekilmesi neticesinde Oligosen’de
oluşmuş olan kalın evaporitik tuzlardır. Bu tuzlar DES eğrisine Q tipi eğri modeli olarak yansımaktadır. Oligosende Orta Anadolu’da oldukça kalın jips ve Halit oluşumları görülmektedir.
Sonuç olarak; kömür aramalarında doğru
akım özdirenç yöntemleri ile ön kabul yapılamaz. Önemli olan jeolojik oluşumdur. Oluşum
mekanizması ve ortamda temeli oluşturan birimlerin özellikleri dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Hedef kömürün kendisi değil;
kömürün oluşabileceği ortamın tespit edilmesi
olmalıdır. Kömür için temeli oluşturan jeolojik
birim masif bir yapı arz ediyorsa H tipi eğri modeli (Şekil 1); temel filiş şeklinde bir yapı gösteriyorsa Q tipi eğri modeli ile karakterize edilmelidir (Şekil 2).
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çok cevherin oluşumunda etkin rol oynamaktadır. Dolayısıyla her hangi bir jeofizik yöntemle
aranan bu cevher zenginleşmelerinin oluşum
koşulları bilinmelidir. Bu değişik oluşum koşulları jeofizik verilerin modellenmesi aşamasında
önem arz etmektedir. Jeofizik yöntemler kullanılarak elde edilen fiziksel parametreler ile jeolojik veriler ile bütünleştirildiği durumlarda bir
anlam ifade edebilir. Kömür arama çalışmaları
içinde bu koşullar göz ardı edilemez. Doğru
akım yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmaların esasını direkt kömür değil; kömürün oluşabileceği ortamın tespiti esas alınmalıdır. Açılımın fonksiyonu olan DES eğrileri tek boyutlu
modellenirken göz önüne alınması gereken en
önemli faktör kömürün yaşıdır. DES eğrisinde
kömürün yaşını ifade eden aralık kömür olu-
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Aramaları Projesi Jeofizik Etüt Raporu;
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şabileceği tavan ve taban derinliklerini verecektir. Orta Anadolu Paleosen’den başlayarak
Kuvaterner’e kadar devam eden süreç içerisinde yoğun volkanik faaliyetlere maruz kalmıştır
(Karadağ, Karacadağ, Hasandağı, Melendiz
dağı, Erciyes dağı). Bu volkanik faaliyetler Tuz
gölü havzasına ürünlerini bırakmıştır. Bırakılan
bu ürünler havzada evaporitik kalın tuz (Jips,
NaCl) oluşumlarına neden olmuştur. Tuzluluk;
birimler arasında özdirenç açısından bir farklılık oluşmasına olanak tanımamaktadır. DES
eğrilerinin modellenmesinde belirleyici unsurlar; Eosen denizinin kapanması sonucu (orojenez) oluşan kalın evaporitik seviye, bir diğeri
ise Üst Miyosen gölünün çekilmesi sonucu oluşan ikinci bir evaporitik seviyedir. Bu iki seviye
DES eğrilerinin modellenmesinde gölsel ve
denizel birimlerin ayırt edilmesinde klavuz seviyelerdir.
Çok elektrot tertipli doğru akım özdirenç
cihazları yanal değişimlerin rahat görüntülenmesinde daha etkin olduğu gerçeği de profil
çalışmalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

-http://www.baktabul.net/kimya/157288komur-nedir-nasil-olusurkomur-tarihcesi-komurhakkinda.html
-http://www.geol.eng.ankara.edu.tr/lecture
notes/komur/15_turkiye_komur

JEOFİZİK RADYOMETRİK YÖNTEMDE
KULLANILAN ALETLER
Mustafa KÜÇÜK*

Jeofizik literatürde Radyometrik Yöntem
olarak bilinen radyoaktivite ölçmelerinin jeofizik amaçlı ilk uygulamaları, 1920’li yıllarda imal
edilen Geiger-Müller sayaçlarının 1930’lu yıllarda petrol kuyularında log alımında kullanılmasıyla başlamıştır (Telford ve diğerleri 1976,
IAEA 1979). Daha sonraki yıllarda radyoaktif
elementlerin salgıladığı gamma ışınlarının
bazı kristalen maddelerde ışıma olayı (fosforesans) yaratması esasına dayanan sintilometre
isimli cihazlar yapılmıştır. Sintilometreler radyoaktivite ölçmelerinin jeolojik haritalamalarda,
maden aramalarında ve nükleer test ve patlamaların etkilerinin izlenmesinde uzun bir süre
kullanılmışlardır. 1960’lı yılların ortalarında
ise sintilometrelerin yerlerini gamma ışınlarını
enerji düzeylerine göre ayırıp kayıt edebilen
Gamma Ray Spektrometreleri almıştır (Aydın
2004). Kullanılan aletler aşağıda verilmiştir.

İYON ODASI
Radyoaktivite ölçme aletlerinin en eskisi
iyon odasıdır. Halen zaman zaman kuyu ölçülerinde nötron loğu almakta kullanılmaktadır. Temel ilke olarak Geiger-Müller sayacına
benzeyen bu aletler, genellikle içinde BF3 gazı
bulunan, ince metal duvarları kadmiyumla kaplanmış, ortasında ince bir çubuk bulunan bir
tüpten ibarettirler.

oluşturur (Şekil 1). Tüpün içinde ve tüp doğrultusunda uzanan bir çubuk anot görevi yapar.
Tüpün içinde silindir biçiminde bir de katot vardır. Tüp bir asal gaz olan argonla birlikte alkol,
metan ve su buharı ile doludur. Aletin gereksinimi olan yüksek voltaj bir pil takımı ve bir diot
yardımıyla sağlanır. Tüpün alt kısmında bulunan ince cam penceresinden giren beta parçacıkları gazı iyonlarına ayırır. Yüksek gerilim
altındaki pozitif iyonlar katoda, negatif yüklüler
ise anoda doğru hareket ederler. Hareket halindeki iyonların yolları üzerindeki gazları da
iyonize etmeleriyle zincirleme bir iyonizasyon
olayı meydana gelir. Anoda ulaşan iyonlar yük
boşalımına dolaysıyla anot rezistansı üzerinde
elektrik pulslerinin oluşmasına neden olurlar.
Pulslerin transistor katında yükseltilmeleriyle de kulaklıkta ses oluşturulur. Daha sonra
gelen pulslerle kondansatör dolar ve akım R
resiztansından mikro-ampermetreye gider.
Mikro-ampermetrenin gösterdiği akım kondansatöre gelen akıma eşittir. Tüp içindeki gazların karışımı iyonizasyon olayının hızlı bir biçimde sönümlenmesini sağlayacak oranlardadır.
Böylece pozitif iyon bombardımanı nedeniyle
katottan ikinci kez elektron yayınımı önlemektedir İyonizasyonun hızla sönümlenmesi, tüpün tekrar eski durumuna gelmesini ve daha
sonra gelecek beta parçacıktan, algılayacak
duruma geçmesini sağlar. Beta parçacıklarının
yayınım uzaklıkları çok kısa olduğu için Geiger-Müller sayacı ölçümü yapılacak cisme çok
yakın tutulmalıdır (Telford ve diğerleri 1976).

GEİGER-MÜLLER SAYACI
Beta parçacıklarına duyarlı aletler olup,
genellikle yerden radyometrik etütlerde kullanılmışlardır. 1920’li yıllarda yapımına başlanan
bu aletler iyon odası aletine benzerler. İnce
duvarlı silindirik bir tüp aletlerin ana parçasını

Şekil 1- Geiger-Müller sayacının şeması (Telford ve

Şekil 1. Geiger-Müller
diğerleri 1976)sayacının şeması (Telford ve diğ. 1976)
Sintilometre

Sintilometrelerin çalışma ilkesi, atomun bölünmesi esnasında ortay
(fosforesans=sintilasyon) ölçülmesi esasına dayanır. 1940’lı yı
*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeofizik Etütleri Dairesi
Başkanlığı
- Ankara
haritalama
amaçlı
olarak kullanamaya başlayan sintilometreler,
doğru da uçaklara yerleştirilerek havadan jeofizik etütlerde kullanılm
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İlk sintilometrelerin kristalleri çinko-sülfitten yapılmıştır. Kristale
kristalin içinde bir ışıma yaratır. Işıma kristale bitişik durumda bu
foton şiddetlendiriri tüp tarafından elektrik sinyallerine dönüştür

SİNTİLOMETRE

MTA Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı
bünyesinde yer alan sintilometre cihazı radyoaktif hammadde aramalarına dönük olarak
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Şekil 2- Gamma ışınları algılayıcısının şematik
Şekil 2. Gamma
ışınları algılayıcısının
gösterimi.
şematik gösterimi.

kendi enerjisine uygun kanal veya pencereden
Kaydedilen nicelik ilgili kanal veya pencereye gelen sinyal sayıs
geçerek kaydediciye gider ve kaydedilir.
gelen gamma ışını sayısıdır (Şekil 4).
Kaydedilen nicelik ilgili kanal veya pencereye gelen sinyal sayısı veya ideal olarak kris
tale gelen gamma ışını sayısıdır (Şekil 4).

Şekil 3. Sintilometre aletinin
görünümü.

Şekil 4- Kanal sayısı 4 olan bir spektrometre ve
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ve kaydedicinin şematik gösterimi.

Şekil 3- Sintilometre aletinin görünümü.

Şekil 3. Sintilometre aletinin
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görünümü.

Şekil 5. 256 ka
aletin

Günümüzde en çok kullanılan spektrometGünümüzde en çok kullanılan spektrometre algılayıcıların kr
re algılayıcıların kristalleri Nal (Tl) (Etkinliği
talyumla arttırılmış sodyum iyodür) bileşiminde olanlardır. Bu
talyumla arttırılmış sodyum iyodür) bileşiminde
duyarlılıkları düşük plastikten yapılmış olan kristaller de v
olanlardır. Bunlardan başka maliyeti ve duyarkullanılmayan bu tür kristalli radyometri aletlerinde gamma ışınla
lılıkları düşük plastikten yapılmış olan kristaller
ve özellikle uranyum penceresindeki ayırımlılık oldukça azdır. E
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için kullanılmaktadırlar.
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Tablo 1. Dört pencereli bir gamma ışın spektrometresinde pencerelerin standart enerji

Çizelge 1- Dört pencereli bir gamma ışın spektrometresinde pencerelerin standart enerji düzeyleri
düzeyleri(IAEA
(IAEA
1991)
1991)

Pencere
Toplam Sayım Penceresi
Potasyum Penceresi
Uranyum Penceresi
Toryum Penceresi

İzotop
K-40
Bi-214
Tl - 208

Enerji Aralığı (MeV)
0.40-3.00
1.36-1.56
1.66-1.86
2.42-2.82
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MTA Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlıtalama çalışmaları, kömür, petrol ve doğalgaz
sn-99999 sn aralığında ölçüm yapabilmekte, ölçü sonuçlarını doğal (toplam) konsantrasyon,
ğı bünyesinde GR-320 Exploranium marka
aramaları, metalik mineral aramaları, altın, ağır
eU konsantrasyonu, eTh konsantrasyonunu ppm olarak, Potasyum konsantrasyonunu %
gamma ray spektrometre aleti bulunmaktadır.
mineral ve stratejik mineral aramaları, endüstolarak vermekte, ayrıca bu ölçülen 4 değere ait ışıma sayılarını da göstermektedir. Kullanım
Bu alet; 256 kanallı olup istenirse 512 kanala
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alanları ise; radyoaktif
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aramaları, endüstriyel hammadde aramaları, doğal ve yapay radyoizotopların neden olduğu
çevre kirliliğinin araştırılması, radyojenik ısı akısı çalışmaları ve diğer bazı uygulamalar olarak
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sıralanabilir. Ayrıca jeofizik kuyu logu biriminde log ölçülerinde kullanılan spektral gama logu

rlenmiş kanallara veya pencerelere yönlendirilirler. Her
veya pencereden geçerek kaydediciye gider ve kaydedilir.

a pencereye
sinyalolarak
sayısı
veya ideal
olarak
kristale
ve diğer gelen
bazı uygulamalar
sıralanabilir.
ta bu aletle
de kuyu içerisinde
ölçüler yapılarak
Ayrıca jeofizik kuyu logu biriminde log ölçületoplam, eU, eTh ve K değerleri ölçülerek kayıt
4).
rinde kullanılan spektral gama logu bulunmakaltına alabilmektedir (Şekil 5).

Şekil 5- 256 kanallı spektrometre aletinin görünümü.
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3012 gibi bileşimleri olan kristallerin hem ışıma yaratma
yüksektir. Bu tür kristaller daha çok kuyu ölçülerinde

r diğer kristal bileşimi lityumlu germanyumdur Ge(Li). Bu
sındaki ısıları sıvı nitrojen ısısı kadar düşük olmalıdır. Bu
uygun olmayıp genellikle laboratuarlarda hassas ölçümler
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KÜRESEL ISINMAYA NEDEN
		

‘NIN KENDİSİ Mİ?

Uğur AKIN*

Müdürlüğü, Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı – Ankara

“Jeofizik bilim adamları, küresel ısınmaya etki eden faktörlerin yanında, şimdiye
hiçetki
düşünülmemiş
olağanüstü
damları, küresel kadar
ısınmaya
eden faktörlerin
yanında, bir konuyu
hipotez
olarak
öne
sürdüler.”
lmemiş çok ilginç bir konuyu hipotez olarak öne sürdüler.”

ısınma; dünya
atmosferi
dünya atmosferi ve Küresel
okyanuslarındaki
ortalama
sıcaklık ve okya-

Sera gazları olarak adlandırılan su buharı,
karbondioksit, metan, azotoksit, kloroflorokarbonlar küresel ısınmada rol oynarlar. Su Buharı; sera gazları içerisinde en fazla olanı ve en
önemli olanlardandır. Dünya sıcaklığının fazlalaşması ile kendisi de artmaya başlar. Karbondioksit (CO2); Atmosferin küçük fakat en
önemli gazlarındandır. Volkanik püskürmelerle
önemli derecede ortaya çıkarken, insanların
yok ettikleri ormanlar, sanayi, şehirleşme bunu
oldukça yükseltmektedir. Metan (CH4); Hidrokarbon gazlarından, doğal kaynaklı olabildiği
gibi insan kaynaklı da olabilir. Atık maddelerin örtülmesi, pirinç ekimleri, ziraat, gübreler
vb. neden olmaktadır. Azotoksit; Güçlü sera
etkisi yaratan gazlarındandır, suni tarım gübreleri, fosil yakıtların yanmasından, nitrik asit
üretimleri. Kloroflorokarbonlar (CFCs); Ozon
tabakasına ciddi zarar veren gazların başında
yer alır. Tamamen endüstriyel kökenli bir dizi
uygulamalar kullanılan sentetik bileşikler buna
neden olur. (http://climate.nasa.gov/causes/).

nuslarındaki ortalama sıcaklık artışıdır. Küresel ısınmaya neden olan birçok etken olabilir.
san kaynaklı olabiliyor.
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Amazon
olmakmetan,
üzere ormaneki artış gibi birçok
sebeptenbaşta
dolayı
son yüzyılda
ların yok edilmesi, insan nüfusunun hızlı artışı
ı gazlar atmosferimizde anormal artış gösterdi.
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1860-2012ortalama
yılları arasındaBilim
adamları,
1860-2012
yılları arasındaki
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sıcaklık
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gösterdi.
ki kayıtlardan ortalama sıcaklık farkının 1 °C ye
li olanlardandır. Dünya sıcaklığının fazlalaşması ile kendisi
yakın(Şekil
sıcaklık 1).
artışını hesap ettiler (Şekil 1).
arkının 1 °C ye yakın sıcaklık artışını hesap ettiler
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Şekil 1- 1880-2012 yılları arasındaki sıcaklık indeksi (Hansen ve diğerleri,
2006’dan değiştirilerek).

ekil 1- 1880-2012 yılları arasındaki sıcaklık indeksi (Hansen ve diğerleri, 2006’dan
değiştirilerek).
* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı – Ankara
Küresel ısınmaya bağlı olarak dünya üzerindeki iklimsel değişiklikler,
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kutuplardaki buzulların zaman içinde eriyerek yok olması, deniz seviyelerinde

Küresel ısınmaya bağlı olarak dünya
üzerindeki iklimsel değişiklikler, kutuplardaki
buzulların zaman içinde eriyerek yok olması, deniz seviyelerinde yükselmeler, şiddetli
kuraklaşmalar, seller, kasırgalar gibi birçok
doğa olayları, geriye dönüşü mümkün olamayacak ciddi boyutta felaketlere yol açacak.
Güneş enerjisindeki değişimler, iklim değişikliklerine neden olabilir. Gerçekte bu değişimler Greenland’da 1650-1850 yılları arasında küçük bir buz çağının yaşanmasına da
neden olmuştur. Şekil 2 1880-1884 ile 20002004 yılları arasında sıcaklık farklarının küresel ısınmada ki önemini gösterir. Bir çok bilim
adamının dahil olduğu enstitü ve kuruluşlar,
sıcaklık anomalilerini kaydederek belirli zaman
periyodlarında haritalar üretmektedir.

tadır. Dünya ana manyetik alanının, çekirdek
kısmında konveksiyonel akımların neticesinde
şekillendiği düşünülür. Jeodinamo olgusu olarak adlandırılır. Bu süreçte kutupların konumunda yer değiştirme olur buna sürüklenme
(drift) denir. 1990 lı yılların başlarında kuzey
manyetik kutupta yer değiştirme hızında aniden 15 km/yıl, son yıllarında ise 55 km/yıl hız
değerlerine ulaşmıştır. Dünya manyetik alan
driftinin son 150 yıllık döneminin iyi bilinmesi
nedeniyle, son yıllardaki büyük yer değiştirmeler şaşırtıcı olmuştur (EOS, 2011).

Ne oldu da, 1990 lı yıllarda kuzey manyetik kutupta bu kadar kaymalar oluştu?
Bu sorunun cevabı, uzun yıllardır süre
gelen yer manyetik alanının yönü ve doğrultusundaki dalgalanmalarda ve 10 yıllık sekuler
zaman skalalarındaki değişimlerde gizlidir. Bu
farklıklar kutbun altında, gizli bir mağma odacığının yükselimini düşündürmüştür. Dolayısıyla,
dünya çekirdeğindeki proseslerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir (EOS, 2011).

Saha Çalışmalarından, Uydu İzlemeye…

1831 yılının Haziran ayının ilk günü kuzey
manyetik kutup yerinin ilk saptanması James
Clark Ross tarafından Kanada’da Boothia Yarımadası’nda olmuştur. Ve keşfettiği o noktaya Kral IV. William adına Britanya bayrağını
dikmiştir (Ross, 1835). Bundan 5 yıl sonra
amcası John Ross’un 5 yıllık kutup seferinde,
Kuzeybatı Geçidi araştırılmasında yol gösterici olmuştur. O dönemde, kutup pozisyonunun
bilinmesi denizcilik için çok önemliydi. Mıknatısın kullanıldığı bu çağlarda, coğrafik kutup ile
Şekil 2- Dünya küresel sıcaklık farkları a) 1880-1884
Dünya’nın manyetik alan arasındaki açı (denkyılları arası
b) 2000-2004
yıllarıyılları
arası (http://
2- Dünya küresel sıcaklık
farkları
a) 1880-1884
arası b) 2000-2004 yılları
linasyon) kartlarının doğruluğu çok güvenilir
svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003800/
http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003800/a003817/).
olmalıydı. 73 yıl aradan sonra, Norveç’li kutup
a003817/).
kaşifi Roald Amundsen tarafından, kuzey manYer manyetik alanında tuhaf değişimler
yetik kutup 1904 yılında ikinci kez belirlenmiştir. Nihayetinde, Amundsen tarafından tekrar
anyetik Alanında Tuhaf Değişimler:
Kuzey manyetik kutbunun sürüklenmetespit edilen manyetik kutbun coğrafi lokassine
neden
olan
son
hızlanmanın
sebebi
yonu Ross’un
manyetik kutbunun sürüklenmesine neden olan son hızlanmanın
sebebi tespit ettiği yerden farklıdır ve
nedir?
sürüklenme vardır. Bu sürüklenme denilen yer
değiştirme Ross’un bulduğu noktadan yaklaşık
Kuzey manyetik kutup yer manyetik alanı50 km uzakta ayrı bir yerde bulunmuştur.
manyetik kutup
yer manyetik
yeryüzünde
düşey olarak yönlediği
nın yeryüzünde
ki alanının
düşey olarak
yönlediğikinokdır. Dünya ana manyetik alanının, çekirdek kısmında konveksiyonel akımların
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inde şekillendiği düşünülür. Jeodinamo olgusu olarak adlandırılır. Bu süreçte

arın konumunda yer değiştirme olur buna sürüklenme (drift) denir. 1990 lı

Daha sonraları, Natural Resources Canada (NRCan), düzenli olarak yaptıkları jeofizik
çalışmalarda 1948 - 1994 yılları arasında kuzey manyetik kutbunda küçük yer değiştirmelerin varlığını ölçmüşlerdir. İlave olarak, kutbun
konumu hakkında uydu ölçümleri, manyetik ölçümler ve ayrıca saha araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalardan bazıları 1990’lı
yıllarda yer değiştirme hızındaki artışı Newitt ve
Barton (1996), Newitt ve diğerleri (2002;2007
ve 2009) çalışmaları, Association Polly-Artic
NRCan, Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) ve France’s Bureau de Recherches
Geologiques et Minieres (BGRM) arasındaki iş
birliği ile gerçekleştirmişlerdir (EOS, 2010).
Manyetik kutupdaki yer değiştirme 1990
lı yıllarda 15 km’den, 2002 yıllarda 60 km’ye
varan artışlar göstermiştir. Yer değiştirmedeki
bu artışların olması çok ilginçtir. Bundan sonraki yıllar içerisinde sürüklenme hızındaki artış
yavaş gelişmiştir (Olsen ve Mandea 2007a;
Newitt ve diğerleri, 2009). Bu olgu hem saha
çalışmalarıyla hem global jeomanyetik modellerle ölçülmüştür (Şekil 3). Ross’un kuzey
manyetik kutup konumunun belirlemesi ile
başlayan, yılda 15 km den daha az yavaş sü-

rüklenme hızının olduğu o dönemden bu yana
150 yıldan fazla zaman geçmiştir. Güney manyetik kutbunda ise hareketlerde ani ivme farklılıkları, 20 yy başlarına değin yılda 15 km’yi
aşmamıştır (Olsen and Mandea, 2007b).
1831-1904 yılları arasında kaşiflerin hesabı yer değişikliğini 50 km gösterirken son yıllardaki değişimin oldukça fazla olduğu görülmüştür. 1990’lı yıllarda alışıla gelmişin dışında,
manyetik alanın kuzey bileşeninde her yıl için
50 nT den daha fazla artış ortaya çıkmıştır. Kuzey manyetik kutupdaki hızlanmanın nedeni;
kuzey kutup bölgesinde, dünya yüzeyindeki
çekirdek kökenli manyetik alanın değişim oranındaki ani değişimleri olarak düşünülmüştür.

Çekirdek Sorguç Hipotezi
Jeofizik araştırmalar gösteriyor ki, 1990’lı
yıllarda kuzey kutup bölgesinde ölçülmüş bu
geniş seküler değişimlerin nedeni olarak düşünülen büyük farklılıklar New Siberia Island altında yer alan (yaklaşık 1000 km çapında) görece küçük alanda çekirdek yüzeyinde seküler
değişimlere benzer değişimlerden oluşmuştur
(Şekil 3b).
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Yıllara
göre
kuzey manyetik
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Yıllara
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kutupta kutupta
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miktarını
(b-d) 0°-35°
(b-d)
0°-35° enlemler
arasında
kutup
görüntüleri.
enlemler arasındatarını
kutup
görüntüleri.
1989-2002
yılları
arasında
toplam radyal
1989-2002
yılları3b)
arasında
seküler
seküler değişimi (yılda
nanotesla)
1989 datoplam
radyalradyal
manyetik
alan değişi(mikrotesla) 3c)
(yılda nanotesla)
3b) 1989
da radyal
manyetik
alan
2002 de 3d) CM4mimodelinden
tüm hesap
edilenler.
Kırmızı
nokta yeryüzündeki
(mikrotesla)
3c)
2002
de
3d)
CM4
modelinden
tüm
heskuzey manyetik kutup. Kırmızı üçgen maksimum seküler değişimin gerçekleştiği
edilenler.
Kırmızı
nokta yeryüzündeki
kuzey(EOS,
manyetik
nokta. Kalın siyah ap
daire
iç çekirdek
ve çekirdek
yüzeyin kesişimi
2010).
kutup. Kırmızı üçgen maksimum seküler değişimin
gerçekleştiği nokta. Kalın siyah daire iç çekirdek ve
Jeofizik bilim
adamları,
manyetik
kutuptaki
bu değişiklikleri yorumlayarak
çekirdek
yüzeyin
kesişimi
(EOS, 2010).
kuramsal tahminler yapmaktadır. Kuzey manyetik kutup yer değiştirmelerinin
anormal olması, buzullar altında derinlerde dünya çekirdeğinin neden olduğu gizli
bir mağma yükseliminden kaynaklanabileceğini tahmin ediyorlar. Bu hipotez
çekirdek sorguç hipotezi olarak son yıllarda öne sürülmüştür. Bu değişimler aynı
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Jeofizik bilim adamları, manyetik kutuptaki
bu değişiklikleri yorumlayarak kuramsal tahminler yapmaktadır. Kuzey manyetik kutupda
bu yer değiştirmelerinin anormal olması; buzullar altında derinlerde gizli bir mağma yükseliminden olabileceğini düşündürmektedir. Bu
hipotez çekirdek sorguç hipotezi olarak son
yıllarda öne sürülmüştür. Bu değişimler aynı
zamanda kuzey manyetik kuzey ışıkları (Aurora) kaybolmasına ya da yer değiştirmesine de
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Magnetic Pole, A. W. Webster, London.

GÜMÜŞHANE-DEMİRÖREN
SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ

tülen ‘Doğu Karadeniz Polimetal Maden Aramaları’ adlı projesi kapsamında yapılan bir
değerlendirmedir. Gümüşhane - Demirören
GÜMÜŞHANE-DEMİRÖREN
MADEN
Sebahattin GÜNER*, Erdem Nejat
YAZICI*,
(Şekil 1)SAHASININ
sahasının değerli
ve JEOLOJİSİ
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nünden incelenmesi amaçlanmıştır. Demirören
*Sebahattin GÜNER, *Erdem Nejat YAZICI, *Ömer DURSUN, *Sema AKYÜREK, **Özlem ÖZERKAN
Özlem ÖZERKAN**
Gümüşhane ilinin yaklaşık 50 km doğusunda
* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü – Trabzon
yerMaden
almaktadır.
** Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,
Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı – Ankara
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* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü – Trabzon
** Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı – Ankara

191

Şekil 2- İnceleme Alanının Genel Görünümü
Şekil 2: İnceleme Alanının Genel Görünümü
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alterasyon zonlarından derlenen jeokimyasal kayaç numunelerinin analiz sonuçlarında sahada zayıf bir altın cevherleşmesi olduğu görülmüştür.
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Şekil 3: Gümüşhane-Demirören ruhsat sahasının 1/5000 ölçekli maden jeoloji haritası (Güner vd, 2013)

Şekil 3- Gümüşhane-Demirören ruhsat sahasının 1/5000 ölçekli maden jeoloji haritası (Güner ve diğerleri, 2013)

Şekil-4 : Eosen volkanikleri içinde görülen kuvars damarcıkları
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killeşme gelişmiştir (Şekil-4). Silisleşmelere yer yer piritleşmeler de e
mineralizasyonu; dissemine (saçınımlı) pirit, öz kristalli pirit ve oksitlenmiş
Silisifiye alterasyon zonlarından derlenen jeokimyasal kayaç numunelerini
sahada zayıf bir altın geliminin olduğu görülmüştür.

Şekil 4- Eosen volkanikleri içinde görülen kuvars damarcıkları

SONUÇ
Demirören mineralizasyonu tektonik kontrollü bir cevherleşme olup Tersiyer yaşlı genç

DEĞİNİLEN BELGELER
Bektaş, O., Van, A. Boynukalın, S., 1987:
Doğu PontidlerdeJura Volkanizması ve Pontidler Jeotektoniğinde Yeri
TJK Bülteni 30-2, 9-19.
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granitik kayaçlar vasıtasıyla gelen cevherli
hidrotermal çözeltilerin çoğunlukla fay ve kırık
sistemlerini seçerek oluşturduğu zayıf bir cevherleşme bölgesi olduğu sonucuna varılmıştır.
Güner, S., Yazıcı, E.N., Dursun, Ö. Akyürek,
S.; 2013: Gümüşhane-Demirören
Sahasının Maden Jeolojisi Raporu MTA Derleme No: 11604 MTA
Ankara, (yayımlanmamış).
Ketin, İ 1966: Anadolunun Tektonik Birlikleri
MTA Dergisi Sayı:66 MTA Ankara

ÇALDAĞ (TURGUTLU-MANİSA) NİKEL
YATAĞINDAN GEÇEN BİR KESİT
Prof. Dr. Taner Ünlü*

		

Dr. Attila Sözen’in Anısına..

Çaldağ Ni-Co yatağı Batı Anadolu’da Manisa ilinin Turgutlu ilçesinin yaklaşık 25 km
kuzeyindeki Çaldağ bölgesinde bulunmaktadır. “Yeni Kaledonya tipi lateritik bir oluşum
olarak kabul edilen yatak, Geç Kretase- Erken
Paleosen yaşlı ofiyolitik karmaşık içinde yer
almaktadır. Karmaşık içerisinde izlenen farklı
derecelerde serpantinleşmiş kayalar başlıca
dunit, harzburjit ve piroksenitlerden oluşmaktadır. Bölgede nikel ve kobaltın bu kayalardan
yatak oluşturabilecek şekilde zenginleşmesini
sağlayacak olan Üst Paleosen–Orta Eosen ve
Oligosen yaşlı iki farklı lateritleşme evresinin
varlığı bilinmektedir. Yatak %1.14 Ni ve %0.05
Co olmak üzere 38 milyon ton cevher içermekte ve bu cevher kütlesi yaklaşık 6 milyar
dolara karşılık gelen bir değeri ifade etmektedir. Günümüzde pilot üretim aşamasında olan
Çaldağ Ni-Co yatağı, dünyanın önde gelen NiCo yatakları arasındadır” (Helvacı ve diğerleri,
2013).
1976 yılında MTA Ege Bölge Müdürlüğü
henüz yeni kurulmuş idi. Ben Maden Etüt Dairesi Demir Servisi elemanı olarak yılın 3 ayı
Malatya Hekimhan Bölgesi’nde demir aramaları projesinde, yılın geri kalan 9 ayı ise Ege
Bölge Müdürlüğü’nde görev yapmaktaydım.
Bölge Müdürümüz Dr. Attila Sözen 1976 yılında Çaldağ demir yatağının etütlerinin tarafımca
yapılması görevini bana verdi. Daha önceleri
aynı saha Dr. G. Brennich ve Dr. Attila Sözen
tarafından çalışılmış ve raporları da yazılmıştı. Anılan kişiler demir yatağını hidrotermal bir
oluşum olarak değerlendirmişler ve sahada
ekonomik bir değere sahip demir zenginleşmesinin olmadığından söz etmişlerdi.

Özel Teşebbüse ait olan bu yatakta yaklaşık 2 ay saha çalışmaları yaparak 1/1000 ölçekli jeoloji haritası ve kesitlerini hazırladım.
Çalışma koşulları bir nebze zor idi. Sahada
fazlaca yılan vardı ve özellikle makiliklerle kaplı küçük dereciklerde örnek alımı, bazen yüzümün bazen de elbisemin yıpranmasına yol
açmaktaydı.
Yatak o günkü görünümü ile serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlar üzerinde lateritik bir kabuk biçiminde idi. Sahayı Dr. Attila Sözen, Prof.
Dr. Özcan Dora ve Dr. İsmet Uskut da ziyaret
etmişler ve özellikle Dr. İsmet Uskut’un lateritik kabuğun üzerinde yer alan bol silisli breşik
cevheri, hidrotermal cevherleşme ile ilişkili fay
breşleri olarak yoğun biçimdeki yorumlamasını, buna karşın benim bunların fay breşi olmayıp Yeni Kaledonya tipi ultramafik kayaçların
ayrışması sonucu oluşmuş laterit kuşağı içindeki demirli lateritik kabuk olduğu biçimdeki
savunmamı ve bu sert tartışmaları Dr. Attila
Sözen’in ve Prof. Dr. Özcan Dora’nın dikkatle
izlemelerini bugün dahi unutamam.
Çalışmalarımın bir gününde makiliklerle
kaplı bir derecikte serpantinitler içerisinde kılcal damarcıklar biçiminde yayılımlar gösteren,
mavimsi-yeşil renkli bazı oluşumlar dikkatimi
çekti. Bu bölümlerden örnekler derledim. Bu
örnekleri o zamanki Ege Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Prof. Dr. Özcan
Dora’nın yardımıyla XRD analizleri ile değerlendirdiğimizde, bu örneklerin nikel mineralleri
içerdiğini gördük. Hemen sonrasında Maden
Mühendisliği Bölümü’nde Dr. İsmet Uskut’un
yardımıyla aynı örnekler AAS analizleriyle değerlendirildiğinde ise örneklerde % 0,5’e kadar
varan Ni elementinin varlığını saptadık.
Konuyu Bölge Müdürümüz Dr. Attila Sözen’e ilettim. Bölge Müdürümüz durumu acilen
MTA Genel Müdürümüz Doç. Dr. Sadrettin Alpan beye kişiye özel bir yazı ile ilettiler. 10 gün
sonra saha MTA’ya Ni elementi için kapatılmıştı artık.

*Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü - Ankara
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1976 yılı temmuzunda ben Bornova Topçu
Okulu’nda 4 ay sürecek kısa süreli askerlik görevine başladım. Bir gün Bölge Müdür Yardımcımız jeofizik mühendisi Aytaç Gülay beni ziyaret ettiler. Çaldağ sahasından topladığım 24
tane örneğin 13 tanesinin kimyasal analiz sonuçlarının Bölge Müdürlüğüne geldiğini ve bu
örneklerde Ni içeriğinin % 0,4’lere kadar çıktığını sevinç ve heyecanla bana ilettiler (Ünlü,
1976). Bana askeriyeden bir gün izin alarak
Çaldağ sahasına birlikte gitmemizi önerdiler.
Askeriyeden alınan izin sonrası MTA elemanları ile birlikte sahaya gittik ve topladığım örneklerin örnek yerlerini MTA çalışanı arkadaşlarıma gösterdim. Bu şekilde Çaldağ yatağındaki
nikel oluşumuna yönelik MTA çalışmaları start
almış oldu ve daha sonra bu sahada yıllarca
sürecek olan MTA tarafından sürdürülen yoğun
jeolojik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye’nin ekonomik boyuttaki
ilk nikel yatağı ortaya çıkartılmış oldu ve daha
sonraları günümüze değin yapılan çalışmalarla
ve yapılan yayınlar yardımıyla bölgedeki yeni
nikel yatakları saptandı. Günümüzde de bu çalışmalar sürdürülmektedir.
Böylelikle Çaldağ demir yatağında serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlar içerisinde, kılcal
çatlaklar biçiminde gözlenen mavimsi-yeşil
renkli minerallerin varlığı ve bunların ne olabileceği şüphesi, bizleri bugünkü boyutlara
ulaştırmış oldu. Genç meslektaşlarımın saha
çalışmalarında şüphe olgusunu yaşantılarıyla
bütünleştirmelerinin bu denli önemli olduğunu
burada özellikle vurgulamak istemekteyim.
Ayrıca Bölge Müdürümüz Dr. Attila Sözen’in yüksek bürokrasi deneyimi ve Prof. Dr.
Özcan Dora hocamızın bilimsel ciddiyeti, sahanın başka ellere geçmesini engellemişti.
1977 yılında 4489 sayılı kanunla MTA tarafından 1 yıllığına bilgi ve görgümü arttırmak

DEĞİNİLEN BELGELER
Helvacı, C., Gündoğan, İ., Oyman, T.,
Sözbilir, H.ve Parlak, O., 2013. Çaldağ
(Turgutlu-Manisa) lateritik Ni-Co
yatağının jeolojisi, mineralojisi ve
jeokimyasal özellikleri. Yerbilimleri,
34(2), 101-132, Ankara.
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amacıyla Almanya’ya gönderilişim ve Berlin’de
6 yıl süreyle sürekli kalmam, Çaldağ yatağı
konusundan ve sahadaki tüm gelişmelerden
uzak kalmama neden oldu.
Türkiye’ye döndüğümde sahanın MTA tarafından önemli bir fiyatla Etibank’a devredildiğini öğrendim. Daha sonra Etibank’ın sahayı
ekonomik bulmayarak düşürdüğünü, sonraları
da sahanın özel şahıslara geçtiğini ve bunların
ise yüksek fiyatlarla sahayı yabancı firmalara
devrettiğini duydum.
Çaldağ nikel yatağının kesitinin tamamlanması için benim dışında bulunduğum bu süreci, bir bilenlerin anlatacaklarının ve kaleme
alacaklarının çok önemli olduğunu da burada
özellikle vurgulamak istemekteyim. Kanımca
ancak bu şekilde Çaldağ kesiti tamamlanmış
olacaktır.
Yukarıda anlattığım bu öykünün tanıklarının büyük bir bölümü mızıkçılık yaparak aramızdan koptular. Yalnızca yaşayan tanıklardan
bazıları halen aramızda. Onlar da bir gün çekip
gidecekler. Yaşayan tanıklardan birkaçı Doç.
Dr. Sadrettin Alpan, Prof. Dr. Özcan Dora, Aytaç Gülay, Dr. Tandoğan Engin, Dr. Ahmet Çağatay ve Asım Göktepeli. Kendilerine bu bağlamda sağlık dolu günler diliyor ve saygılarımı
iletiyorum.
Türkiye madenciliği tarihine kısacık da olsa
bir not düşmek amacıyla yıllar sonra (38 yıl
sonra) Çaldağ nikel yatağının bulunuş öyküsünü ilk kez sizlerle paylaştığım ve kaleme aldığım bu yazıyı, öncelikle genç meslektaşlarımla
paylaşmak istemekteyim. Ayrıca müsaadelerinizle bu kesiti, MTA Ege Bölge Müdürlüğü’nün
kurucusu olan ve o zamanki Bölge Müdürümüz
olan Dr. Attila Sözen’i saygıyla anarken, kendilerine ithaf etmek istiyorum.

Ünlü, T., 1976. Manisa ili Turgutlu ilçesi
Çaldağ yöresi İR 402 sayılı demir
madeni sahası üzerine rapor. Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Rapor No: 5808, 7 s., Ankara,
(yayımlanmamış).

ÖZBEKİSTAN’IN ALTIN MADENİ
POTANSİYELİ:
YAPISI, ÖZELLİKLERİ VE DÜNYANIN
ÖZGÜN ALTIN MADENCİLİĞİ
ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
M. M. PIRNAZAROV* ve J.J. MOVLANOV*

		
Özbekistan’ın rezerv, kaynak ve altın madenciliği açısından Orta Asya’daki yeri ve jeolojik konumu (Şekil 1) üzerine yayınlar ancak
Özbekistan’ın 1991 yılında bağımsızlığı elde
etmesinin ardından mümkün olmuştur (Pirnazarov, 2007, 2009; Turamuratov, 2010 ve diğerleri). Yayınlarda özetle Özbekistan’ın altın
madenciliği potansiyelinin 60’ın üzerinde ticari
yatak rezervinden meydana geldiğine dikkat
çekilmektedir. Altın kaynakları dört grup ya-

taktan oluşmaktadır: sertkaya altın, plaser altın, kompleks altın, altın içeren (Shayakubov,
1996). Teknolojik ve ekonomik parametrelerin
yanında hedef jeolojik ve malzeme göstergeleri sayısına gore her bir grup kendi içinde tek tek
jeolojik ve ticari yatak tiplerine ayrılmıştır (Tsoy
ve diğerleri, 1996; Golovanov, 2000). Gerçekte
onaylanmış altın rezervlerinin yarısının porfiri
altın- bakır yataklarına atfedilmesi gerçeğine
karşın (Kalmakyr, Dalnee, Sary-Checku, vb.),
%80’den fazla metal çıkarma işlemi sertkaya
altın yataklarından yapılmıştır. Bunlar arasında
önde gelenler hidrotermal-metamorfojen (Muruntau, Kokpatas, Daugyz, vb.), hidrotermal
plütonojen (Zarmitan, Guzhumsai, Ziaetdin, ve
diğerleri) ile hidrotermal volkanojen (Kochbulak, Kyzylalma, Chadak, ve diğerleri) kökenli
sınıflara ait yataklardır (Shayakubov ve diğerleri,1998).

Şekil 1- Özbekistan’ın Orta Asya’daki jeopolitik konumu

Bu sınıflarda yer alan yatakların başlıca bulunduğu alanlar sırayla Merkezi Kyzylkum’ların
dağ yükseltilerinde, Batı Özbekistan’da Nurata ve Doğu Özbekistan’da Kurama dağlarında
yer almaktadır. Son bölge, Orta ve ilk iki bölge
de Güney Tanrı Dağları metalojenik provansının parçalarıdır. Orta Tanrı Dağlarında tipik ya-

takların jeodinamik konumları temelde Kazakistan mikrokıtasının aktif kenarının magmatik
yayının ön zonu içinde, güneydeki yataklar ise
Kazakistan mikrokıtası üzerine itilmiş olan Türkistan paleookyanus alanının yığışım prizmalarının sınırları içinde konumlanmıştır (Şekil 2).

*Maden Kaynakları Enstitüsü, Taşkent, Özbekistan

197

Şekil 2- Özbekistan Cumhuriyeti topraklarında altın cevherleşmesini sınırlandıracak uygun alanları belirleyen
metalojenik zonlama şeması (I.M. Golovanov, S. M. Kazakbayeva ve diğerleri, 1997).

Özbekistan Cumhuriyeti’nin altın cevheri potansiyelinin analizi için ilk olarak jeolojik
malzemelerle beraber dünyadaki belirli benzer gruptaki bölgelerin kıyaslanması amacıyla
1991-2012 arası tarihlerde çıkmış açık yayınlar, tematik raporlar ve internet bilgilerinden yararlanılmıştır (Tüm Referanslar). Bu, kıtaların,
ülkelerin, bölgelerin ve benzer küresel yerlerin
de bulunduğu çok sayıda genel veriyle ilgili
kaynak-rezerv-madencilik kategorilerinin ele
alınmasını mümkün kılmıştır.
Son yıllarda Özbekistan Cumhuriyetinin
dünya altın üretimindeki payı %3’ü geçmiştir.
Üretim 1992’ye kıyasla 1.4 kat artış göstermiştir. Bunun sonucu olarak Özbekistan, altın üretiminde dünyada 9.sırada ve Bağımsız
Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasında 2.
Sırada yer almaktadır. Altın madenciliği dünyada 1992-2012 arasında çeşitli parametreler-
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le sürdürülebilir bir genel büyüme eğilimi göstermiştir (Hokhryakov,1999; Nekrasov, 2001;
Safronov, 2003; Nekrasov, 2005). Altın madenciliğinde en hızlı artışlar Çin (yılda %7-11)
ve Peru’da (%1,4-6) gözlenmiştir. Madencilik
hacimleri Endonezya, Özbekistan, Meksika,
Gana, Rusya, vb.de genel artış eğilimiyle birlikte büyük ölçüde dengede tutulmuştur.
Dünya altın rezervlerinin 57-87 bin ton aralığı içerisinde olduğu tahmin edilirken, bunun
önemli bir bölümünün Afrika’da (% 40 üzeri)
olduğu ve diğer kıtalarda aşağıdaki şekilde
dağıldığı belirtilmektedir: Amerika - %26, Asya
- %15, Avustralya - %7, Avrupa - %3. Özbekistan’ın altın rezervleri Rusya ve Avustralya’nın
rezervlerini bir miktar geçerken, Brezilya ve
Kazakistan’ın rezervlerinin 2 katı ve üzerine
çıkmaktadır (Çizelge 1).

dağıldığı belirtilmektedir: Amerika - %26, Asya - %15, Avustralya - %7, Avrupa - %3.
Özbekistan’ın altın rezervleri Rusya ve Avustralya’nın rezervlerini bir miktar geçerken,
Brezilya ve Kazakistan’ın rezervlerinin 2 katı ve üzerine çıkmaktadır (Tablo 1).
Çizelge
ve belirli
belirli dünya bölgelerinin üretimi
Tablo 11. Günümüz
Günümüz altın
altın madeni
madeni potansiyeli durumu ve

Yüzölçümü
Kıtalar,
devletler

milyon
km2

%

Özgül verimlilik, kg/km2

Altın (t)
Kaynaklar Rezervler

Yeraltı
çıkarımı

Madencilik

Rezervler ve
kaynaklar

Dünya

149

100

142000

~87100

2700

0,018

1,45

Avrupa

10,087

6,77

~7000

2470

≤100

0,010

0,90

Asya

44,198

29,66

42000

13330

~700

0,016

1,25

Amerika

41,685

27,98

35000

22980

~800

0,019

1,39

Afrika

30,124

20,22

50000

42290

~550

0,018

3,06

8,443

5,67

8500

6030

~380

0,045

1,47

9,170

6,15

6000

7500

230

0,025

1,47

Brezilya

8,502

5,08

7500

2050

55

0,0065

1,12

GAC

1,215

0,81

50000

39000

170

0,140

73,25

Avustralya

7,566

5,08

4000

3700

250

0,033

1,02

Rusya

16,625

11,16

~7000

3400

205

0,012

0,63

Kazakistan

2,663

1,79

~2000

950

20

0,0076

1,11

Özbekistan

0,420

0,28

~6760

~4283

~90

0,214

26,29

Pasifik havzası
ülkeleri ve
Avustralya
ABD

Dünya altın rezervlerinin %80’den çoğunun temelde kümelenmiş kütleler (Güney Afrika Cumhuriyeti, Gana, vb.), küçük porfiri sokulumları (Çin, Özbekistan, Kazakistan, vb.)
ile kumlu-arduvaz karbon oluşumları (Özbekistan, ABD, Kırgızistan, vb.) kapsayan üç jeolojik
ve ticari yatak tipinde olduğu belirlenmiştir.
Dünyada görünür altın kaynaklarının 105180 bin ton aralığında olduğu hesaplanmıştır.
Bu aralığın en önemli kısmı Afrika’da (40-60
bin ton) Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Witwatersrand bölgesinin derin altın içeren kütlelerinin kümelendiği düzeylerdir. Asya’da başlıca
altın kaynakları (toplam 33-51 bin ton) Rusya,
Çin, Endonezya, Özbekistan ve Kırgızistan’da
yeralmaktadır (her biri 5-10 bin tondur). Amerika kıtasında 24-45 bin ton olarak hesaplanan
altın kaynakları başlıca Brezilya, ABD (her biri
5-10 bin ton) ve Kanada (3-5 bin ton) arasın-

da dağılmıştır. 5-10 bin ton olan Avustralya
ve Okyanusya’nın altın kaynaklarının 3-5 bin
tonu Avustralya’dan gelmektedir. Avrupa’da
Ukrayna toprakları (0,5 bin tona kadar çıkan)
ile Rusya’nın Karelya kesimi (0,5 bin - bin ton)
en üretken sahalardır. Özbekistan Cumhuriyeti’nin altın kaynaklarının dünya ölçeğindeki
% 4.76’lık payı Avustralya ile Kazakistan’ın
üzerine çıkar ve ABD, Brezilya, Rusya’nın parametresiyle benzerdir (% 4.22-5.28).
Özbekistan toprakları, Asya kıtasının
% 0.95’ini, dünyanın ise sadece % 0.28’ini
kaplar; Özbekistan’ın yüzölçümü ABD, Brezilya, Avustralya, Çin, Rusya gibi önde gelen
altın madenciliği ülkeleri ve dünya altın madenciliği önderlerinden olan ve yüzölçümü
olarak Özbekistan’ın 3 katından daha fazla
alana sahip Güney Afrika Cumhuriyeti’ne göre
oldukça küçüktür (1 no.lu çizelgeye bakınız).
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Birim alan başına düşen altın madenciliği istatistikleri kara alanı açısından kıtalarda
0.010 (Avrupa) ile 0.045 (Avustralya ve Okyanusya) kg/km2 arasında değişen 0.016 kg/
km2 değerine sahiptir. Dünya ülkelerinde bu
parametre, 0.140 (Güney Afrika Cumhuriyeti)
ve 0.214’den (Özbekistan) 0.025-0.033 (ABD,
Avustralya), 0.0065-0.009 (Brezilya, Kazakistan, Rusya) ve daha aşağısına kadar değişir.
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Özbekistan’da
dünya parametrelerinin 1-2 derece üzerinde
kara alanının 1 km2 si başına düşen yüksek
düzeyde özgün altın verimliliği, şüpheye yer
bırakmayacak şekilde Witwatersrand provansında sahip olduğu benzersiz metal rezervleriyle dünyadaki en büyük altın üreticilerinden
biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin üstünlüğünü pekiştirmektedir. Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki altın madenciliği hacmindeki düşme
eğilimi (1970’li yıllarda 1000 tondan 2012 yılında 170 tona inen), aralarında maden derinliğinin artması, masraflarda artış, sanayide tek
kaynaklılık ve birleştirme, genel üretimde azalmanın zararına zengin cevherlerin geliştirildiği
yerlere yönelme ve de altın talebindeki (?) düşüştür [Hokhryakov, 1999]. 2009 yılında Güney
Afrika Cumhuriyeti’nde % 5.8 kadar üretimde
düşüşün olması Çin, Avustralya ve ABD’nin bu
metalin en büyük üreticileri haline gelmesine
neden olmuştur. Bununla beraber, dünyada
madencilik çalışmalarının böylesi etkileyici şekilde açılmasına karşı bile Özbekistan’ın 1 km2
alan başına 0.214 kg’lık altının üretildiği – yüksek özgün altın verimliliğine erişeceği gerçeğinin önemi azalmamaktadır. Bu parametreye
göre dünyada diğer ülkelerden önemli ölçüde
ayrılarak (4 kat ve üzeri) ilk sırayı almaktadır.
Ürünün kıtaların ve ülkelerin alanlarına
göre rezervler+kaynaklar parametresi yoluyla
hesaplanması aşağıdaki sonuca ulaştırmaktadır. 1 km2lik kara alanında altın üretimi 0.9’dan
(Avrupa) 3.06’ya (Afrika) kadar çeşitli oranlarda değişimlerle 1.45 kg altın olmaktadır. Gözlenmiş olan ülkeler grubunda cevher bulunma
parametresi 1 km2 başına 0.63 (Rusya) ile 1.47
kg altın (ABD) arasındadır. Yalnızca dünyadaki
iki devlet olağandışı parametre değerine sa-
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hiptir (Çizelge 1) – Güney Afrika Cumhuriyeti
ve Özbekistan (sırasıyla, 1 km2 alan başına
73.25 ve 26.29 kg altın). Değinilen istatistiki
veriler Güney Afrika Cumhuriyeti ve Özbekistan’ın şu anda benzeri olmayan dünyanın önde
gelen altın içeren bölgeleri olduğunun düşünülmesine izin vermektedir.
Özbekistan Cumhuriyeti topraklarında
önde gelen 32 maden tipinin bulunduğu alanların jeolojik ve ekonomik kuşaklara ayrılmasıyla 9 adet jeolojik ve ekonomik bölge (JEB)
belirlenmiştir: Chatkalo-Kuraminsky (Pritashkentsky), Samarkandsky, Kyzylkumsky, Yuzhno- Uzbekistansky, Fergansky, Prisyrdarinsky,
Bukharsky, Priaralsky ve Ustyurtsky. Ticari yatakların var olduğundan hareketle bunlardan
sadece 3 JEB’de (Pritashkentsky, Samarkandsky ve Kyzylkumsky) en üretken altını içerebileceği tanımlanmıştır. Özbekistan’ın bu başlıca
üç JEB’inin alanları, tam rakamlarının aşağıdaki aralıkla ifade edildiği biçimde Cumhuriyet’in
toplam arazisinin %3 ila %11’ini kaplamaktadır
(Çizelge 2): (milyon km2 olarak): Samarkandsky – 0.048, Kyzylkumsky – 0.036, Pritashkentsky – 0.013. JEB 0.004-0.021 milyon km2lik
alanda 2-5 cevher madenciliği yöresini (CMY)
içermektedir. CMY altın cevheri potansiyeli,
görece alanının CMY sınırları içinde %15 ila
100 arasında (0.001-0.017 milyon km2) yüzlek
verdiği Mezozoyik öncesi kayaçlarıyla bağlantılıdır.
Bu üç JEB’de altın madenciliği sertkaya altından (% 86.8 oranında çıkarım) ve karmaşık
yataklarından (% 13.2) gerçekleştirilmektedir.
Plaser altın ise önemsiz miktarda çıkarılmaktadır. Sertkaya altın yataklarından olan altın
madenciliğinde önder Kyzylkumsky JEB iken,
karmaşık yataklarından altın önemli oranda
Pritashkentsky JEB’den çıkarılmıştır. Altın madenciliği gelişimi için çok büyük potansiyelleri
bulunmasının yanı sıra mevcut sertkaya altın
rezervleri ile plaser altın yatakları dikkat çekici biçimde Samarkandsky JEB’de, özellikle
de onun Severonuratinsky CMY’sinde bulunur
(Çizelge 2).
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Toplam alan

0,447
0,036
0,011
0,021
0,004
0,048
0,010
0,012
0,006
0,005
0,025
0,013
0,009
0,004

Özbekistan

I. Kyzylkumskiy JEB

1. Bukantauskiy

2. Tamdytauskiy

3. Kuldjuktauskiy

II. Samarkandskiy JEB

4. Severonuratinskiy

5. Yujnonuratinskiy

6. Zirabulak-Ziaetdinskiy

7. Turkestano-Malguzarskiy

8. Yujnouzbekistanskiy

III. Pritashkentskiy JEB

9. Kuraminskiy

10. Chatkalskiy

7

2696

2703

45

65

38

332

1123

1603

~16

2202

236

2454

6760

0,02

52,6

52,6

0,15

-

0,15

0,9

7,4

8,6

-

32,1

6,7

38.8

100

-

22,2

22,2

-

-

0,3

1,0

11,1

12,4

-

60,5

4,9

65,4

100

2,0

550,0

381,4

2,0

13,0

7,33

30,9

143,9

41,04

4,0

170,2

47,64

114,3

24,7

-

1,385

1,385

-

-

0,033

0,067

0,900

0,208

-

2,333

0,364

1,472

0,181

<0,0

225,5

225,5

0,4

-

6,0

9,7

79,0

21,6

-

274,6

96,0

184,7

-

kaynaklar

2,0

825,0

495,6

3,2

34,5

44,0

92,7

363,5

115,2

15,0

715,0

174,7

457,3

-

rezervler

Mezozoyik öncesi kayaç
üretimi

Özgül verimlilik, kg/km2

Yeraltı
Özbekistan’ın jeolojik-ekonomik Alan (mln.
kaynaklar
madencilik
rezervler
Yeraltı
km2)
(JEB) ve madencilik bölgeleri
Stok birikimi
kıymetleri
(%)
madencilik
(t)
ve
kaynaklar
kıymetleri
(%)

Altın

Çizelge 2- Özbekistan’ın önde gelen madencilik bölgelerinin günümüzde altın madeni potansiyeli ve özgül verimlilik durumu

Özbekistan’da XX.yüzyıl sonu itibariyle ticari kategoride 4283 ton olarak hesaplanmış
altın rezervleri gerçekte altın (2263 t) ile karmaşık ve altın içeren yataklarla (2020 t) temsil
edilmiştir. Çizelge 2’de JEB ve CMY’deki altın
rezervleri dağılımı verilmiş olup alanların kaynak potansiyeli ile deneştirilmektedir. Altın yatakları rezervlerinin %73’lük payını karşılayan
Kyzylkumsky JEB (%73) iki CMY’de - Tamdytausky (1373 t) ve Bukantausky (278 t) toplanmış
haldedir. Karmaşık yatak rezervleri açısından
ise Pritashkentsky JEB başta gelmektedir; bu
gruptaki toplam rezervler Kuraminsky CMY’nin
porfir bakır yataklarında bulunur (2000 t üzerinde).
Özbekistan’da görünür altın kaynakları uygun biçimde altın cevherleri - 4260 ton ile karmaşık ve altın içeren - 2500 ton – yataklardan
oluşmuştur. Birinci tipin başlıca bölümü Kyzylkumsky (2434 t) ile Samarkandsky JEB’in
(1571 t) yer altında bulunurken, ikincisi Pritashkentsky JEB’de (2445 t) yer alır. Çizelge 2’de
sunulmuş olan CMY dengesi, belirli bölgelerin
görünür potansiyellerini yansıtır. Cumhuriyetin
yeraltındaki toplam altın kaynaklarının yaklaşık %90’ının toplandığı bu bölgeler arasında
Tamdytausky, Kuraminsky ve Severonuratinsky CMY bulunmaktadır. Bu altın cevheri potansiyelinin Cumhuriyetin toplam kara alanının
yalnızca %10’unu kaplayan alanlarla örtüştüğüne dikkat çekilmesi gereklidir.

Cumhuriyetin topraklarında rezervler, rezervler+kaynaklar ile Mezozoyik öncesi temel
yüzleklerinin alanının oranı parametrelerinde
JEB ve CMY açısından ürünün hesaplanması, çeşitli cevherlerin bulunduğu bölgelerin
belirlenmesini olanaklı kılmaktadır. Her iki
parametre de değişim eğiliminde olup uygun
biçimde ikincisinin (rezervler+kaynaklar / S)
daha yüksek mutlak değeri vardır (Çizelge 2).
Altın rezervleri açısından benzersiz bir cevher
varlığı ile nitelendirilen iki JEB - Pritashkentsky (1 km2 başına 225.5 kg) ve Kyzylkumsky
(1 km2 başına 184.7 kg) vardır ve Samarkandsky JEB’de bu oran yüksektir (1 km2 başına
21.6 kg). CMY’ler birim alan başına aranmış
altın rezervlerinin üretimi açısından aşağıdaki
şekilde sıralanır (parantez içinde Mezozoyik
öncesi CMY yüzleklerinin 1 km2 başına düşen
altın parametresi verilmiştir): Tamdytausky
(274.6) - Kuraminsky (225.5) - Bukantausky
(96.0) - Severonuratinsky (79.0) - Yuzhnonuratinsky (9.7) - Zirabulak-Ziaetdinsky (6.0).
Tamamı cumhuriyet CMY’sinde mevcut olarak
ayırt edilmiş bu malzemeler düşünüldüğünde
değişen cevher varlığı yayılımına sahip 4 grup
alan tanımlanabilir: 1) benzersiz (n.10+2), 2)
yüksek (n.10+1), 3) işletilmeyen (n) ve 4) belirsizdir (Şekil 3).

Şekil 3- Özbekistan Cumhuriyeti’nin jeolojik ve ekonomik bölgeleri ile madencilik yörelerinin
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Tablo 2. özgün
Özbekistan’ın
önde gelen madencilik bölgelerinin günümüzde altın madeni
altın üretimi.
potansiyeli ve özgül verimlilik durumu

Birinci grup Özbekistan’ın altın madeni potansiyelinin temelini oluşturan bilinen başlıca
benzersiz ve büyük yataklara (Muruntau, Kalmakyr, Kokpatas, Zarmitan, vb.) sahip Tamdytausky, Kuraminsky, Bukantausky ve Severonuratinsky CMY’leri içine alır.
Altın madenciliği işlemlerinin ham maden
potansiyelinin geliştirilmesine en yakın rezerv
olan yüksek miktarda cevher içeren ikinci grup
– CMY’lerdir. Özellikle Yuzhnonuratinsky ve
Zirabulak-Ziaetdinsky ekonomik açıdan uygun,
taşıma ve enerji alt yapısının kesiştiği cumhuriyetin merkezi kesiminde konumlanmıştır (Şekil
2). Burada işletilmiş olan Mardjanbulaksky ve
Karakutansky cevher sahaları için ilave maden
potansiyeli Karatau dağlarında, Ziaetdinsky
dağlarının kuzeybatı çatısı içinde, Katarmaiskaya dizisinin karasal-volkanik çökellerinde ve
de Zirabulak dağlarındaki cevher varlığı geçen
yüzyılın 80’li yıllarında sadece nadir metaller
için hesaplanmıştır.
Çok sayıda eski altın cevheri faaliyetine
ilişkin izlerle nitelendirildiği halde üçüncü grubun madencilik bölgeleri çoğunlukla günümüz
altın madenciliğinin gelişmediği alanlarda yer
alır. Bunların arasında iki CMY - Sultanuvaissky ve Karatyube-Chakylkaliansky ikinci gruba
atfedilecek biçimde altın cevherleşmesi potansiyelini yükseltecek en üretken yörelerdir. Birçok açıdan bu alanlarda yürütülmüş olan öncel
değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına bağlı olacaktır.
Belirsiz cevher varlığına sahip alanlarda
(4. grup) - Guzar-Surkhandarinsky, Kugitangsky and Priaralsky CMY altın arama çalışmaları gerçekte saklanmıştır. Mevcut altın
cevherleşmesinin ön koşulları ile görünür
kurguları, sınırlar içinde olması beklenen verilerin Özbekistan’ın yakın gelecekteki altın
cevheri potansiyeline önemli düzeltici değişiklikleri nadiren getireceğini doğrulamaktadır.

Dolayısıyla, gerçekleştirilen analiz sonucu aşağıdaki özet çıkarılmıştır:

vansı sayısı sunacak biçimde yüksek özgün
altın cevherleşmesi potansiyelini barındırır.
2. Yeterli güvenilirlik temelinde alınmış istatistiki ve güncel malzemeler toplam Cumhuriyet alanının sadece %12’sindeki altın cevheri
rezerv potansiyelini yansıtmaktadır. Mezozoyik-Senozoyik yaşlı tortul istiflerle kaplı diğer
büyük ölçekli kesimde ise henüz ticari altın
cevherleşmesi ortaya çıkarılamamıştır.
3. Özbekistan’ın örtülü topraklarında incelenen Mezozoyik öncesi temel karmaşığından
elde edilen sonuçlar, örtülü bir metalojenik altın
cevherleşmesi potansiyeli bulunduğunu doğrulamaktadır. Sondaj verilerine göre ortaya çıkarılan birçok yer, maden aramacılığı çalışmaları
ile geliştirme (200-300 m’ye kadar) açısından
ekonomik açıdan uygun, derinlik aralıklarında
temel jeolojik ve ticari yatak tiplerinden ticari
altın konsantrasyonunun saptanması için uygundur. İstatistiki verilere dayanan sonuçlar
Cumhuriyetin bir bütün olarak alanında ve madencilik bölgelerinin jeolojik ve maden oluşum
evrimi özelliklerini doğrulamaktadır.
4. Özbekistan’da altın madenciliği özgün
altın madenciliği parametrelerini göstermeyi
başararak dünyada toplam yıllık altın üretiminde ilk ona girmiştir. Daha fazla artış sağlanması için gereken ön koşullar şunlardır:
- anlamlı mali ve ekonomi politikalar ile yatırım politikası;
- yeterince gelişkin alt yapıya sahip belirli CMY’lerin içinde önemli sayılabilecek altın
cevherleşmesi potansiyelinin varlığı;
- geleneksel açıdan güçlü jeoloji bilimi ve
yetişmiş işgücü girdilerinin varlığı;
- altın aramacılığı yürüten devlet girişimlerinin teknik ve teknolojik ekipmanı yenilemeye
zorlaması.

1. Özbekistan Cumhuriyeti toprakları dünyaya benzersiz altın cevheri metalojenik pro-
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ÇAMYURDU (MUDURNU-BOLU),
ÖRENCİK, KİRPİYEN (GEYVESAKARYA) RUHSAT SAHALARI
MADEN JEOLOJİSİ VE
PROSPEKSİYON ÇALIŞMALARI

meye alınmıştır. Çalışmalar süresince toplam
207 adet dere sedimanı, 40 adet bate, 237
adet jeokimya kayaç, 49 adet mineraloji-petrografi, 1 adet XRD ve 1 adet sıvı kapanım numunesi alınmıştır.

Cihangir ÖZER*, Ali ÇEVİKBAŞ** ve
Mehmet EYÜPOĞLU*

Analiz sonuçları ile arazi incelemeleri birlikte değerlendirildiğinde Bolu-Mudurnu-Çamyurdu sahası ile Sakarya-Geyve-Örencik sahalarının baz metaller yönüyle ekonomik bir maden
yatağı oluşumuna uygun nitelikler taşımadığı;
Sakarya-Geyve-Kirpiyen sahasının ise maden
arama ruhsatının alınarak tahkik ve detay jeokimya çalışmalarına devam edilmesinin uygun
olacağına karar verilmiştir.

ÖZ

		

Batı-Orta Anadolu Polimetal Maden Aramaları Projesi kapsamında yürütülenbu çalışmada, Armutlu Yarımadası’nın doğu bölümünde yaygın olarak yüzeyleyen Almacık Ofiyoliti
ve civarındaki granitik kayaçlara bağlı olarak
gelişen cevherleşmelerin belirlenmesi ve muhtemel gömülü maden yataklarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Sakarya, Bolu (batısı)
ve Düzce (güneyi) illerini içine alan 1/100.000
ölçekli Adapazarı G24, G25 ve G26 paftalarında jeokimyasal prospeksiyon çalışmaları yapılırken, genel jeokimya çalışmaları 1/25.000
ölçekli G25-c1, c2, c3 ve G25-d2 paftalarında yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Bolu-Mudurnu-Çamyurdu sahasının maden arama ruhsatı alınmış ve sahada 1/10.000 ölçekli
tahkik jeokimya ve detay maden jeolojisi çalışmaları yapılmıştır. Ruhsatı alınamayan Sakarya-Geyve-Örencik ve Kirpiyen sahalarında
ise 1/10.000 ölçekli yarı detay maden jeolojisi
çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, prospeksiyon
çalışmaları sonucunda belirlenen yeni zuhurlar
da maden envanteri kapsamında değerlendir24

25

1. GİRİŞ
Marmara Bölgesinin doğusunda bulunan
çalışma alanı, ülkemizin önemli tektonik birliklerinden kuzeyde İstanbul-Zonguldak zonu ile
güneyde Sakarya zonu arasında kalmaktadır
(Şekil 1). Bu iki tektonik birliğin İntra-Pontid
sütur zonu boyunca bir araya gelmesine bağlı
olarak bölgeye yerleşen metamorfitler, ofiyolitler ve bunları kesen mağmatik kayaçlar ile
volkanitler proje sahasının litolojik birimlerini
meydana getirmektedir. Bölgenin tektonik konumunun öneminden dolayı önceki yıllarda
ayrıntılı jeolojik araştırmalar yapılmıştır. Buna
karşın metalik maden aramaları yönüyle pek
fazla bir araştırma yapılmamıştır. Çalışmanın
temel amacı, böyle bir araştırmaya veri oluşturacak ön bulguları ortaya koymaktır.
27

26

28

29

E

KARADENİZ
ZONGULDAK
Ereğli

F
Karasu

İSTANBUL ZONU
DÜZCE

G

SAKARYA

Bolu

SAKARYA ZONU
H
BİLECİK

İZMİR-ANKARA ZONU
TAVŞANLI ZONU

Şekil 1- İnceleme alanına ait pafta indeksi
ve yapısal unsurlar
* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Marmara Bölge Müdürlüğü – Kocaeli
**Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı – Ankara
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2. BÖLGESEL JEOLOJİ
Bölgede, Intra Pontid Süturu boyunca bir
araya gelmiş, Batı Pontid zonu, Armutlu-Almacık-Arkotdağ zonu ve Sakarya zonuna ait kaya
toplulukları yüzeylemektedir. Zonlar arası ilişki
tektoniktir (Şekil 2).
Kuzeyde yer alan Batı Pontid zonunda
birbirinden kısmen farklı iki Paleozoyik istif
yer alır. Yaklaşık D-B uzanımlı ve kuzeye 70o
eğimli ters fay niteliğindeki Çamdağ fayı ile ay-

rılan bu iki istiften fayın kuzeyinde bulunanın
tabanında Erken Ordovisiyen yaşlı Kocatöngel
ile Kurtköy formasyonları bulunurken, güneyindekinin tabanında eş yaşlı Soğuksu formasyonu bulunur. Her iki istifte de ilk ortak birim Alt
Ordovisiyen yaşlı Aydos formasyonudur. Ortak
birimler arasında küçük farklar olsa da her iki
istifteki birimler, Orta-Ordovisiyen-Erken Devoniyen yaşlı Ereğli formasyonu, Erken Devoniyen yaşlı Ferzli formasyonu, Orta-Geç Devoniyen yaşlı Yılanlı formasyonudur.

Batı Pontid Zonu
A l m a c ı k - Arkotdağ Zonu

Mudurnu

Vadisi

Sakarya Zonu
Şekil 2- Çalışma alanına ait genel jeoloji haritası (Ölçek:1/100.000)

Paleozoyik birimlerin üzerinde açısal
uyumsuzlukla Permo-Triyas yaşlı Çakraz formasyonu yer alır. Tüm bunları açısal uyumsuzlukla Üst Kampaniyen-Erken Eosen yaşlı
Akveren formasyonu örter. Akveren formasyonu üzerinde Erken-Orta Eosen yaşlı Çaycuma
ve Yığılca formasyonları geçişli olarak yer alır.
Çaycuma ile Yığılca formasyonları ise yanal
geçişlidir.
Armutlu-Almacık-Arkotdağ zonu altta birbiriyle tektonik ilişkili olan Permiyen-Triyas yaşlı
Sultaniye metamorfitleri, Geç Kretase yaşlı Akçay metamorfitleri ve aynı yaşlı Almacık ofiyolitik melanjından oluşur. Bunlar üzerinde açısal
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uyumsuz olarak Geç Kampaniyen-Erken Eosen yaşlı Abant formasyonu yer alır. Erken-Orta Eosen yaşlı Çaycuma ve Yığılca formasyonları Abant formasyonu ile tedrici geçişli, diğer
birimler üzerinde ise açısal uyumsuzdur. Bu
zondaki Çaycuma ve Yığılca formasyonları ile
Batı Pontid zonundakilerini KAF’ın Düzce-Gölyaka-Akyazı segmenti ayırır (Şekil 3).
Sakarya zonu, Erken-Orta Jura yaşlı Mudurnu formasyonu, Kalloviyen –Hotroviyen
yaşlı Bilecik kireçtaşı, Kalloviyen-Apsiyen yaşlı
Soğukçam formasyonu, Albiyen-Geç Paleosen
yaşlı Yenipazar formasyonu ve Orta Eosen
yaşlı Güvenç formasyonundan oluşur.

Şekil 3- Çalışılan bölgeye ait stratigrafik sütun kesit (MTA, Türkiye Jeoloji Haritaları Adapazarı G25 paftası,
2002).

3. MADEN JEOLOJİSİ

3.1. Bolu-Mudurnu-Çamyurdu Sahası

Batı-Orta Anadolu Polimetal Maden Aramaları Projesi kapsamında, genel jeokimya,
jeokimyasal prospeksiyon ve ağır mineral çalışmaları sonucunda belirlenen Bolu-Mudurnu-Çamyurdu, Sakarya-Geyve-Örencik ve
Sakarya-Geyve-Kirpiyen sahalarında detay
jeolojik etüt ve tahkik jeokimya çalışmaları yapılarak 1/10.000 ölçekli detay maden jeolojisi
haritaları hazırlanmıştır. Bu sahalara ait çalışmalar aşağıda anlatılmıştır.

Avdullar, Çamyurdu ve Akçaalan köyleri
arasında yaklaşık 14 km2 lik bir alanı kaplayan çalışma sahasının en yaşlı birimini şist,
fillat, kuvars şist, kalkşist ve mermer gibi metasedimanter kayalardan meydana gelen
Permo-Triyas yaşlı Sultaniye metamorfitleri
oluşturmaktadır (Şekil 4). Birimin üzerine, metakumtaşı, meta-konglomera, metapelit, metaşeyl, serpantinit, kuvarsit, metatüf, metabazalt,
rekristalize kireçtaşı ve mermerlerden oluşan

Şekil 4- Çalışılan bölgeye ait maden jeolojisi haritası.
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Geç Alt Kretase-Erken Geç Kretase yaşlı Akçay metamorfitleri gelir. Birim, eski çalışmacılar tarafından Sultaniye metamorfitleri ve
Keltepe mermeri ile uyumsuz olduğunu tespit
edilmiştir. Birim üstte Almacık ofiyolitik melanjı ile tektonik ilişkilidir. Almacık ofiyolitik
melanjı, ofiyolitik kayaların egemen olduğu
tektonik karmaşık ile temsil edilir. Ultramafik
ve mafik kayalar ile bunlar arasında yer alan
amfibolit, şist, gnays ve mikalı kuvarsitlerden
oluşur. Ultramafik kayalar peridotit ve serpantinitlerden, mafik kayalar gabro ve amfibolitlerden oluşur. Bunlarla birlikte birim içinde diyorit ve granite de rastlanır. Birim hidrotermal
ve metamorfizma süreçlerinden etkilenmiştir.
Çalışma sahasında Çamyurdu köyü çevresi ve kuzeydoğu kesimlerinde yaygın olarak yüzeyleyen Akçay metmorfitleri içerisinde
görülen andezitik lav ve daykları (Kan), bazalt
daykları (Kab), diyabaz daykları (Kad), sülfitli
silis damarları (Kas) ve alterasyon zonları (Az)
cevherleşmenin de kaynağı olarak düşünülmüş ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Andezitik lav ve daykları (Kan).- Çamyurdu köyü kuzeydoğusundaki otoyol çevresinde
ve Çamyurdu Dere içinde yayılım gösterirler.
İrili ufaklı birçok bazik dayk tarafından kesilen andezitik lavlar, çoğunlukla altere olmuş
ve plajiyoklas kristalleri killeşmiştir. Andezitlerin üst kesimleri killeşme nedeniyle toprağımsı bir örtü halini alırken daha altlarda
belirgin bir şekilde akma yapılarını görmek
mümkündür. Aglomeralar yığışımlar şeklinde olup, çeşitli büyüklüklerde andezit çakılları içermektedir. Çakıllar dıştan içe doğru altere olmuş ve soğan zarı ayrışımlıdır.
Bazaltik dayklar (Kab).- Çamyurdu doğusunda, yol yarmaları boyunca ofiyolitik ve andezitik birimleri kesen, çoğunlukla dayk şeklinde izlenir. Bazaltik bileşimli bu lavlar tektonik
etkiler nedeniyle altere olmuş, birçok kırık sistemi gelişmiş ve kırılgan bir yapı kazanmıştır.
Bazaltlar farklı doğrultularda yüzeylenmiş ve
diğer tüm daykları kesmiştir. Bazen de faylar
boyunca yüzeylemişlerdir. Lavlar Çamyurdu
dere boyunca devam eden stabilize yol yarmasında kalın sütunlar halinde izlenir. Siyahımsı
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koyu gri renkli olup, oldukça serttir. Taze kırık yüzeylerinde ince taneli saçınımlı bol pirit
vardır. Ayrıca, dere boyunca boşluklu damarlarda hematitleşme ve limonitleşme gözlenir.
Diyabaz daykları (Kad).- Kalınlıkları 10
cm ile 1 m arasında değişen diyabaz daykları andezitik daykları kesmektedir. Koyu siyahımsı renkli olup, bozuşmuşlardır. Çoğunlukla kırık sistemleri boyunca yüzeylemektedir.
Taze kırık yüzeylerinde pirit ve çok az olarak
da kalkopirit gibi cevher minerallerini görmek mümkündür. Yer yer ofiyolitik melanj
içinde de ince-uzun damarcıklar şeklindedir.
Sülfitli silis damarları (Kas).- Avdullar köyü
doğusundaki asfalt yol yarmasında yaklaşık 50
m uzunluğunda ve 10 m kalınlığında bir kesimde birimi görmek mümkündür. Peridotit ve serpantinitleri keserek yüzeylemiştir. Silisleşmiş
breşik zonun dış kenarları kirli sarı renkte olup,
lisvenitleşmiştir. Çok ince mavi renkli kuvars damarları sülfit cevherli breşik zonu kesmiştir. Sülfitli silisli breşik zon içinde pirit ve kalkopirit gibi
cevher minerallerini saçınımlı halde makroskopik olarak görmek mümkündür. Çatlak ve
kırık yüzeyleri hematit ve limonit sıvamalıdır.
Alterasyon zonu (Az).- Çamyurdu köyü
kuzeyinde şistler ve doğusundaki andezitler içerisinde gri, sarımsı gri ve kahve renkli,
klorit-serisit-muskovit şistlerin ayrışmasından
meydana gelmiş alterasyon zonları mevcuttur.
Bunlar irili ufaklı birçok dayk tarafından kesilmiştir. Hidrotermal alterasyon etkili olmuş ve
bazik daykların kırık ve çatlak yüzeyleri limonit
sıvamalıdır. Taze kırık yüzeylerinde izlenen piritler limonitleşmiştir. En üstte 1-3 m kalınlıkta
değişen toprağımsı bir örtü vardır. Çamyurdu
köyünden geçen yol yarmalarında izlenen koyu
kahve renkli alterasyon zonlarında hematitleşme ve limonitleşme içerisinde pirit, az kalkopirit
cevher minerallerini görmek mümkündür.
Jeokimyasal prospeksiyon çalışmaları sonucunda maden arama ruhsatı alınan sahada
1/10.000 ölçekli detay jeolojik etütlerle birlikte
tahkik jeokimya ve haritalama çalışmaları da
birlikte yürütülmüştür. Çalışmalar süresince
özellikle limonitli-hematitli zonlar ile volkanik

sokulumlar ve bunların sebep olduğu alterasyonlu seviyelerden sistematik jeokimya kayaç
numuneleri alınmıştır. Çalışmalar süresince
sahadan toplam 94 adet jeokimya kayaç, 7
adet kimyasal kayaç, 44 adet dere sedimanı,
9 adet bate, 14 adet min-pet ve 1 adet XRD
numunesi alınmıştır. Bunlardan sekiz numunede 40-200 ppb arasında değişen Au değerleri
gelmiştir. Üç numunede ise (1510 ppm, 1840
ppm ve 2350 ppm) Ni değeri diğer minerallere
oranla daha yüksek gelmiştir.
Ayrıca, Almacık ofiyolitik melanjı ve Akçay metamorfitlerini kesen andezitik-bazaltik
lav ve daykları ile diyabaz dayklarının keskin
sınırlarla ayrıldığı, bu daykların yan kayaç mineral yapısını etkileyecek boyutta alterasyona
uğratamadığı ve alterasyonların daykların uza-

nımları boyunca ve dar bir alanda kaldığı tespit
edilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında bu sahada ekonomik değere sahip bir cevherleşmeden bahsedilemeyeceği sonucuna ulaşılmış ve
sahanın terk edilmesine karar verilmiştir.

3.2. Sakarya-Geyve-Örencik sahası
Armutlu Yarımadasının doğu uzantısı üzerinde yer alan saha, 13 km2 lik bir alanı kapsamaktadır. Sahanın batı kesiminde Sakarya
nehri vadisinin Geyve Boğazı yer almaktadır.
Pamukova metamorfitlerinin yer aldığı bölgede
çalışma sahası içerisinde, metakumtaşı, metapelit, metaçamurtaşlarından oluşan Sultaniye
Metamorfitleri, olistostromal fliş özellikli Abant
formasyonu ile Granotoyitler yer almaktadır
(Şekil 5).

Şekil 5- Çalışılan bölgeye ait maden jeolojisi haritası.
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Temelde Permo-Triyas yaşlı Sultaniye metamorfitlerinin yer aldığı sahada örtü birimlerini
Üst Kretase yaşlı Abant formasyonu oluşturur. Bu formasyon içerisinde yer alan ve cevherleşmeye de kaynak teşkil ettiği düşünülen
mağmatik bloklar (granit, siyenit) sahanın GB
kesiminde yaygın olarak yüzeylemektedir. Gri,
boz, açık renkli, yer yer bol K-feldspatlı, parlak
serizit ve muskovitli, bol kuvars damarlarıyla
kesilmiş, kısmen koyu mineralli (hornblend),
altere kesimleri bol arenalaşmış, siyenit, granit
türü kayaçlardır. Çalışma sahasının batı bölümünde Sakarya Nehrine kadar geniş bir alanda yüzeyleyen bu kayaçlar ayrıca Saçlıbayırları civarında da gözlenmektedir. Sahanın KB
bölümünde Taşlıçay deresi içerisinde gözlenen
magmatik oluşumlar Göncüoğlu ve diğerleri
(1986) tarafından Bakacak formasyonu içerisindeki Paleozoyik yaşlı bloklar olarak ele alınmıştır. Ancak inceleme alanındaki mineralizasyon ilişkileri ve metamorfizmaya uğramaması
nedeniyle bu plütonun daha genç ve bağımsız
bir plüton olduğu düşünülmektedir.
Örencik sahasında 1/10.000 ölçekli maden
jeolojisine yönelik olarak detay jeolojik etütlerle
birlikte tahkik jeokimya ve haritalama çalışmaları da birlikte yürütülmüştür. Tahkik jeokimya
çalışmaları ağırlıklı olarak bu granitoyidik kayaçlar ve bunların sebep olduğu alterasyon-

Şekil 6- Çalışılan bölgeye ait maden jeolojisi haritası.
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lu kesimlerde yapılmıştır. Detay çalışmalar
süresince sahadan 28 adet jeokimya kayaç
numunesi alınmış olup, bu numunelerden üç
tanesinde Cu, 4970 ppm, 4310 ppm ve 2760
ppm değeri gelmiştir. Diğer elementler yönüyle
bakıldığında Cu elementini destekler nitelikte
başka bir element değeri görülmemiştir.

3.3. Sakarya-Geyve-Kirpiyen sahası
Armutlu Yarımadası’nın doğu uzantısı üzerinde bulunan saha 1/25.000 ölçekli Adapazarı
G24-c3 paftasında yer almaktadır. Yaklaşık 6
km2 lik bir alanı kapsayan sahanın doğusunda Bolu ili yer alırken batı kesiminde Sakarya
nehri vadisinin Geyve Boğazı yer almaktadır.
Saha, kuzeydeki Sakarya il merkezine yaklaşık 20 km mesafededir.
Kirpiyen sahasında olistostromal filiş karakterli Geç Kretase-Erken Eosen yaşlı yaşlı
Abant formasyonu ile Erken-Orta Eosen yaşlı Çaycuma formasyonu yüzeylemektedir. Bu
formasyonlar, granitoyitler ve diyabaz daykları
ile kesilmiştir. Diyabazlara bağlı olarak yer yer
cevher oluşumları saha içerisinde görülmektedir. Bu diyabazların çevresinde altere zonlar
tespit edilmiştir. Koyu yeşil renkli bu zonlar klorit
alterasyonu olarak değerlendirilmiştir (Şekil 6).

1970 yılında özel bir işletme tarafından
mostra madenciliğinin yapıldığı sahada, 1972
yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından da
bir çalışma yapılmış ve iki ayrı mevkide Cu yataklanmasından bahsedilmiştir. Bunlardan batı
yatağında kloritleşmiş fasiyes içinde kalkopirit
içeren kuvars damarı demetlerinin geliştiği tipik damar oluşumu izlenir. K45B doğrultulu bu
damar diyabazlarla paralellik gösterir. Damar
genişliği 15-50 cm arasındadır. Doğu yatağında ise eski galeriler çökmüş olup, üst seviyelerde pirit hakimken aşağı seviyelerde cevher
kalkopirit bakımından zengindir. Sonuç olarak
bakır yatağı, ofiyolit oluşumunun son safhasına ait bulunan intrüzif diyabazlara bağlı olarak
oluşmuştur. Cu mineralizasyonu ile kloritleşme
arasında sıkı bir ilişki olup, bu yatak bir çeşit
“bakır klorit damar tipi” yatak olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, bölgedeki tektonizmanın
yoğun olması nedeniyle jeofizik ve sondajlı aramaları da kapsayan ayrıntılı çalışmalar
yapılması gerektiği vurgulanmıştır (Bamba ve
Yılmaz, 1973).
Detay jeolojik etüt kapsamında 1/10.000
ölçekli jeoloji haritası hazırlanan sahanın detay jeokimya ve tahkik çalışmaları sonucunda
sahadan 20 adet jeokimya kayaç numunesi
alınmıştır. Bir adet numunede 50 ppb Au, altı
adet numunede 5-64 ppm arasında değişen
Mo, yedi adet numunede ise 1617-5202 ppm
arasında değişen Cu değerleri gelmiştir.

Mineralizasyon ve cevherleşme yönüyle
ilginç olan bu sahada detay çalışmaların yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

4. JEOKİMYA
Proje kapsamında genel jeokimya çalışmaları 1/100.000 ölçekli Adapazarı G24, G25
ve G26 paftalarında, jeokimyasal prospeksiyon çalışmaları ise 1/25.000 ölçekli Adapazarı
G25-c1,c2,c3,d2 paftalarında yapılmıştır.

4.1. Genel jeokimya çalışmaları
Almacık Dağı ve çevresinde yaygın olarak
yüzeyleyen ofiyolit karmaşık ile bunu kesen
magmatik kayaçların neden olduğu alterasyon ve cevherleşmelerin belirlenmesi amacıyla Adapazarı G25-c1, c2, c3 paftaları ve
Adapazarı G25-d2 paftasının kuzey yarısının
genel jeokimya çalışmalarının yapılması öngörülmüştür. Adapazarı G25-c1 paftasından
70 adet, G25-c2 paftasından 52 adet, G25-c3
paftasından 44 adet ve G25-d2 paftasından 41
adet olmak üzere toplam 207 adet dere sedimanı numunesi alınmıştır (Şekil 7). Bu numunelerin analiz sonuçlarında anomali oluşturabilecek değerler elde edilmemiştir.
Genel jeokimya çalışmaları kapsamında
adı geçen paftalardan derlenen 40 adet bate
numunesi üzerinde binoküler mikroskopla yapılan çalışmalar sonucunda da kayda değer
her hangi bir ağır minerale rastlanmamıştır.

Şekil 7- Adapazarı G25-c1,c2,c3,d2 paftalarından alınan
dere sedimanı numune yerleri.

211

4.2. Jeokimyasal prospeksiyon
çalışmaları
Jeokimyasal prospeksiyon çalışmaları
kapsamında çeşitli zuhurlar belirlenmiş ve bu
zuhurlar yerinde tetkik edilerek numune alınmıştır. Bu zuhurlarla ilgili yapılan çalışmalar
aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.

4.2.1. Aksudere sahası
Dikmen Köyü’nün 3 km doğusunda Sakarya-Düzce-Bolu il sınırlarının kesişme noktasında bulunan Aksudere’ nin akış istikametinde
ve sol yakada yer alan bazaltlar içerisinde 150
m uzunluğunda ve 25 m yüksekliğinde yüzeyleyen bir cevherleşme zonu yer almaktadır.
Yoğun olarak malakit, azurit, karbonat mineralleriyle pirit ve kalkopirit mineralizasyonunun
görüldüğü sahan 5 adet jeokimya amaçlı numune alınmış ve analize gönderilmiştir. Söz
konusu cevherleşmenin, Aksudere tabanındaki faya bağlı gelişen hidrotermal solüsyonlarla
ilgili olduğu düşünülmektedir.

kayalığı mevkiinde yaklaşık D-B gidişli kireçtaşı - şist kontağında Fe-Mn amaçlı işletilen bir
ocak tespit edilmiştir. Antik dönemde işletildiği
tahmin edilen ocak ve civarında galeri girişlerini ve havalandırma bacalarını (şaft) görmek
mümkündür. Bugün itibarıyla kapanmış durumda bulunan bu galeri ve bacalar yaklaşık
100 m lik bir zon boyunca izlenmektedir. Ocağın yaklaşık 750 m batısında cüruf stok sahası
olduğu düşünülen bir alan mevcuttur. Sahanın
ruhsatı özel bir şahıs üzerinde olup, zuhur bu
haliyle ilginç ve araştırılması önem arz eden bir
görünüme sahiptir. Sahadan 3 adet jeokimya
kayaç numunesi alınmıştır.

4.2.4. Turnalık Yayla sahası
Bolu, Mudurnu, Turnalık Yayla civarında
dağınık vaziyette cüruf stokları gözlemlenmiştir. Ancak yörede yapılan araştırmalarda bu cürufların çıkarıldığı yeri doğrulayacak herhangi
bir cevherleşmeye rastlanılmamıştır. Bu sahadan jeokimyasal analiz amaçlı üç adet kayaç,
bir adet cüruf numunesi alınmıştır.

4.2.2. Dikmen sahası

4.2.5. Ilıca Yayla sahası

Sakarya İli, Hendek ilçesinin 32 km
GD’sunda, Dikmen Köyünün 2 km güneyinde,
Dikmen yaylası yolu üzerinde zayıf bir Cu mineralizasyonu tespit edilmiştir. Çevrede genel
olarak Eosen yaşlı Yığılca formasyonuna ait
andezitler yer almaktadır. Yol yarmasında yer
yer malakit ve azurit mineralleri görülmektedir.

Bolu-Mudurnu Ilıca yayla sahası, MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1983-1986 yıllarında
Cu-Ni araştırmalarının yapıldığı ve 1997-1998
yıllarında da özel sektör tarafından bir süre
işletilmiş olan bir sahadır. Yörede yaygın peridotitler bulunmaktadır. Ilıcayayla zirvesinde
kromit amaçlı açılmış çok sayıda çukurlar bulunmaktadır. Saha krom üretmek amacıyla işletilmiş ve daha sonra terk edilmiştir.

Sahada yüzeyleyen birim traki-andezit
olup, yarma üzerinde yapılan makroskobik
gözlemlerde iri plajiyoklaslar tanımlanmış olup,
çatlaklar boyunca mangan ve limonit boyamaları ile yer yer yoğun malakit ve azurit minerallerine rastlanmıştır. Analiz amacıyla sahadan
iki adet jeokimya numunesi ile bir adet mineraloji-petrografi numunesi alınmıştır. Analiz sonuçlarında dikkate değer bir veriye rastlanmamıştır.

4.2.3. Bakacak sahası
Sakarya ili Hendek ilçesinin yaklaşık 13
km güneyinde yer alan Bakacak Köyü Ekinlik
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Stratiform tipi bir yatak olan Ilıca yayla sahasındaniki adet mineraloji-petrografi numunesi ile bir adet jeokimya amaçlı numune alınmıştır.
Ayrıca, Ilıca yayla sahası civarında ve
dere yataklarında birbirinden bağımsız bloklar
şeklinde manyezit (MgCO3) oluşumları gözlenmektedir. Bölgede önceki yıllarda yapılan
detay etütlerde manyezitlerin BGB-DKD doğrultulu bir fay (70o-70K) boyunca, takriben
100-120 metre uzunluğundaki bir zonda, 1.502.00 metre kalınlığında, görünür 4000 ton,

muhtemel 2000 ton olmak üzere 6000 ton rezerve sahip olduğu ve Si02 oranı düşük sinter
tuğlası için aranılan tipte olduğu belirtilmiştir
(Sözen ve diğerleri 1988).

4. SONUÇLAR
İnceleme alanı, kuzeyde İstanbul zonu,
güneyde Sakarya zonu arasında yer alır. Bu
iki tektonik birliğin bir araya gelmesine bağlı
olarak bölgeye yerleşen metamorfit, ofiyolit ve
bunları kesen mağmatik kayaçlar alterasyonları oluşturmuşlardır.
Bölgede öncelikle metalik maden yönüyle
önemli sayılabilecek alanlarda genel jeokimya
ve prospeksiyon çalışmaları yapılmıştır.
Mudurnu-Çamyurdu, Geyve-Örencik ve
Kirpiyen sahalarında 1/10.000 ölçekli detey
maden jeolojisi etütleri yapılmıştır.
Mudurnu-Çamyurdu sahasında ekonomik değerde bir cevherleşmeden bahsedilemeyeceği
sonucuna ulaşılmış ve sahanın terk edilmesine
karar verilmiştir.
Örencik sahasında, Cu analiz sonuçlarının
yer yer 5000 ppm’e ulaştığı, buna karşın diğer
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BAYBURT–DEMİRÖZÜ–ZARANİ
(GÜÇLÜ) SAHASININ MADEN
JEOLOJİSİ
Sebahattin GÜNER*, E. Nejat YAZICI* ve
Özlem ÖZERKAN**

ÖZ

		

Çalışma alanının da içinde yer aldığı Doğu
Pontidler magmatik yay özelliğinde olup, maden yatakları yönünden önemli bir potansiyel
arzetmektedir. İnceleme alanında tabanda en
yaşlı kayaç birimi olarak Paleozoik yaşlı metamorfik kayaçlarla bunların üzerine uyumsuzlukla gelen Lias yaşlı volkanotortul kayaçlar
izlenmektedir. Altın cevherleşmesi; Paleozoik
yaşlı metamorfik kayaçlar içindeki kuvars damarlarında ve altere silisifiye zonlarda gelişmiş
olup; hidrotermal alterasyon ve tektonizma ile
doğrudan ilişkilidir.

GİRİŞ
Bu çalışmada MTA Genel Müdürlüğü, Maden-Etüt ve Arama Dairesi tarafından yürütü-

len ‘Gümüşhane–Bayburt Polimetal Maden
Aramaları’ adlı proje kapsamında yapılan bir
değerlendirmedir.
Bayburt-Demirözü-Zarani
(Şekil 1) sahasında değerli ve baz metal aranması amaçlanmıştır. Zarani sahası Bayburt ilinin yaklaşık 40 km GB’sında yer almaktadır.
Etüt alanı Alp orojenezi ile etkilenen Doğu
Pontid jeotektonik kuşağında yer alır. Pontidler
Liyas’tan Pliyosen’e kadar geçen zaman aralığında magmatik ark özelliğinde kalmış, bunun
sonucunda volkanik kayaçlar gelişmiştir. Doğu
Pontid jeotektonik ünitesi Kuzey ve Güney zon
diye ayrılarak incelenmiştir (Ketin, 1966). Liyas’tan Pliosen’e kadar geçen süreçte; yitime
bağlı olarak oluşmuş toleyitik alkalen ve kalkalkalen nitelikli volkanizma bölgede yayılım göstermiştir. Kuzey zonda bu volkanik kayaçlar izlenirken, güney zonda tortul kayaçlar gözlenir.
Bölgedeki jeolojik süreç içinde etkili olan
G-K yönlü sıkışmanın doğal sonucu olarak
KB-GD ve KD-GB doğrultulu kırık sistemleri
meydana gelmiştir. Doğu Pontidlerdeki cevherleşmelerin bu kırık hatlarıyla ilişkili olduğu
düşünülmektedir.

Şekil 1-Şekil-1:
Doğu Karadeniz
Bölgesi
Genel
Jeoloji
Haritası
(Güven,
1993)
Doğu Karadeniz
Bölgesi
Genel
Jeoloji
Haritası
( Güven,
1993)
*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü – Trabzon
**Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü,
Arama
Dairesi
Başkanlığı
İnceleme
alanında Maden
tabandaEtüt
enveyaşlı
kayaç
birimi
olarak– Ankara
Paleozoik yaşlı

metamorfik kayaçlar (Pulur metamorfitleri) yeralır. (Ağar; 1977, Akdeniz; 1984 ve
Keskin;1989) Masif; amfibolit, mikaşist, gnays, granit, metakuvarsit, metaandezit,
metadiyorit ve mermerlerden oluşmaktadır (Şekil-2). Çalışma alanında mostra veren
metamorfik kayaçlar içinde tektonik kırık hatları boyunca altın içeren hidrotermal
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olarak isimlendirilmiştir. Uyumsuzluğun işareti
İnceleme alanında tabanda en yaşlı kayaç
olan taban konglomeraları yanal devamsızlıkbirimi olarak Paleozoik yaşlı metamorfik kayaçtan dolayı her yerde izlenemezler. Üzerinde
lar (Pulur metamorfitleri) yeralır. (Ağar 1977,
güncel oluşuklar olarak alüvyonlar izlenmekteAkdeniz 1984 ve Keskin1991) Masif, amfibolit,
dir. Sahada dere vadileri, özellikle Zarani dere
mikaşist, gnays, granit, metakuvarsit, metaangeniş alüvyon çökelleri ile örtülüdür. Genel kadezit, metadiyorit ve mermerlerden oluşmaktalınlıkları 30 m kadar olan tutturulmamış çakıl,
dır (Şekil 2). Çalışma alanında mostra veren
çökelleri
ile örtülüdür.
Genel
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Şekil 2- Bayburt-Demirözü-Zarani (Güçlü) Sahasının Stratigrafik Kesiti

Şekil-2: Bayburt-Demirözü-Zarani (Güçlü) Sahasının Stratigrafik Kesiti (.....)
CEVHERLEŞME:
İnceleme alanında tespit edilen cevherleşmenin tektonik kontrollü bir
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cevherleşme olduğu ve cevherleşmenin genç Tersiyer yaşlı granitoyitik intrüzyonlarla
ilişkili olduğu düşünülmektedir.

CEVHERLEŞME
İnceleme alanında tespit edilen cevherleşmenin tektonik kontrollü bir cevherleşme
olduğu ve cevherleşmenin genç Tersiyer yaşlı
granitoyitik intrüzyonlarla ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Tersiyer granitleri vasıtasıyla gelen cevherli eriyikler genellikle KD-GB doğrultulu fay
ve kırık hatları boyunca dolgu-damar şeklinde yerleşmiştir (Şekil 3). Cevherleşme yaşının Eosen olduğu düşünülmektedir. Sahadaki
kırıklı ve faylı yapılar cevherleşme yönünden
çok önem taşımaktadır. Tektonik kırık zonlarında hidrotermal olarak gelişen kuvars damarlarının metamorfik kayaçlar içinde yer yer
rastlanan segregasyon kuvarslarından farkı;
gri renkli, çok sert, mineralize ve ikincil kuvars
damarcıkları (keser damar) tarafından kesilmiş

olmasıdır (Şekil 4). Sahada altın cevherleşmesi son safhada gelişmiş olan gri renkli ikincil (keser) kuvars damarcıklarına bağlı olarak
geliştiği gibi, aynı sistem içinde gözlenen ilk
safhada oluşmuş kuvars damarları içinde de
cevher (altın) varlığı jeokimyasal analizlerden
anlaşılmaktadır (Şekil 5,6). Altın cevherleşmesinin, Paleozoik yaşlı metamorfik kayaçlar
içindeki kuvars damarlarında ve altere silisifiye
zonlarda gelişmiş olup; hidrotermal alterasyon
ve tektonizma ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülmektedir (Şekil 7).
Cevher mineralleri olarak kalkopirit, pirit,
malakit, altın ve gümüş; gang mineralleri olarak da kuvars, kalsit ve kil mineralleri tespit
edilmiştir. Yapılan mikroskobik inceleme sonucunda mineral parajenezinin hematit, ilmenit,
rutil, pirit, kalkopirit, limonit, malakit, altın ve
gümüş şeklinde oluştuğu belirlenmiştir

Şekil 3-Şekil-3:
Kuvars damarının
genel görünümü
Kuvars damarının
genel

görünümü
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Şekil-3: Kuvars damarının genel görünümü

Şekil 4- Kuvars damarı içindeki ikincil (keser) kuvars damarcıkları

Şekil-4: Kuvars damarı içindeki ikincil (keser) kuvars damarcıkları

Şekil 5- Kuvars damarını kesen ikincil kuvars damarcıkları

Şekil-5: Kuvars damarını kesen ikincil kuvars damarcıkları
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Şekil-5: Kuvars damarını kesen ikincil kuvars damarcıkları

Şekil 6- Altere metamorfik kayaçlar içerisindeki ikincil kuvars damarcıkları

Şekil-6: Altere metamorfik kayaçlar içerisindeki ikincil kuvars damarcıkları
REZERV HESAPLAMALARI

SONUÇ

Rezerv hesaplamalarında; 1/1000 ölçekli
detay jeoloji haritası ile sondaj karotlarından
sistematik olarak alınan örneklerden cevherli kabul edilen seviyelerin analiz sonuçları ve
profil hatlarından alınan numunelerden gelen
değerler kullanılmıştır. Saha ile ilgili rezerv hesabı “ Kesit – Blok “ yöntemine göre yapılmış
ve bu değerlendirmeler ve hesaplamalar sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Zarani (Güçlü) altın cevherleşmesi sahasında yapılan çalışmalar sonucunda Günümüz koşullarında ekonomik bir rezerv bulunamamıştır. Ancak, ruhsat sahasının dışında
da (GB’ da) devam eden kuvars damarlarının
daha derinde (300-400 m) devamlılıklarının
araştırılmasına yönelik olarak yeni sondajlı çalışmalar yapılarak sahanın altın potansiyelinin
arttırılması mümkündür.

521 ppb Au tenörlü 40.700 ton görünür,
574 ppb Au tenörlü 145.385 ton muhtemel,
558 ppb Au tenörlü 177.016 ton mümkün
		
rezerv tespit edilmiştir
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Şekil-7 Bayburt-Demirözü-Zarani Yöresinin 1/5000 ölçekli Maden Jeoloji Haritası

Şekil 7- Bayburt-Demirözü-Zarani Yöresinin 1/5000 ölçekli Maden Jeoloji Haritası (Güner ,2012)
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ÇİMENTO ÇEŞİTLERİ, ÖZELLİKLERİ,
HAMMADDELERİ VE ÜRETİM
AŞAMALARI
Feyyaz KAPKAÇ*

		

GİRİŞ

Dünyada ilk çimento üretimi 1824 yılında
İngiltere’nin Leeds kentinde Joseph Aspdin
tarafından ince taneli kalker ve kil karışımının
pişirilmesinin ardından öğütülerek gerçekleştirilmiştir. Üretilen çimentonun özellikleri ve
rengi bu Leeds’e yakın Portland isimli adadan
getirilen doğal yapı taşına benzediği için adına
Portland çimentosu denilmiştir. Çimento yeterli
sıcaklıkta pişirilmediği için bazı olumsuz (yetersiz) tarafları görülmüştür. 1845 yılında Isaac
Johnson isimli İngiliz, Portland çimentosunun
özelliklerini iyi pişirmeden sonra geliştirerek
bugün dünyanın her tarafında kullanılır hale
getirmiştir.
1845 yıldan bu yana üretilmekte olan çimento, günümüzde en önemli yapı malzemesi
olma özelliğini korumaktadır. Bu süre içinde çimento üretim teknolojisinde büyük önem kaydedilmiştir. Öncelikle yaş öğütme sistemden
kuru öğütme sisteme geçilerek enerjide büyük
ölçüde tasarrufu sağlanmıştır. Bunun yanında
üretilen çimento kalitesinde geliştirilerek kalitede iyileşme sağlanmıştır.
Her çeşit beton ve harç yapımı için uygun
olan Portland çimentosu dünyada olduğu gibi
ülkemizde de başlangıçta sadece portland çimentosu olarak üretilirken, daha sonra çimento klinkerine tras, yüksek fırın cürufu, uçucu kül
gibi pozolanik özellikte maddelerde katılarak
farklı özellikler taşıyan çimento tipleri de kullanılmaya başlanılmıştır. Bugün ülkemizde Türk
standardı bulunan 16 çeşit çimento bulunmaktadır. Ancak bunların içinde portland ve katkılı
portland çimentoları tüketimin önemli kısmını
oluşturur. Türkiye de 2010 yılında 66.200.000
ton (T. C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

2011), 2011 yılında 68.000.000 ton (T. C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012), 2012
yılında ise 63.879.50 ton (Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birliği, 2013) çimento üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu rakama Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birliğine üye olmayan tesislerdeki üretimde dahil edildiğinde 2012 yılında %
0,52’lik üretim düşüşü beklenmektedir. Tüm
dünyada üretilen çimentoların % 90’ını normal
portland çimentosu oluşturmaktadır.

ÇİMENTO ÜRETİMİNİN TARİHÇESİ
Çimento sektörü; başlıca silisyum, kalsiyum, alüminyum, demir oksitlerini içeren hammaddelerin teknolojik metotlarla sinterleşme
derecesine kadar pişirilmesi ile elde edilen yarı
mamül madde “klinker”in, tek veya daha fazla
cins katkı maddesi ile öğütülmesi yoluyla üretilen hidrolik bağlayıcıları içeren bir sektördür.
Türkiyede İlk çimento fabrikası 1911 yılında tek fırınla Darıca’da kurulmuştur. 1950’li
yıllara kadar Ankara, Zeytinburnu (İstanbul),
Kartal (İstanbul) ve Sivas’ta çimento fabrikaları
açılmıştır. 1950’den sonra Türkiye Çimento Sanayi kurulmasıyla üretim artışı sağlanmasına
rağmen 1970’lere dek talep yeterli derecede
karşılanmamıştır. 1978 yılı sonlarında temeli
atılmış olan 15 kadar çimento fabrikası projesinin hammadde araştırmaları Devlet Planlama
Teşkilatı o zaman ki ismi Maden Tetkik Arama
Enstitüsü olan MTA Genel Müdürlüğü’nü görevlendirilmiştir (Uygun, 2012).
MTA, rezerv konusunda etütleri olumlu sonuçlandırılan Lalapaşa, Denizli, Ladik, Kurtalan, Ergani, Şanlıurfa ve Adıyaman fabrikaları
kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda ise çeşitli çimento fabrikalarının hammadde ihtiyaçlarının
etüdünün yanında, son yıllarda çeşitli illlerde
kurulmak istenen çimento fabrikalarına yönelik
olarak hammadde etütlerinin bir kısmı talepler
doğrultusunda yine Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir
(Uygun, 2012).

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı – Ankara
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değildir.
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Portland çimentosu klinkerinin temel hammaddeleri olan kireçtaşı ve kil hiçbir vakit doğada saf halde bulunmaz. Bunların içinde
çeşitli yabancı maddeler bulunur ve bunlarda
çimento içinde yer alırlar. Bu nedenle Portland
çimentolarının % 90’ını oluşturan CaO, SiO2,
Al2O3 ve Fe2O3 gibi temel bileşenleri dışında
MgO, SO3 ve Alkali oksitler(K2O, Na2O) bulunur.
Çimentoyu oluşturan CaO, SiO2, Al2O3
ve Fe2O3 klinker oluşumu sırasında yüksek
sıcaklıkta birbiri ile birleşerek Trikalsiyum silikat (3CaO.SiO2), dikalsiyum silikat (2CaO.
SiO2), trikalsiyum alüminat (3CaO. Al2O3) ve
tetra-kalsiyum alümino ferrit (4CaO. Al2O3,Fe2O3)’i oluşturur. Bu bileşikleri saf bir şekilde
laboratuvarda elde etmek mümkündür. Ancak
hammadde karışımı içinde değişik stokiometrik
oranda bulunan oksitlerin birbirlerini etkilemeleri ve bunların dışında yabancı maddelerinde
bulunması klinker bileşenlerini ideal ve teorik
durumlardan farklı bir şekilde bulunmasına yol
açar.

ÇİMENTO HAMMADDELERİ
Bunun için çeşitli kimyasal bileşimdeki
kayaçlar kullanılır. Başlıca kullanılan çimento
hammaddeleri kireçtaşı, marn, kil, kiltaşı, şeyl,
killi şistden ibarettir. Bunların dışında hammaddelerin karışımını düzenlemek için demir
cevheri, pirit külü, silisli kum, kumtaşı, boksit,
diyasporit, alüvyon kili gibi maddeler kullanılır.
Ayrıca kireçtaşının öğütülmesi sırasında alçıtaşı (jips) pozolanik maddeler ve tras ile yapay
olarak elde edilen yüksek fırın curufu, uçucu
killer kullanılır. Beş adet çimento hammadde
grubu bulunmaktadır.
I. Grup: Karbonatlı hammaddeler; marnlı
kalker, marn, kalker (kireçtaşı), tebeşir ve mermer.
II. Grup: Killi hammaddeler, kil ve kiltaşı,
şeyl, curüf, uçucu küller, killi şist, alüminyum
cevheri atıkları ve kaolin.
III. Grup: Silisli hammaddeler, kum, kalsiyum silikatlar, kuvarsit, diyatomit, pozolanik
topraklar.

IV. Grup: Demirli hammaddeler, demir cevheri (genellikle hematit), pirit külü ve demir oksit.
Portland çimentosu yapımında kullanılan
ana hammadde klinkerin kimyasal bileşimine
en uygun olan % 75-76 CaCO3 içeren marnlı kalkerdir (killi kireçtaşı). Marnlı kalkerin bulunmadığı durumlar da kalker ve kil ana hammadde olarak kimyasal bileşimlerine göre ham
karışımların teorik formüllerinden belirlenen
miktarlarda karıştırılarak çimento yapılır. Düzenleyici olarak demirli, silisli maddeler katılmaktadır.
Son 35 yıl içinde Türkiye’de endüstriyel
hammaddeler konusunda önemli mesafeler
kat edilmiştir. Ülkenin cam, seramik ve çimento
sektöründe avrupada eriştiği konum ortadadır. Bu noktadan hareketle bugün Türkiye’nin
pek çok önemli sanayi ve madencilik kuruluşunun temelinde Maden Tetkik Arama Genel
Müdürlüğü’nün katkısı çok büyüktür. Ülkenin
sanayileşme sürecinde sanayi kuruluşlarının
hammadde ihtiyacını gidermeye yönelik olarak
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde Endüstriyel Hammaddeler ayrı bir daire
başkanlığı altında endüstriyel hammadde aramalarını gerçekleştirmiştir.
Bu kapsam da yukarıda isimleri verilen doğal çimento hammaddelerinin yanında Türkiye’
de profillit, zeolit, halloysit, olivin, trona, tenardit, spiyolit (lületaşından farklı amaçla kullanılan), huntit gibi endüstriyel kaynaklar ortaya
çıkarılmış ve bunların bir kısmı çimento hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar çimento hammaddesi sıkıntısı yok olarak
görülüyorsa da fabrikalara yakın kaynakların
azalması veya fabrikaların şehir merkezi için
de bulunması gibi sebepler ve çevreye duyarlı
düzenlemeler madencilik faaliyetlerine kısıtlamalar getirmektedir.
Türkiye de yılda yaklaşık 68.000.000 ton
çimento üretilmektedir. Çimento klinkerinin
% 65 CaO olarak alınmakta olup, 68/100 x 65=
44.200.000 ton CaO’e (kirece) ihtiyaç vardır.
Yakılan saf bir kireçtaşının % 56’sı CaO’dur.
44.200.000 ton CaO elde edebilmek için
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44.200.000 x 100/56= 78.900.000 ton kireçtaBunun için günümüze kadar çok yönlü
şına ihtiyaç vardır. O halde Al2O3,SiO2,Fe2O3
araştırmalar yapılarak gerek hammadde açıgibi oksitleri
hammadsından ve gerekse
elde elde
edilenedebilmek
çimentonuniçin
ni- 44.200.000 x
safelde
bir edilebilecek
kireçtaşının diğer
% 56’sı
CaO’tir. 44.200.000
ton CaO
delerle birlikte
100.000.000
ton birton
hammaddeteliklerivardır.
açısından
bazı prensipler
,Fe
O
gibi
oksitleri elde
100/56=
78.900.000
kireçtaşına ihtiyaç
O halde
Al2O3,SiOsağlanmıştır.
2
2 3
edilebilecek
diğer
hammaddelerle
birlikte
100.000.000
ton
bir
hammaddeye
ihtiyaç
vardır.
ye ihtiyaç vardır.
Karışım oranlarının saptanmasında genellikle
hammaddelerin kimyasal analiz sonuçları esas
Çimento
kimyasalbi-ve mineralojik
bileşimde
tek hammadde
bulunmadığı
takdirde
Çimento uygun
kimyasaluygun
ve mineralojik
alınır, karışım
oranlarının
saptanmasında
Ecgenellikle
değişik
nitelik
ve
kimyasal
bileşimdeki
kayaçların
bir
oran
ve
esasa
göre
yapılan
leşimde tek hammadde bulunmadığı takdirde
hel formülü, modüller için Michaelis formülü en
karışımlardan
elde
edilir.
Bu
karışımlardaki
hedef
uygun
nitelikte
klinker
yapmaktır.
genellikle değişik nitelik ve kimyasal bileşimfazla kullanılır. Bunlardan Echel formülü, bir
deki kayaçların bir oran ve esasa göre yapılan
kısım marn veya kilin, kaç kısım kireçtaşı ile
Çimento yapımında kireç (CaO), silis, alüminyum, demir oksitlerin miktar ve oranlarına
karışımlardan elde edilir. Bu karışımlardaki hekarıştırılması gerektiğini gösterir.
göre temin edilecek bir hammadde karışımının önemini vurgulayan bu formüller bir kısmı yalnızca
def uygunteorik
nitelikte
klinker
yapmaktır.
varsayımlara, bir kısmı da pratik ve teknik deneyimlerin uygulaması ile elde edilir. Hangi
hammaddesi
etütlerinde,
Kireçtadurumda olursa olsun çimento yapımında Çimento
kullanılacak
hammaddeler
ile elde
edilen çimentonun
Çimento
yapımında
kireç
(CaO),
silis,
alüşı
kil
kombinasyonları
ile
oluşacak
klinker
özel- hakkında bir
nitelik ve özelliklerini göstermek için saptanan formüller olup, çimentoların bileşimleri
minyum, demir
oksitlerin
miktar
ve oranlarına
liklerini
belirlemeden önce genel olarak ideal
fikir verirse
de tek
başına
fazla bir şey ifade
etmemektedir.
göre temin edilecek bir hammadde karışımının
klinkerin kimyasal kompozisyonlarını ve oksitönemini vurgulayan
bu formüller
bir kısmıkadar
yal- çoklerin
birbirine
oranını yapılarak
bilmek saha
hammadde
Bunun
için günümüze
yönlü
araştırmalar
gerek
hammadde açısından
ve varsayımlara,
gerekse eldebir
edilen
açısından
bazı önemlidir.
prensipler Oluşacak
sağlanmıştır. Karışım
nızca teorik
kısmıçimentonun
da pratik nitelikleri
özelliklerini
açıklamada
hammaddelerin
kimyasal
analiz
sonuçları esas alınır,
ve teknik oranlarının
deneyimlerinsaptanmasında
uygulaması ilegenellikle
elde
ideal
klinkerin yüzde
bileşimleri
ve oksitlerin
karışım
oranlarının
saptanmasında
formülü,
modüllerçizelge
için Michaelis
formülü en fazla
edilir. Hangi
durumda
olursa olsun
çimento Echel
birbirine
oranı (modüler)
1’de verilmişkullanılır.
Bunlardan
Echel
formülü,
bir
kısım
marn
veya
kilin,
kaç
kısım
kireçtaşı
ile karıştırılması
yapımında kullanılacak hammaddeler ile elde
tir.
gerektiğini
gösterir.
edilen çimentonun nitelik ve özelliklerini göstermek için saptanan formüller olup, çimentoÇimento hammaddesi etütlerinde, Kireçtaşı kil kombinasyonları ile oluşacak klinker
ların bileşimleri hakkında bir fikir verirse de tek
özelliklerini belirlemeden önce genel olarak ideal klinkerin kimyasal kompozisyonlarını ve
başına fazla
bir şey ifade
etmemektedir.
oksitlerin
birbirine
oranını bilmek saha hammadde özelliklerini açıklamada önemlidir. Oluşacak

ideal klinkerin yüzde bileşimleri ve oksitlerin birbirine oranı (modüler) çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1- Oluşacak ideal klinkerin yüzde bileşimleri ve oksitlerin
Çizelge 1- Oluşacak
ideal klinkerin
birbirine
oranı. yüzde bileşimleri ve oksitlerin birbirine oranı.

Bileşenler

Sınır Değerler
Tipik bileşim
% min
% max
%

CaO

60

-

67

63

SiO2

17

-

25

20

Al2O3

3

-

8

6

Fe2O3

0,5

-

6,0

3

MgO

0,1

-

0,4

2

Na2O + K2O

0,2

-

1,3

2

SO3

1,0

-

Kızdırma kaybı

1,0

-

2,0

2

Çözünmeyen kalıntı

1,0

-

2,0

1

= 2 (1,7-2,2)

Hidrolik modül =
Silikat modülü

=

= 2 (2,4-2,7)

Alüminyum (ergime mödülü) =
226

Kireç silis oranı =
Titrasyon =

2,5-3,0

= 2 (21,5)

3,0

1

Na2O + K2O

0,2

SO3

1,0

Kızdırma kaybı

1,0

Çözünmeyen kalıntı

1,0

-

1,3
2
yapımında
kalkerin
yakılması ile oluşan CaO, silis ve alüminyum
3,0 kalmaması
1
kireç
istenir. Bu durum çimentonun yapımında
Hidrolik indeks =
bileşimine
bağlıdır.
Çimento yapımında kullanılacak hammadd
2,0
2
için
Eckel
pratik
formül
geliştirilmiştir.
Echel’in
geliştirmiş
olduğ
İdeal bir Portland çimentosu
hidrolik
indeksin 1 veya biraz
daha büyük
olmalıdır. Çimento
1
ve 2,0
kalker(kireçtaşı)
numunelerinin
kimyasal
analizleri
aşağıdaki
yapımında
kalkerin yakılması ile oluşan
CaO, silis ve alüminyumla
tam olarak
birleşmesi,
ortamda

kireç kalmaması istenir. Bu durum çimentonun yapımında kullanılacak maddelerin kimyasal
CaO
bileşimine bağlıdır. Çimento yapımında kullanılacak hammaddelerin miktar ve oranını saptamak
= 2 (1,7-2,2)
Kalker
Kil
SiO2+Al2O3+Fe2O3
için Eckel pratik formül geliştirilmiştir. Echel’in geliştirmiş olduğu bu formüle bir örnek verirsek:Kil
SiO
2,4
62,2
2
ve kalker(kireçtaşı) numunelerinin
kimyasal analizleri aşağıdaki gibidir.
SiO2
Al
O
2,0
16,2
2 3
Silikat modülü = =
= 2 (2,4-2,7)
Al2O3+Fe2O3
Kalker
Kil
Fe2O
0,3
4,2
SiO2
2,43
62,2
Al2O3
CaO2,0
50,216,2
1,6
O
Al
2
3
= 2 (21,5)
Alüminyum (ergime mödülü) =
Fe2O3
Fe2O3 MgO
0,3
1,5 4,2
1,2
CaO
50,2
1,6
SO
0,6
1,7
3
CaO
MgO
1,5
1,2
Kireç silis oranı =
2,5-3,0
Alkaliler
0,4 1,7
0,6
SiO2
0,6
SO3
Ateş
zaiyatı
42,6
12,2
Alkaliler
0,4
0,6
CaO
Ateş zaiyatı 42,6
12,2
Titrasyon =
0.56 (İdeal kireç taşındaki CaO kütlesi)
Eckel
formülü
ile ile
hammadde
karışımlarının
Eckel
formülü
hammadde
karışımlarının hesapla
Eckel formülü ile hammadde karışımlarının hesaplanması:

Hidrolik modül =

hesaplanması:

Çimentonun su ile muamelesinde kirecin
Kalkerde (2.8 SiO2 + 1.1 Al2O3 + 0.7 Fe2O3) - (CaO + 1.4 Mgo)
(CaO) silis ve alüminlerle tam olarak bağlanKilde
(CaO + 1.4 MgO) - (2.8 SiO2 + 1.1 Al2O3 + 0.7 Fe2O3)
ması yanında ve ortamda kireç kalmaması
İşlemi sonunda 1 kısım
kil için sonunda
4,44 kısım kalker
gerekli olduğu
ortaya
çıkar.kısım
gerekir. Bu durum çimentonun yapılmasında
İşlemi
1 kısım
kil için
4,44
İşlemi
sonunda
1
kısım
kil
için
4,44
kısım
kalker
gerekli olduğu
kullanılan hammaddelerin kimyasal bileşimineSonuç olarak
kalker
gerekli olduğu ortaya çıkar.
çimento hammaddelerinde istenmeyen oluşumlar şu şekildedir: Kalkerde,
bağlıdır.
Bunun
çimento kirecin
yapımında
kullamagnezyumlu
bileşikler
%5olarak
i geçmemesi
istenir. Bunlar dolomit ve manyezit olduğu çeşitli tuzlar
Çimentonun
su ileiçin
muamelesinde
(CaO) silis
ve alüminlerle
tam
bağlanması
Sonuç
olarak
çimento
hammaddelerinde
halinde
de bulunurlar
yanında
ve kalkerdeki
ortamda kireç(kireç
kalmaması
gerekir.
Bu durum
çimentonun
yapılmasında
kullanılan
nılan
taşındaki
) kireç
(CaO),
Sonuç
olarak
çimento
hammaddelerindeistenmeyen o
vemagnezyumlu
alüminalı
bileşiklerde
serbest
silis
istenmez.
Sonradan
kirlenmeistenir.
ve kile bağlıBunlar
olarak bulunan
hammaddelerin kimyasal bileşimine bağlıdır. Bunun içinKilçimento
yapımında
kullanılan
kalkerdeki
bileşikler
%5
i
geçmemesi
dolom
silis
ve alüminyum
oksitler
dikkate alınarak
Vi- kükürt
istenmeyen
oluşumlar
şu şekildedir:
Kalkerde,
alkaliler,
fosfat
ve apatit),
potasyum klorür,
kalsiyum florür ve florit
(kireçÇimentonun
taşındaki ) kireç
silis ve Alüminyum
oksitler
dikkate
Vicat(fosforit
'Hidrolik
indeks'NaCl
su(CaO),
ile muamelesinde
kirecin
(CaO)
silisalınarak
veve
alüminlerle
tam
olarak
bağlanması
halinde
de
bulunurlar
mineralleri istenmemektedir.
cat
bulunmuştur.
magnezyumlu
bileşiklerinkullanılan
%5 i geçmemesi isbulunmuştur.
yanında
ve‘Hidrolik
ortamdaindeks’
kireç kalmaması
gerekir. Bu durum
yapılmasında
Kil ve çimentonun
alüminalı bileşiklerde
serbest silis istenmez. Sonradan kir
tenir.
Bunlar
dolomit
ve
manyezit
olduğu
gibi istenmezler.
hammaddelerin kimyasal
bileşimine
bağlıdır.
Bunun
için
çimento
yapımında
kullanılan
kalkerdeki
SiO2+Al2O3
Çimento sanayinde
bromürler(fosforit
korozif etkiye
olduklarından
alkaliler,
kükürtklorür
vevefosfat
veneden
apatit),
NaCl potasyum
Burada
bulunmamaktadır.
Hidrolik indeks
= (CaO),
(kireç taşındaki
) kireç
silis veMgO
Alüminyum
oksitler
dikkate
alınarak
Vicat
'Hidrolik
indeks'
çeşitli
tuzlar
halinde
de
bulunurlar
Bunlar
kalker
çevresindeki
volkanik
faaliyetlere
bağlı
olarak
oluşurlar.
Bugün
nakliyenin pahalı
Ca
mineralleri istenmemektedir.
oluşu ve çimentonun stoklanamaması / raf ömrünün kısa oluşu nedeniyle malzemenin temin
bulunmuştur.

M. E. Eckel asit nitelikteki bileşenlerin (SiO2-Al2O
nitelikli
bileşenlere
(CaO- cinsi göz önüne alınarak bütün bu modüller ve
3-Fe2O
3) bazik
edildiği
yerin
fabrikaya
uzaklığına
ve malzemenin
M. Hidrolik
E. Eckel
nitelikteki
bileşenlerin
Kil
ve alüminalı
bileşiklerde
silis isMgO) oranına
indeksasit
(bağlama
veya çimentolama
indeksi)
olarak
belirlemiştir.
Newberry
Çimento
sanayinde
klorürbilgisayar
veserbest
bromürler
korozif
etkiye
karışım
oranlarını
optimum
şekilde
hesap
edecek
programları
ile de yapmak
Burada
MgObileşenlere
bulunmamaktadır.
indeks
=formülle
'deHidrolik
aşağıda
verilen
portlant
çimentolarının
hammaddeleri
için
yapılançevresindeki
hesaplamalarda
mümkündür.
(SiO2-Al
O
-Fe
O
)
bazik
nitelikli
tenmez.
Sonradan
kirlenme
ve
kile
bağlı
olarak
Bunlar
kalker
volkanik
faaliyetlere
bağlı
olarak
o
2 3
2 3
kullanmıştır.

(CaO-MgO) oranına Hidrolik indeks (bağlama
bulunan
alkaliler,stoklanamaması
kükürt ve fosfat (fosforit
ve
oluşu ve
çimentonun
/ raf ömrünün
kısa ol
M. E. Eckel asit nitelikteki bileşenlerin (SiO2-Al2O3-Fe2O3) bazik nitelikli bileşenlere (CaOveya çimentolama indeksi) olarak belirlemiştir.
NaCl potasyum
klorür,
florürcinsi göz önü
edildiğiapatit),
yerin fabrikaya
uzaklığına
vekalsiyum
malzemenin
MgO) oranına Hidrolik indeks (bağlama veya çimentolama indeksi) olarak belirlemiştir. Newberry
karışımve oranlarını
optimum
şekilde hesap edecek bilgisa
Newberry
‘deformülle
aşağıda
verilençimentolarının
formülle portlant
floritiçin
mineralleri
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Hidrolik
indeks
=
'de aşağıda
verilen
portlant
hammaddeleri
yapılan
hesaplamalarda
mümkündür.
çimentolarının hammaddeleri için yapılan hekullanmıştır.
İdeal bir Portland
çimentosu hidrolik indeksin 1 veya biraz daha büyük
olmalıdır.
Çimento klorür ve bromürler kosaplamalarda
kullanmıştır.
Çimento
sanayinde
yapımında kalkerin yakılması ile oluşan CaO, silis ve alüminyumla tam olarak birleşmesi, ortamda
rozif etkiye neden olduklarından istenmezler.
kireç kalmaması istenir. (2.8
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yapımında
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x Al2O3)+(0.7
x Fe2O3) kullanılacak maddelerin kimyasal
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miktar vekalker
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saptamak
volkanik faaliyetlere
(CaO)+(1.4
x MgO) hammaddelerin Bunlar
için Eckel pratik formül geliştirilmiştir. Echel’in geliştirmiş olduğu bu formüle
bir örnekoluşurlar.
verirsek:KilBugün nakliyenin pahalı
bağlı olarak
ve kalker(kireçtaşı) numunelerinin kimyasal analizleri aşağıdaki gibidir.
İdealİdeal
bir Portland
çimentosu
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indeksin
1 veya biraz
büyük olmalıdır.
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yakılması
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ve alüminyumla
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kısa
oluşubirleşmesi,
nedeniyleortamda
malzemenin temin
kireç kalmaması
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yapımında kullanılacak maddelerin kimyasal
SiO2
2,4 Buyakılması
yapımında
kalkerin
ile62,2
oluşan CaO,
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olarak
birleşmesi,
nin cinsi
göz önüne
alınarak
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O
0,3
4,2
2 3
için Eckel pratik
formül geliştirilmiştir. Echel’in geliştirmiş olduğu
bu formüle
bir örnek
verirsek:Kil
CaO
50,2
ortamda
kireç
kalmamasıkimyasal
istenir.1,6
Bu
durum aşağıdaki
çivegibidir.
karışım oranlarını optimum şekilde hesap
ve kalker(kireçtaşı)
numunelerinin
analizleri
MgO
1,5
1,2
mentonun
yapımında
kullanılacak
maddelerin
edecek bilgisayar programları ile de yapmak
0,6
1,7
SO3
Kalker
Kil
kimyasal
bağlıdır. Çimento
mümkündür.
Alkaliler bileşimine
0,4
0,6 yapımınSiO
2,4
2 zaiyatı
42,6
12,2 62,2
daAteş
kullanılacak
hammaddelerin miktar
ve ora2,0
16,2
Al2O3
ÇİMENTO ÇEŞİTLERİ
nınıOsaptamak
için
Eckel pratik formül
geliştirilFe
0,3
4,2
ile hammadde karışımlarının
hesaplanması:
2 3Eckel formülü
miştir.
Echel’in
geliştirmiş
olduğu
bu
formüle
bir
CaO
50,2
1,6
MgO
1,2 numuTürkiye’de standardı olan çimento tipleri 5 çeörnek verirsek:1,5
Kil ve kalker (kireçtaşı)
0,6 analizleri aşağıdaki
1,7gibidir.
SO
3
şittir.
nelerinin
kimyasal
Alkaliler
0,4
0,6
Ateş zaiyatı
42,6
12,2
İşlemi sonunda 1 kısım kil için 4,44 kısım kalker gerekli olduğu ortaya1çıkar.
Portland çimentolar
2- Portland kompoze çimento
Eckel
formülü
ile hammadde
karışımlarının
Sonuç
olarak
çimento
hammaddelerinde
istenmeyen hesaplanması:
oluşumlar şu şekildedir: Kalkerde,
3- Yüksek
fırın
cüruflu
magnezyumlu bileşikler %5 i geçmemesi istenir. Bunlar dolomit ve manyezit
olduğu
çeşitli
tuzlarçimento
halinde de bulunurlar
Kil ve alüminalı bileşiklerde serbest silis istenmez. Sonradan kirlenme ve kile bağlı olarak bulunan
alkaliler, kükürt ve fosfat (fosforit ve apatit), NaCl potasyum klorür, kalsiyum florür ve florit
mineralleri istenmemektedir.

İşlemi sonunda
kısım kil klorür
için 4,44
kısım kalker
gerekli
ortaya çıkar.istenmezler.
Çimento1sanayinde
ve bromürler
korozif
etkiye olduğu
neden olduklarından
Bunlar kalker çevresindeki volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşurlar. Bugün nakliyenin pahalı
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4- Pozzolanik çimento
5- Kompoze çimento
Bunların dışında gerek klinker üretimi sırasında, gerekse sonradan ilave edilen mineral
katkılar sayesinde özel kullanım amaçlı olarak
üretilmiş, TS EN 197-1 standardının kapsadığı
5 çeşit daha çimento bulunmaktadır. Bunlar:
Bunların dışında gerek klinker üretimi sırasında, gerekse sonradan ilave edilen mineral
katkılar sayesinde özel kullanım amaçlı olarak
üretilmiş, TS EN 197-1 standardının kapsadığı
5 çeşit daha çimento bulunmaktadır. Bunlar:
1- Sülfatlara dayanıklı çimento.- Trikalsiyum alüminat miktarı maksimum % 5 olarak
üretilen kalsiyum sülfat ile birlikte öğütülmesiyle elde edilen çimentodur.
2- Beyaz Portland çimento.- Özel nitelikli kil ile kireçtaşının birlikte pişirilmesiyle elde
edilen beyaza yakın klinkerin bir miktar kalsiyum sülfat ile birlikte öğütülmesiyle elde edilir.
3- Harç çimentosu.- Dayanım gelişmesi
için Portland çimentosu klinkeri içine ince öğütülmüş hidrolik bağlayıcıdır. İlave bileşene ihtiyaç duyulmadan sadece kum ve su karıştırılarak duvar, sıva ve kaplama işlerinde kullanılan
uygun harç yapımını sağlar. Su ile tepkisinde
sertleşerek etrafındaki maddeleri birbirine yapıştırma özelliğine sahip malzemelere “Hidrolik
Bağlayıcı” adı verilmektedir. Çimento; hava ile
suda sertleşen ve sertleştikten sonra da suda
çözünmeyen hidrolik bağlayıcı bir maddedir.
4- Yüksek fırın cürufu katkılı düşük erken
dayanımlı çimento.- Sınırlandırılmış hidratasyon ısısına sahip, yüksek fırın cürufu katkılı ve
erken dayanımı düşük olan çimentodur.
5- Çok düşük hidratasyon ısılı özel çimento.- Su ile karıştırıldığında hidratasyon reaksiyonları ve prosesler nedeniyle priz alan ve
sertleşen bir hamur oluşturan, sertleşme sonrası suyun altıda bile dayanımı ve kararlılığını
koruyan ve geliştiren, genel çimentoların hidratasyon reaksiyonlarına sahip olan çimentodur.
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Kimyasal bileşimi belirli sınırlar içinde tutulan Portland çimentolarının hammadde bileşiminde meydana gelen küçük değişimler
elde edilen çimentonun fiziksel özelliklerinde
önemli farklılıklar doğurur. Böylece hammadde bileşimi değiştirilerek çeşitli tipte Portland
çimentosu elde etmek mümkün olabilir. Diğer
taraftan klinker içine değişik pozolanlar katılarak fiziksel özellikleri tamamen farklı çimento
çeşitleri de üretilmektedir. Böylece hem kullanım amacına uygun çimentoyu seçebilmek
mümkün olmakta, hem de daha ucuza maliyet
sağlanmaktadır.
Portland çimentoların bütün fiziksel ve mekanik özellikleri klinkerin minerolojik bileşimine
bağlıdır. Böyle olduğu için klinkerin minerolojik
bileşimi ayarlanarak hidratasyon ısısı düşük
veya yüksek, başlangıç mukavemeti daha yüksek, sülfata daha dayanıklı olan bazı özel çimento tiplerinin elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Portland çimentosu
Tüm dünyada üretilen çimentoların %90’ını
normal Portland çimentosu oluşturmaktadır.
Portland çimentoları her çeşit beton ve harç
yapımı için uygun çimentodur. Türk çimento
standartlarında 5 tip Portland çimentosu bulunmaktadır. Bu çimentolar 28 günlük mukavemet değerleri göz önüne alınarak sınıflandırılır.
Çimentonun kimyasal bileşimi SO3 ve MgO dışında serbest bırakılmıştır.
Portland çimentosu klinkerinin temel hammaddeleri kalker ve kildir. Bu iki madde hiçbir
vakit doğada saf halde bulunmaz. Bunların
içinde çeşitli yabancı maddeler bulunur ve
bunlarda çimento içinde yer alırlar. Bu nedenle portland çimentolarının %90’ını oluşturan
CaO, SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 gibi temel bileşenleri dışında MgO, SO3 ve Alkali oksitleri de yer
alır.
Çimentoyu oluşturan CaO, SiO2, Al2O3
ve Fe2O3 klinker oluşumu sırasında yüksek
sıcaklıkta birbiri ile birleşerek Trikalsiyum silikat (3CaO.SiO2), dikalsiyum silikat (2CaO.
SiO2), trikalsiyum alüminat (3CaO. Al2O3)

ve tetra-kalsiyum alümino ferrit (4CaO. Al2OFe2O3)’i oluşturur. Bu bileşikleri saf bir şekilde
3
laboratuvarda elde etmek mümkündür. Ancak
hammadde karışımı içinde değişik stokiometrik
oranda bulunan oksitlerin birbirlerini etkilemeleri ve bunların dışında yabancı maddelerinde
bulunması klinker bileşenlerini ideal ve teorik
durumlardan farklı bir şekilde bulunmasına yol
açar.
1- Alite (alit)
2- Belite (belit)
3- Felite (Felit)
4- 3CaO.Al2O3
5- Celite (veya
ferrik faz)

: C3S (Trikalsiyum silikat)
: C2S (α) (Dikalsiyum silikat)
: C2F (β) (Dikalsiyum ferrit)
: C3A (Trikalsiyum alüminat)
: C4AF (Tetra-kalsiyum
alümino ferrit)

Klinker bileşenleri içerisinde en önemlisi
Trikalsiyum silikat (C3S) ve dikalsiyum silikat
(C2S)’tir. Diğer iki alüminat bileşiği olan C3A ve
C4AF çimento mukavemeti açısından önemsizdir.
Borlu aktif belit (BAB) çimentosu, doğada
bulunan bor mineralinin çimento hammaddesi olarak belirli bir oranda kullanılması ile elde
edilen ve boroksit (B2O3) içeren bir tür portland
çimentosudur.
Portland çimentosu klinkeri üretimi esnasında bor mineralinin belirli bir oranda hammadde olarak kullanılması sonucunda normal
bir Portland çimentosu bileşiminde yer alan
fazlardan en önemlisi olan alit (C3S) fazı oluşmamakta ve bunun yerine daha kararlı ve aktif
olan alfa/beta (C2S) kristal fazı oluşmamaktadır. Bu oluşan çimento çok düşük hidratasyon
ısılı ve yüksek oranda aktif belit fazlı bor katkılı
Portland çimentosu olarak bilinir.

Yüksek fırın cüruf çimentoları
Bu tip çimentolar portland klinkeri ile % 65’i
geçmemek üzere granüle yüksek fırın cürufunun birlikte öğütülmesi ile üretilir. Bu amaçla
kullanılan granüle yüksek fırın cürufu, pik demir üretimi sırasında yan ürün olarak oluşan
cürufun su ile ani soğutularak granüle hale
getirilmesiyle elde edilir. Yüksek fırın cürufunun kimyasal bileşimi esas olarak CaO-SiO2Al2O3’den oluşur. Cürufun kimyasal bileşimi
yaklaşık olarak şöyledir:

Optik mikroskop, X-ışınları difraksiyonu
(XRD), taramalı elektronik mikroskobu (SEM)
ile yapılan mineralojik incelemelerde Portland
çimentosu klinkerde 5 fazın olduğu ortaya çıkarılmıştır.
SiO2
CaO
MgO
Al2O3
Fe2O3

: % 40,2
: % 34,2
: % 9,4
: % 15,2
: % 0,8

Cürufun kimyasal bileşimi kadar kristal
yapısı da önemlidir. Yüksek fırın cürufu yavaş
olarak soğutulduğunda kristal bir yapıya sahip
olur. Bu haliyle bazalta benzer mekanik özelliklere sahiptir ve pozolanik özellik göstermemektedir. Yavaş soğutulmuş cüruf ancak beton
agregası olarak kullanılabilir. Eğer cüruf su ile
hızlı olarak soğutulacak olursa granüle camsı
bir yapı kazanır. Bu tür cüruflar granüle yüksek fırın cürufu olarak adlandırılır ve pozolanik özelliğe sahiptir. Yüksek fırından erimiş
halde çıkan cüruf hızlı olarak soğutulduğunda
akışkanlığında ani azalma meydana gelir. Bu
durum cürufun kristal hale gelmesini engeller
ve camsı yapıda bir katı eriyik elde edilir. Bu
yarı-kararlı camsı malzeme yeteri incelikte
öğütüldükten sonra kalsiyum hidroksit ile reaksiyona sokulur ise normal sıcaklıkta kalsiyum
silikat hidratları oluşturur.

Pozolanlı çimentolar
Yalnız başlarına oldukları zaman bağlayıcı özellik göstermedikleri halde, kireç veya
çimento ile karıştırıldıkları vakit su ile yaptığı
reaksiyon sonunda bağlayıcı madde özelliğini
gösteren maddelere pozolan denilmektedir.
Pozolanik maddelerin içinde fazla miktarda
kolloidal halde silisyum ve alüminyum bulunmaktadır. Bu maddelerin kireçle yapmış olduğu
reaksiyon sonunda puzolan, bağlayıcılık özelliği kazanmaktadır. Bir portland çimentosuna
pozolan karıştırıldığı zaman çimentonun hidratasyonu sonunda meydana gelen Ca(OH)2 ile
pozolan içinde bulunan SiO2 ve Al2O3 arasında
meydana gelen reaksiyonlar pozolana bağlayıcılık özelliği kazandırmaktadır.
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Pozolanlar doğal ve yapay olmak üzere iki
gruba ayrılırlar. Doğal pozolanlar başta tras olmak üzere volkanik küller, pumucite, opal ve
çört vb. aktif silis içeren minerallerdir. En önemli yapay pozolan olan uçucu kül, toz kömürü
yakan termik santrallerde baca gazı içine karışan toz halindeki küllerin baca çıkışında elektrostatik olarak tutulması ile elde edilir. Yaklaşık
çimento inceliğinde olan bu küller yanma bölgesinden çabucak uzaklaştığı için ani olarak
soğurlar ve puzolanik altivite kazanırlar. Doğal
pozolanlar içerisinde bulunan silis genellikle
amorf haldedir. Kristal içindeki silis çok az aktivite gösterir. Doğal pozolanların çoğu içerdiği
fazla miktarda su nedeniyle doğrudan puzolan
olarak kullanılmaz. Bu tip pozolanların önceden 550 -1100 ºC’a kadar kızdırılması ve aktif
hale getirilmeleri gerekebilir.
Asit karakterli puzolanların yani (SiO2+
Al2O3) toplamı fazla olan pozolanların, kuvvetli
bir baz olan kalsiyum hidroksil ile daha kolay
reaksiyona girmektedir. Bir pozolanın reaksiyon sonunda kimyasal olarak bağlamış olduğu
kireç miktarı ne kadar fazla ise reaktivitesi o
kadar büyüktür veya pozolanik özelliği o kadar
yüksektir. Bu özellik pozolanın özgül yüzeyine
de bağlıdır. Şu halde pozolanik özelliği artırmak için çok ince bir şekilde öğütmek gerekir.
Pozolanik özelliği etkileyen diğer bir faktörde
pozolan içerdiği reaktif maddelerin amorf veya
camsı yapıda olması ve zeolitik fazda bulunan
SiO2 ve Al2O3 yüzdesidir. Diğer taraftan puzolanik özellik SiO2 ve Al2O3’ün kireç ile yaptığı
reaksiyon sonunda meydana geldiğinden bir
puzolanda CaO’in mümkün olduğunca az miktarda bulunması gerekir.

Zeolitleşme trastaki camsı yapının zeolit
grubu minerallerine dönüşmesidir. Zeolitleşme, malzemenin puzolanik özelliğinde iyileşmeye yol açar.
ASTM C-618 standardında pozolanların
SiO2+Al2O3+Fe2O3> % 70 şartı aranmaktadır.
Diğer taraftan CaO miktarı da % 4’ü geçmemelidir. Bu kimyasal koşulları sağlamış olması
bir maddenin puzolan olduğunu göstermez.
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Çünkü puzolanda silis ve alüminyumun reaktif
halde bulunması gerekir. İçerdiği SiO2 ve Al2O3
amorf yapıya sahip değilse, o maddenin pozolanik özellik göstermesi beklenemez. Şu halde
kimyasal analiz sonuçlarının olumlu olması halinde ayrıca yapılacak pozolanik aktivite deneyi
veya mukavemet deneyleri ile söz konusu olan
maddenin pozolanik özelliği ortaya konmalıdır.
Pozolanik özellik deneyi şöyledir: Puzolan + çimento karışımı (%20-40 pozolandan
ve %80-60 da portland çimentosundan oluşan karışım) 7 gün su içerisinde bırakılır. Bu
süre içerisinde pozolanın bir kısmı çimentonun
hidratasyonu sonucu oluşan Ca (OH)2 ile birleşerek onu kimyasal olarak bağlar. Reaksiyona girmemiş olan kalsiyum hidroksit çözelti
içinde serbest olarak kalır. Aynı deney pozolansız çimento için tekrarlanır. Deney sonunda
puzolanlı ve puzolansız çimentoların içinde olduğu sularda çözünmüş olan Ca (OH)2 miktarları saptanır. Puzolanlı çimento halinde kirecin
bir kısmı tespit edilmiş olduğundan Ca (OH)2
miktarı daha az bulunacaktır. Pozolanlı ve pozolansız iki numunede ölçülen kireç miktarının,
yani CaO yüzdelerinin birbirine oranının (pozolanlı çimentodakinin pozolansız çimentodakine oranı) belirli bir değerden küçük olması
halinde maddenin pozolanik özelliğine sahip
olduğu kabul edilir.
Mekanik deney yolu ile pozolanik özelliği
mevcut olup olmadığını anlamak için aşağıda
belirtilen miktarda pozolan, sönmüş kireç ve
standart kum ile karıştırılarak 4x4x16 cm boyutunda prizma hazırlanır. Numuneler 24 saat
kalıpta tutulduktan sonra sökülmeden ve açık
yüzleri kapalı olacak şekilde 55±2 ºC’lık etüv
içinde 6 gün bekletilir.
Bu süre sonunda kalıptan çıkartılarak çimento deneylerinde olduğu gibi eğilmede
çekme, mukavemeti deneyi ve kırılan parçalar üzerinde de basınç mukavemeti deneyleri yapılır. Eğilme mukavemetinin 10 bar’dan,
basınç mukavemetinin 40 bar’dan büyük olmaması halinde maddenin pozolanik özelliğe
sahip olduğu kabul edilir.

TS-25’e göre traslarda aranılan kimyasal
özellikler şöyledir:
SiO2 + Al2O3+ Fe2O3
MgO
SO3
Rutubet

en az % 70
en çok % 5
en çok % 3
en çok % 10

TS 25’e göre pozolanik aktivite deney
sonucunda 7 günlük eğilme dayanımı en az
10 kgf/cm2 , 7 günlük basınç dayanımı en az
40 kgf/cm2 olmalıdır. Kızdırma kaybı en çok
% 5, özgül yüzeyi en az 3000 cm2/gr olmalıdır.
Tras olarak asit ve nötr kökenli volkanik tüflerin kullanılır olduğu açıktır. Fakat pratikte bazalt cüruflarının da kullanıldığına rastlanmaktadır. Asit ve bazik kökenli kayaçlar arasında
mineralojik bileşim farkları vardır. Bu farklardan biri asit volkaniklerde (riyolit, dasit, trakit)
silis oranının asitten bazik kayaçlara doğru gidişte azalan bir sıra izlediği bilinmektedir.
Doğal tras yatakları içinde serbest silis, kireçtaşı veya dolomit, killi karbonatlı seviyeler
tuzlar vb. oluşumlar bulunmamalıdır. Trasın en
ekonomik şekilde istihracı yanında öğütme ve
ulaşım kolaylıklarına sahip olması gerekir.
Pozolanlı çimentoların başlangıçta mukavemeti düşüktür. İlk günlerdeki mukavemet
artışları pozolanik aktiviteye ve karışım yüzdelerine bağlıdır. Pozolanik çimentoların başlangıçta mukavemeti düşük olmasına rağmen nihai mukavemetleri normal Portland çimentoları
kadardır, hatta daha fazladır.
Pozolanlar çimentoya pişirilmeden katıldığından önemli maliyet azalmaları sağlamaktadır. Pozolanlı çimentolar beton içinde bulunan
serbest kireç ile reaksiyona girerek kalsiyum
silikatlar halinde beton boşluklarını doldurur.
Böylece betonun geçirgenliğini azaltıcı etki yapar. Bunun sonucu olarak başta sülfat korozyonu olmak üzere, betonun kimyasal etkilere
dayanıklılığı arttırılır. Pozolan katkısı betonun
fiziksel özellikleri üzerine en çok geçirgenlik ve
su emme özelliğinde gösterir.

Oksijen beton için zararsızdır, ancak betonarme demirleri üzerinde korozyon yapıcı etkisi ile zararlıdır. Geçirgenliği düşük bir beton
yapmak suretiyle oksijenin betonarme demire
ulaşması zorlaştırılır. Betonun hava geçirimsizliğini azaltması nedeniyle pozolanlı çimentolar
betonarme demirlerinin korozyonu üzerine etkili olur.
Beton içine giren su içinde çözünmüş halde bulunan karbondioksit beton içinde bulunan
kalsiyum bileşiklerini bikarbonat halinde çözerek dışarı taşır. Karbonik asitli suların kireci
çözmesine karşı alınacak ilk önlem geçirimsiz
beton yapımıdır. Bunu için pozolanik çimento
kullanımı sorunu çözecektir.
		
Suda çözünmüş klorür iyonu hem beton
hem de betonarme demirleri için zararlıdır.
Klorlu sular beton içinde bulunan serbest kirecin yıkanmasını hızlandırır. Böylece harç ve
betonda gözeneklilik artar. Bu etki sonucu beton şişerek mukavemet kaybına uğrar.
Kalsiyum, sodyum, magnezyum sülfatlar
harç ve beton içinde hidrate olmuş çimento
ile etkileşerek genleşen bileşenler meydana
getirirler ve hacim genleşmesi ile mukavemet
kaybına yol açarlar. Magnezyum sülfat etkisi
kalsiyum ve sodyum sülfat etkilerinden daha
fazladır. Ancak pozolan katkısı sülfatlara dayanıklılığı arttırır.
Agrega içindeki bazı reaktif silika türleri
(opal, tridimit) çimentodaki alkalilerle reaksiyona girerek alkali silikatlardan oluşan ve hacim
genleşmesine neden olan vizkoz bir jel meydana getirir. Çimentoda NaO eşdeğeri alkali oksitler toplamı % 0,6 den az ise genleşme söz
konusu olmaz. Ancak beton içine dışarıdan alkali hidroksitler girerse bu sınır değeri yükselir.
Alkali -agrega reaksiyonunun zararlı etkileri
pozolanik çimento kullanılarak azaltılır. Yeterli
miktarda pozolan katılması halinde klinker içinde bulunan alkali oksitleri bir sorun yaratmaz.
Pozolanik aktivite gösteren bir pozolandan çimentoya % 30-40 katılması halinde genleşme
önlenebilir. Bazı pozolanlar içinde alkali yüzdesi fazla olmasına rağmen pozolanik etki sonucu alkali agrega reaksiyonu etkisiz hale getirir.
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Alüminalı çimentolar

Beyaz çimento

Bu çimentolar, boksit ile kireçtaşının fırında
eritilinceye kadar pişirilmesi sonucu elde edilir.
Boksitin içinde % 50’den fazla Al2O3 bulunmasından dolayı bu çimentoların içinde bulunan
Al2O3 mikarı %30’dan fazladır. Genel olarak bu
çimentolar aşağıdaki ortalama bileşime sahiptir.

Beyaz Portland çimentosu üretim teknolojisi aynen Portland çimentosu klinker üretiminde
olduğu gibidir. Ancak hammadde içinde demir
ve mangan gibi renk verici bileşenlerin bulunmaması gerekir. Klinker içine kül karışmaması için fırında yakıt olarak kömür yerine fueloil
veya doğal gaz kullanılır. Portland çimentosu
üretiminde hammadde içinde demir oksit bulunması klinkerin pişirilmesi sırasında akıcılık
sağlar. Beyaz çimento üretiminde bu görevi
yerine getirmek için hammadde içine sodyum
alümina florür katılır. Beyaz çimento üretiminde diğer bir farklılık, renk bozulmasını önlemek
için beyaz Portland çimentosunun öğütme işlemi çelik bilyalı değirmenler yerine nikel-molibden bilyalı değirmenler kullanılır. Bu durumda
maliyeti arttırır. Maliyet portland çimentonun iki
katıdır. Hammadde olarak propillit ve/veya kaolen kullanılır.

Al2O3
CaO
Fe2O3
SiO2

% 40-50
% 35-42
% 5-15
% 4-10

Alüminalı çimentonun mineralojik bileşimi
portland çimentolardan tamamen farklı olup,
esas olarak monokalsiyum alüminat (CaO.
Al2O3) ve dikalsiyum silikat (2CaO.SiO2)’dan
oluşur. Bu bileşiklerden başkada (3CaO.
5Al2O3-5CaO.3Al2O3)’a bu çimento içinde yer
alır. Alüminalı çimentoların en önemli özelliği çok çabuk priz almasıdır. Bu çimentolar ile
üretilen betonlar bazı koşullar altında zamanla
bozulmaya başlamaktadır.
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1995 yılında Erzincan Kop Sıçankale mevkiinde ücretli jeofizik gravite etüdü gerçekleştirdik. Bu çalışmada Selim Arslan, Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Kamp Şefi, Abdullah Yılmaz
Jeofizik Mühendisi, Muzaffer Navruz Harita
Teknikeri olarak görevlendirildik. Çalışma alanı
yerleşim yerlerine çok uzak olduğundan, ilgili
şirketin Sıçankale mevkiindeki şantiyesinde 6
kişi aynı çadırda bir ay kaldık. Günlerce banyo
yapamadığımız oldu. Etüdü en kısa zamanda
tamamlayarak bir an önce bu olumsuzluklardan kurtulmak için var gücümüzle çalışıyorduk.
Zor şartlar altında jeofizik gravite etüdünü yaklaşık bir aylık sürede tamamladık. Çalıştığımız
tarihler- de buralarda az da olsa terör riski vardı. Biz çalışırken üç beş tane kulübe vardı. Raporu da araziden döndükten sonra bir ay gibi
kısa bir zaman içerisinde teslim ettik.
1998 yılında şirket yetkililerinden aldığımız
bilgilere göre; şirket 1996-1997 yıllarında, etüt
yaptığımız alandan, açık işletmeyle bir milyon
ton %45 tenörlü kromit üretimi yapmıştır. Bu
çalışmadan sonra MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı’na çalışma
yaptığımız bu şirket de dahil olmak üzere en
az 10 özel şirket, kendi ruhsat sahalarında
jeofizik gravite krom etüdünü yaptırmak için
müracaat etmişlerdir. 1998 yılında ilgili şirketin

isteği üzerine, aynı bölgede başka bir sahada
etüt istemesi üzerine, sahayı incelemek için
gittiğimizde gördüklerimize inanamadık. 1995
yılında çalıştığımız saha delik deşik edilmiş ve
ocaktan bir milyon ton krom, açık işletmeyle
çıkarılmıştı. Çalışmalarımızla elde edilen bu
sonuç bizleri oldukça duygulandırmış ve başarılı olmak, bizlere tarif edilemez bir mutluluk
vermişti.
Bir milyon ton krom üretimi sonunda şirket ekonomik olarak öyle güçlenmişti ki burayı
adeta bir şehir haline getirmişti. Bizim zamanımızda burada çalışan sayısı 50 civarındaydı,
1998 de gördük ki 300 kişiyi aşmış. Bir sürü
yeni binalar yapılmış. Hatta cevheri zenginleştirmek için ferro krom tesisleri de kurmuşlar.
Küçük bir gölet de yapmışlar.
Daha da ileri giderek kendilerine bir jeofizik gravite ekibi de oluşturmuşlar, bir adet
CG3 gravimetresi almışlar. CG3 1996 lı yıllarda Scintrex’in en son model gravimetresi idi.
Bununla çalışma sahamızın yakınlarındaki
başka ruhsat alanlarında epeyce gravite etütü
ile 150-200 e varan sondaj yaptıklarını duyduk. Ama maalesef bizim elde ettiğimiz böyle
bir başarıyı yakalayamamışlar. 1998 de tekrar
MTA ya müraacat ederek jeofizik gravite etüdü
istemişlerdir.
Şekil 1 ve şekil 2 den de görüldüğü gibi
bizim çalıştığımız zamanda saha 2295 metre
kotlu bir tepe ve onun uzantılarından oluşuyordu. Çalışma alanımız 300x600 metre, cevheri
çıkarmak için açılan ocak alanı ise 800x1000
metredir.
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gravimetresi almışlar. CG3 1996 lı yıllarda Scintrex’ in en son model gravimetresi idi.
Bununla çalışma sahamızın yakınlarında ki başka ruhsat alanlarında epeyce gravite
etütü, 150-200 e varan sondaj yaptıklarını duyduk. Ama maalesef böyle bir başarı
yakalayamamışlar, 1998 de tekrar MTA ya müraacat ederek etüt istemişlerdir.

Şekil 1- Çalışma sahasının topoğrafya haritası ve ölçüm noktaları (1995).
Şekil.1. Çalışma sahası 1995 durumu ve ölçü noktaları.

Şekil 2- Çalışma yaptığımız sahanın Jeofizik Gravite Bouguer Anomali ve ölçülen noktaların kotlarından çizilen 3 boyutlu topoğrafya haritası.
Şekil. 2. Çalışma yaptığımız sahanın Jeofizik Gravite Bouguer Anomali ve ölçülen
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noktaların kotlarından çizilen 3 boyutlu topoğrafya haritası.

Şekil.1 ve Şekil. 2 den de görüldüğü gibi bizim çalıştığımız zamanda saha 2295

Sahaya 2012 yılında tekrar gittiğimizde ise
gravite anomalisi bulunmuştur. İlgili şirket bu
gördüklerimiz bizi daha da mutlu etti. Çünkü ilanomaliden 1996 yılından, günümüze kadar
gili şirket sahayı başka bir şirkete devretmiş,
yaklaşık 2 milyon ton krom cevheri üretmiştir.
onların da sahadan halen üretim yapmakta olduklarını gördük (Şekil 3-4). Şekil 3 de Gravite
Şu an sahada üretim, krom fiyatlarının
Bouguer Anomali Haritası, Google Earth 2012
düşmesi nedeniyle durdurulmuştur. Fakat saŞuan sahada üretim, krom fiyatlarının düşmesi nedeniyle durdurulmuştur.
görüntüsü üzerine yerleştirilmiştir. Görüntüden
hanın hemen kuzey batısında, daha önceden
Ancak
sahanın hemen
kuzey batısında,
önceden
bu sahadan
depolanan
de net olarak
izleneceği
gibi; güney
sol köşe- dahabu
sahadan
depolanan
düşükdüşük
tenörlü cevher
cevher halen
işletilmektedir.
deki 2295 tenörlü
kotlu tepenin
eteklerinde
pozitif bir
halen işletilmektedir.

Şekil 3- Çalışılan Sahanın Jeofizik Gravite Bouguer Anomali Haritasının Google Earth
2012 üzerindeki
Şekil.3.
Çalışılan görüntüsü.
Sahanın Jeofizik Gravite Bouguer anomali Haritasının
Google Earth 2012 üzerinde ki görüntüsü.

Şekil.4. Çalışılan
Eylül 2012 görüntüsü.
Şekil 4- Çalışılan sahasının
Eylül 2012Sahanın
görüntüsü.
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Sahanın video ve fotoğraf çekimleri 2012
ğumuz elde edilen başarılı sonuç karşısında
Eylül ayında tarafımızdan gerçekleştirilmişsevince dönüştü ve bizleri çok duygulandırdı.
Şekil.4. Çalışılan
Sahanın
2012
görüntüsü.
tir (Şekil 5-6). Saha çalışmalarını
yürütürken
BuEylül
sevinci
sizlerle
paylaşmak istedik.
karşılaştığımız onca olumsuzluk ve yorgunlu-

Şekil.5.
Çalışılan
Sahanın
Eylül 2012 görüntüsü.
Şekil 5- Çalışılan
sahanın
Eylül 2012
görüntüsü.

Cevher
Alanı Eylül 2012 görüntüsü.
Şekil 6- Cevher stokŞekil.6.
alanı Eylül
2012Stok
görüntüsü.
Sahanın video ve fotoğraf çekimleri 2012 Eylül ayında tarafımızdan
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada elde edilen sonuç ve başarılı olmak hüznü
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sevince dönüştürdü ve bizleri çok duygulandırdı. Bu sevinci sizlerle paylaşmak
istedik.

GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE
JEOLOJİ MÜHENSİLİĞİ’ NİN YERİ
Fatih PEKDEMİR*

		
Sanal dünyanın, gerçek dünyanın yerini aldığı son dönemlerde, teknolojik veriler gün ve
gün katlanarak gelişmektedir. Şu an için teknolojinin doyum noktası kavramı, gelişim hızının
sürekli artması nedeniyle sonsuz bir uzaklık
sunmaktadır. Değişen dünyada, özellikle son
20 yılda, çok hızlı bir şekilde büyüyen ve bir
an bile durmadan hızlı bir biçimde gelişmesini
sürdüren sektör hangisidir, diye sorulduğunda,
hemen herkesin cevabı bilişim sektörü olacaktır. Bilişim sektörünün hızla gelişmesiyle, kimi
zaman ayak uydurmakta zorlandığımız bu büyük dönüşüm, önceleri olanaksız olarak görülen birçok yeniliği, yaşamımıza yerleştirmeyi
başarmıştır. Bu sektörün en önemli konusunu
“bilgisayar programlan” oluşturmaktadır. Bilgisayar programlarının temel amacı iş hayatının
ve toplumsal yaşamın, bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemlerinin,
bilgisayarda çözümlenmesi, zaman kavramının son derece önemli bir noktaya ulaştığı dünyamızda, zamanın en iyi şekilde kullanılması
ve en önemlisi de, doğru bilgilerin ve bilimsel
verilerin elde edilmesine yardımcı olmaktır.
Bilgisayar teknolojilerinin hızlı bir şekilde
gelişimine paralel olarak, her geçen gün yeni
yazılımlar ortaya çıkmakta ve zorunlu olarak
süreklilik arz eden bu yazılımların kullanımı
yaygınlaşmaktadır. Artan istek ve ihtiyaçlar
doğrultusunda mühendislik, mimarlık, inşaat,
endüstri, moda tasarımı ve mobilya sektörü
gibi birçok alanda bilgisayar yazılımlarının kullanımı, önemli ölçüde yükseliş grafiği sunmaktadır.
Tüm meslek gruplarında olduğu gibi mühendislik uygulamalarında da yapılan çalışmaların kalitesi ve güzelliği yanında, çalışmaların hem ekonomik hem de zaman açısından

tasarruf sağlaması temel hedeftir. Elde edilen
verilerin değerlendirilmesi sırasında, estetiğin
ve temasal görünümün yüksek olması, sunum
ve rapor haline getirilirken çok güzel bir düzen
içinde sunulması, kalite ve kabul edilebilirlik
açısından, yapılan çalışmaların göreceği ilgiyi
artıracağı gibi bilimsel doğruların gün ışığına
çıkmasına, zamandan ve paradan tasarruf yapılmasına olanak sağlayacaktır.
Peki bu gelişen bilişim teknolojilerinin en
önemli alanı olan yazılımlar noktasında mesleğimizin bulunduğu nokta nedir? Jeoloji mesleği, özellikle ülkemizdeki gelişim sürecinde,
pek fazla aletsel çalışma ile buluşamadığı gibi
çalışma alanlarımızın bilgisayar yazılımları ile
kesişmesi de AB ülkeleri, Kanada ve ABD gibi
bu alanda çok ileri seviyede olan ülkelere göre
çok hızlı olmamıştır. Fakat son dönemlerde,
çeşitli analizlerin yorumlanmasında, harita çizimlerinde, yanal ve dikey kesitlerde, sondaj
loğları gibi mesleğimizin birçok alanında, bu
yazılımlar kullanılmaya başlamış ve giderek
yaygınlaşma sürecine girmiştir.
Son dönemlerde, jeoloji mesleği üzerine
birçok yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılımlarla,
temel jeolojik verilerin yanı sıra, kompleks verilerinde net bir şekilde, görsel hafızada yer etmesi amaçlanmıştır.
Jeoloji mesleği ile ilgili bazı temel bilgisayar programlarından, nasıl yararlanırız sorusuna, kısa bir şekilde cevap vermeye çalışalım;
Bu amaçla geliştirilen en popüler ve jeoloji
mesleğinin temel taşlarına hizmet eden programlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) veri görüntüleyicisi programlardır (Şekil 1). İçerisinde
görüntü sorgulama ve veri erişim uygulamaları
da barındıran donanımsal açıdan zengin bu
programlar, CBS fonksiyonlarının bir çeşididir.
Kendi bölgesel veri setleri ile yada internet ve
harita sunucularıyla birlikte kullanılabilmektedirler. Uydu verileri esas alınarak hazırlanan
bu programlarda CBS datalarından rahatlıkla
topoğrafik haritalar hazırlanabilmektedir.

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı – Ankara
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Şekil 1- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) veri görüntüleyici örnek program görüntüsü

3 boyutlu ortamda simulasyon teknikleride
sağlayabilen bu programlar, koordinat sistemi
üzerinde çalışmakta ve tüm verileri GIF, KML.
JPEG, GeoTıff... vb. bir çok uzantı ile kaydını
sağlayarak elde edilen verilerin tüm program
ve işlemlerde kullanılmasının da önünü açmaktadır.
Akademik olarak sıkça kullanılan, volkan
patlaması ile rüzgar hızının etkisiyle oluşan,
volkan konilerini simule eden yazılımlar ile
stromboliyen. Plinius benzeri püskürme, Vol-

kan dalgalanmaları, Hawai sıvı lav akıntıları,
Fumarolic aktivite ve Pelean viskoz lav kubbesi yerleşimi dahil olmak üzere, çeşitli volkanik
püskürme tipleri, kolaylıkla simule edilebilmektedir (Şekil 2). Tektonik (faylanma), kaldera,
sektör çöküş ve erozyon olayları da bu programlarla rahatlıkla simüle edilebilir. Püskürme
tipleri, topoğrafik ve jeolojik haritalar ile sanal 3
boyutlu ve oldukça gelişmiş kullanıcı arayüzü
sayesinde çalışmacıların işlemlerini kolaylaştırmaktadır.

Şekil 2- Volkan konilerini simule eden örnek program görüntüsü
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Sondaj logu ve kuyu loğlarının yapılması
için hazırlanmış olan yazılımlar, kuyu ve sondaj loğlarının kayıtlarının tutulmasına olanak
sağlamaktadır (Şekil 3). Sondaj kuyu logu çizilmesi için hazırlanmış ve her türlü kuyu özelliğine uygun olarak geliştirilmiş bu programlarda, kendi jeoteknik, çevre, jeofizik ve çamur/
gaz, gibi madencilik verilerini görüntülemek
mümkündür. Tek sayfa, çok sayfa veya sürekli
günlükleri için herhangi bir dikey ölçekte tasarım içine verileri derlenmekte ve elde edilen

günlükler yazdırılabilmektedir. Zaman açısından oldukça kolaylık sağlayan bu yazılımlar ile
HTML günlük sayfaları veya JPG, BMP. TIFF.
PNG. WMF ve EMF resimleri oluşturabilmektedir. Sondaj maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle elde edilen verilen eksiksiz olarak, kısa
zamanda, görsel olarak değerlendirebilen bu
programlarda, analiz sonuçları ile litolojik veriler aynı ortamda gösterim imkânı bulmaktadır,
bu da bize verilerin doğru yorumlanması olanağını sağlayacaktır.

Şekil 3- Kuyu logu örnek program görüntüsü
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Panel profil ve jeolojik kesitlerin hazırlanması için kullanılan yazılımlar ise bir veya birden fazla sondaj verisinin ve litolojik verilerin
aynı anda komplike olarak incelenmesine olanak sağlamaktadırlar (Şekil 4). Panel diyagram
uygulamaları, üç boyutlu olarak, stratigrafik verilerin temsili için kullanılırlar. Bu uygulamalar
ile fasiyes değişimleri, kamalanmalar, uyumsuzluklar ve çalışılan bölgelerin birbirleriyle
olan stratigrafik ilişkileri kolay bir şekilde ortaya
çıkarılabilir. Yatay veya düşey ölçek üzerinde
isteğe göre çalışma imkânı sunan bu programlarda, belirli hatlar boyunca litolojik ve stratigrafik varyasyonlar açığa çıkarılabilir. Üç boyutlu
bir geometri paneli sunan bu programlar, temel
jeolojik verilerin görsel olarak yorumlanması ve
karmaşık cevher oluşumlarının gün ışığına çıkarılmasında büyük katkı sağlamaktadır.
Bu tür programların yanı sıra basit tek ölçekli ve iki boyutta, kayaç tanımla, analiz sonuçlarının istatistiksel değerlendirilmesi, mineral birlikteliklerinden yararlanarak havza, ortam

ve yataklanma tiplerinin belirlenmesi amacıyla
geliştirilmiş yazılımlarda mevcuttur. Ülkemizde
yakın bir tarihe kadar yoğun emek ve zaman
harcanarak çözümlenmeye çalışılan, tektonik
analiz hesaplamaları, bu alanda geliştirilen yazılımlar sayesinde tüm jeoloji sektörüne kolaylıkla bilimsel altyapı hazırlamaktadır. Piyasada
sıkça kullanılan bu profesyonel yazılımların dışında, yer bilimleri alanında birçok yazılımda,
her geçen gün bilimsel akış içerisindeki yerini almaktadır. Bu gelişimin takip edilebileceği,
mesleğimizle ilgili bilgisayar yazılımlarını konu
alan, Computers&Geosciences adlı uluslararası bir dergi bulunmatadır.
Yer bilimleri ailesi olarak, gelişen bilişim
sektöründe, bilimsel yazılım üretim ve kullanımı açısından, dünya ortalamalarına göre
oldukça geride olan ülkemizin, bu alanda gelişimine katkı sağlamak, zaman ve emek harcayarak elde ettiğimiz tüm verileri, bilimsel bir
taban üzerinde, geleceğe taşımak, temel hedeflerimiz arasında olmalıdır.

Şekil 4- Fense diyagramı örnek program görüntüsü
Şekil
4. Fense diyagramı örnek program görüntüsü
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GEBZE (KOCAELİ) AGREGA KIRMATAŞ MADEN JEOLOJİSİ
Demir ERKANOL* ve Abdulkerim AYDINDAĞ**

		
Bu çalışma, Kocaeli İl Özel İdare Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, MTA Genel
Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığınca yürütülmüştür.
Çalışmanın amacı; Kocaeli İli, Gebze ilçesi
civarında yeni agrega ocaklarının bulunmasına yöneliktir. Günümüzde Kocaeli ili sınırları
içinde, farklı yaş ve litolojilerden agrega elde
edilmektedir. Özellikle kireçtaşları, agrega
amaçlı işletildiğinden kalitelerindeki değişimin
belirlenmesi gerekmektedir. Kireçtaşlarının iyi
kaliteli olanları hafif beton agrega, kırıntı veya
dolomit içeriği yüksek olanlar ise yol alt yapı
malzemesi, basalt, dolgu malzemesi vb. ihtiyacı karşılamak üzere kullanılmaktadır.
Agrega, beton yapımında çimento ve su
karışımından oluşan bağlayıcı madde yardımı
ile bir araya getirilen, organik olmayan, kum,
çakıl, kırmataş gibi doğal kaynaklı veya yüksek
fırın cürufu, genleştirilmiş perlit genleştirilmiş
kil gibi yapay kaynaklı olan taneli malzemelerdir.
Çalışma yapılan paftalar; Bursa G 22 b2,
Bursa G23 a1, a2, a3, a4, Bursa G23 b1, İstanbul F23 c3, d1, d2, d3, d4 dir.
Bu amaçla, Gebze (Kocaeli) ilçesi çevresinde agrega olabilecek potansiyel alanların
belirlenmesi için bölgenin jeoloji özellikleri ortaya konularak, 1/25.000 ölçekli detay maden
jeolojisi haritası, kolon kesitleri ve enine jeolojik kesit hazırlanmıştır.
Çalışma alanının genelinde Paleozoyik,
Permo-Triyas, Üst Kretase-Orta Eosen, Üst
Oligosen-Alt Miyosen ve Kuvaterner yaşlı çökeller ile Permiyen, Permo-Triyas ve Üst Kretase yaşlı magmatik ve volkanik kayalar yüzeylenir.

Çalışmanın ana amacı; sahada gözlenen
farklı yaş ve bileşimdeki kireçtaşlarının agrega-kırmataş olma niteliğinin belirlenmesidir.
Uygun kaliteli kireçtaşları, beton agregası elde
etmede ana malzemedir. Dolomit kırıntı içeriği
yüksek, az ayrışmış kireçtaşı seviyeleri; yol agregası, dolgu malzemesi, bazalt olarak kullanılabilir.
Kireçtaşı litolojilerinin agrega olarak kullanımları fiziksel ve mekanik özelliklerinin yanı
sıra; erimeleri, bünyesindeki karbonat ve kırıntı yüzdeleri ile ilişkilidir. Bu nedenle agreganın
mineralojik bileşimi ve porozitesi önemli rol oynar (Johnson and de Graff, 1988). Bu nedenle
örnekler üzerinde petrografik analizler yapılmıştır.
Etüt çalışmaları sırasında potansiyel alan
olabilecek kısımlardan 20 adet Min+Pet, 20
adet kimyasal amaçlı örnek alınmış ve elde
edilen analiz sonuçları değerlendirilmiştir.
Sahadan alınan numunelerin analiz sonuçları irdelendiğinde, genel olarak dolomitik, mikritik, sparitik kireçtaşı olması, yer yer bol miktarda kalsit içermesi, beton üretimi için oldukça
uygun olduğunu gösterir.
Hafif Beton agrega, yol alt yapı malzemesi
ve stabilize malzeme amaçlı olarak değerlendirilecek kayaç türleri tespit edilerek, çalışma
sahası 9 potansiyel alana ayrılmıştır.
Belirlenen potansiyel alanlarda; hukuki çalışmaları takiben, ileri ki aşamada detay 1/5000
ölçekli haritalar yapılarak malzeme gruplarına
(hafif beton, yol alt yapı, stabilize malzeme
v.b.) göre sınıflandırılmalıdır.
Potansiyel alanlardan; kayaç türlerinin dokusal ve mineralojik özellikleri, kimyasal özelliklerinin yanı sıra; fiziko-mekanik ve teknolojik
testlerinin yapılması gerekir.

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Marmara Bölge Müdürlüğü – Kocaeli
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Yapılacak fiziko-mekanik testlerde Özgül
ağırlık, kuru birim hacim ağırlığı, doygun birim
hacim ağırlığı, porozite (gözeneklilik), boşluk
oranı, doluluk oranı, ağırlıkça su emme v.b.
gibi değerler aranmalıdır.
Teknolojik testlerde ise; tek eksenli basınç
deneyi, Los Angales deneyi, endirekt çekme
deneyi, don sonrası basınç deneyi v.b. değerler istenmelidir.
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Potansiyel alan olarak belirlenen bölümlerde, uygun görülen kısımlarda rezerv belirlemek
amacıyla karotlu sığ sondajlar yapılmalıdır.
Sığ sondajlarda, belirlenen metrajlardan
örnekler alınarak, mineralojik-petrografik, fiziko-mekanik ve teknolojik testler yapılmalı,
elde edilen sonuçlar malzeme gruplarına (hafif
beton, yol alt yapı, stabilize amaçlı vb.) göre
değerlendirilmelidir.

VERİ AZALT

-Doygun olmayan (problemi aydınlatacak
miktarda gözlem yapılmamış)
-Uygun (problemi çözecek yeterlilikte)

Ertan TOKER*

Yazının başlığındaki veri azalt.f bir fortran
programıdır. Çok fazla sayıda gözlem yapılmış
1.ÖLÇME
verinin
gerekliliği
için
yazılmıştır.
- READ I = 1:2: N Birden N’ye
kadarazaltılması
birer atlayarak
oku. (1 den
fazla
atlatma yapılabilir.
Kısa bir program olduğundan on satırda bitiJeofizik disiplininde iş akışının temelinde
- Veriyi uygun formatta yazrilebilir. En yoğun veriyi küçük değişikliklerle
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Doğrusal dizgeye uyan problemlerde
denklem takımını oluşturan gözlem miktarları
problemi tanımlamak için 3 farklı şekilde karşımıza gelebilir.
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lem; yer altında tanımlanması istenen yapının
modelini oluşturan fiziksel özelliklerin gözlem
sayısı kadar değişiminin ölçülmesi ve yapı modelinin oluşturulması esasına dayanır. Burada
ölçülen gözlem istasyonu sayısı aranan yapının kestirim değerlerine bağlıdır. Büyük dalga
boylu, küçük dalga boylu yapılar, sığ ve derin
yapılar, tekdüze ve değişken geometrili yapılar
gibi tercihlerle ölçme sayısı ve sıklığı düzenlenir.
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Böylece aslında NXM boyutlu veri istenen
boyuta getirilir.

Böylece aslında NXM boyutlu veri istenen boyuta getirilir.
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Şekline getirilir
-Doygun (gözlem sayısı parametre sayıFazla verinin işlemleri değiştirmeyeceğini düşünmemeliyiz. Harcanan emek zaman ve madd
sında oldukça fazla)
olanaklar dışında istenen çözümü bulurken veri işleme esnasında yapılan iyileştirme proseslerini de
bozabilmektedir.
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küçük seçilen
örnekleme
aralığının
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hakkında kest
da frekans karmaşası
yarattığını
Aşırı işlem
zamanı
kayıpveolarak
düşünülebilir.

Fazla verinin işlemleri değiştirmeyeceğini
düşünmemeliyiz. Harcanan emek zaman ve
maddi olanaklar dışında istenen çözümü bulurken veri işleme esnasında yapılan iyileştirme
proseslerini de bozabilmektedir. örneğin aşırı
doygun bir tanımlamada frekans filtresi yaparken istenmeyen frekans bileşenlerinin işin
içine girdiğini gözlemlemekteyiz. Şöyle ki; eni,
boyu ve derinliği hakkında kestirim sahibi olduğumuz obruk yapılarının araştırılmasında aşırı
derecede küçük seçilen örnekleme aralığının
yüksek frekans bileşenini artırdığı ve bölgedeki
jeolojik yapının özelliğine göre anomali olarak
olarak kabul edebileceğimiz ±0.1 mgallik farkın bazen araştırılan jeolojik yapının dışındaki
veri dağılımında da frekans karmaşası yarattığını gözlemlemekteyiz. Aşırı işlem zamanı da
kayıp olarak düşünülebilir.

kalıplar haline gelen, alet ekipman tanıtımları,
geniş literatür bilgisine dayanmayan öncel çalışma taramaları da eklenerek arazi fotoğrafları
ile genişleyip yorum kısmında daralmaktadır.

2.ÖLÇTÜĞÜNÜ ANLAMA

HAVZA ÇALIŞMALARI

Kurumumuzda Jeofiziğin nerdeyse bütün
disiplinleri başarı ile uygulanmaktadır. Deyim
yerindeyse bir Jeofizik mabedi gibi yapılanma mevcuttur. Ancak bir okul ve ekol niteliği
olan abi – kardeş müessesesi bir çok iyi yanını görebilmemize rağmen kurumumuzda bazı
alışkanlıkların da devam etmesine hatta kök
salmasına neden olmaktadır. Ölçülen verinin
işlenerek rapor haline getirilmesi asgariden
yola çıkarak neredeyse 3 gün gibi (performansa ve uzun işlem zamanlarına bağlı olan istisnalar hariç) gibi bir zamanda raporlanabilmektedir.

Değişik zaman aralıklarında aynı havzada
ya da arazi parçasında farklı amaçlarla yapılan
çalışmalar vardır. Bu çalışmaların birlikte değerlendirilmesi de bir gerekliliktir. Amacı Enerji metası, değerli mineral ya da hammadde
aranması olan farklı projelerde toplanan veriler
farklı bakış açıları ile işlenebilirler. Farklı disiplinlerdeki havza datalarını bu amaçla birleştirmek ve bütün havzaya dair çözümler aramak
bizi belirli bir zaman aralığını daha etkili kullanmaya götürecektir. Böylece atıl olan rezidüel
datalar da rejyonel olarak değerlendirilebilecektir.

En temel veri işlem adımları yalnızca görüntü elde etme düşünselliğinde tekrarlanarak

Havza çalışma grubları kurulabilmesi için
öncelikle bir havza databankı oluşturulmalıdır.
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3.YORUMLAMA
Diğer şıklara göre yorumlama daha öznel
bir durum ifade eder. İşin içine bilgi birikim yeterlilik gibi faktörler de girmektedir. Burada da
çalışanların standartların dışına çıkmadığı risk
almamak adına neredeyse bir paragraftan oluşan sonuç yorumlarına rastlamak mümkündür.
Standart olarak veriler gridlenerek bir iki şablon prosesin ardından sonuç yazılır. Kanımca
arazinin özelliklerini anlayarak diğer deyişle ne
ölçtüğünü anlayarak yapılması gereken bir iştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
Hafize AKILLI* ve Önder AYDOĞDU*

Bu makale çalışma arkadaşımız kule şefi
Vedat GÜCER anısına ithaf edilmiştir.

GİRİŞ
İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar
verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara “İş
Sağlığı Ve Güvenliği” denilmektedir. Evrensel
anlamda İş Sağlığı ve Güvenliği; henüz bir tehlike veya bir arıza oluşmamışken bile ortaya
çıkabilecek tehlikeler ve riskler öngörülerek,
bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar
verme çalışmalarını da beraberinde getirmektedir. 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu eski geleneksel “reaktif” yaklaşımlar yerini
çağdaş “proaktif” yaklaşımlara bırakmıştır. Geleneksel (reaktif) yaklaşımda, kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi esastır. Olay
sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesini hedef alır. Çağdaş güvenlik yaklaşımı
(proaktif yaklaşım) ise, sistem bozukluğundan
çok, güvenlik yönetim sisteminin incelenmesine, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne
odaklanır. Olay gerçekleşmeden öncesine,
çalışanların güvenliğini, üretim ve işletmenin
güvenliğini dikkate almaktadır.

NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ?
İş sağlığı ve güvenliği, tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik
durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, çalışanların çalışma şartları
yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek
amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder (ILO
– WHO, 1950). Dünya Sağlık Örgütü sağlığı;
”yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil,
fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesinin (1948) 3. Maddesinde
“Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin
hakkıdır” denilmektedir. Bildirgenin 25. Maddesinde de “Her şahsın, gerek kendisi gerekse
ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım,

gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat
seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk,
ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır” hükmü ile güvenliğin önemi
vurgulanmaktadır.
İş sağlığı ve iş güvenliğinin üç temel amacı
bulunmaktadır:
1- Çalışanların korunması
		
- Sağlıklı ve güvenli bir çalışma
		
ortamı oluşturmak,
		
- Çalışanları çalışma ortamından
		
kaynaklanan sağlık ve güvenlik
		
risklerine karşı korumak,
		
- Çalışanların sağlık, güvenlik ve
		
refahını sağlamak ve geliştirmek,
2- İşletmenin korunması
		
- Kaza veya istenmeyen olayları
		
önceden tespit edip gerekli önlemleri
		
alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı
zarar ve ödemeleri önlemek,
3- Üretimin korunması
		
- Üretimin devamlılığını sağlamak,
		
- Verimi artırmaktır.
Bir başka ifade ile insanın en temel hakkı
olan yaşama hakkını tehdit eden ve çoğu kez
karşımıza kazalar ve meslek hastalıkları olarak
çıkan tehlikelerden insanları korumak, zararlı
unsurları ortadan kaldırmak veya en alt düzeye
indirmek, tehditlerin zamanında tespit edilmesini sağlamak, önlenmesi mümkün olmayan
durumların kötü sonuçlarının en aza indirilmesi
için çaba göstermek, kısacası daha güvenli bir
çalışma ortamı sağlamaktır.
İş kazaları ile ilgili istatiksel çalışmalardan
(TÜİK, 2012) elde edilen verilerle hazırlanmış
olan Tablo 1 incelendiğinde Ülkemizde her
gün;
•
172 iş kazası olmakta,
•
4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kay		
betmekte,
•
6 kişi, iş kazası sonucu iş göremez
		
hale gelmekte,
•
Her yıl Gayri Safi Milli Hasılanın % 5’i
		
kaybolmaktadır .

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı – Ankara
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Her yıl Gayri Safi Milli Hasılanın % 5’i kaybolmaktadır .

•

Dünyada en fazla iş kazası olan ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada yer alırken
(Şekil 1), AB ülkeleri arasında ölümlü iş kazaları açısından ilk sırada yer almaktadır. ILO
fazla iş kazası
meydana
milyon 160
Dünyada göre;
en fazla
iş kazası
verilerine
dünyada
herolan
yıl ülkeler
270 milyondan
fazla iş
kazası gelmekte,
meydana160
gelmekte,
çalışan yaptığı iş nedeniyle hastalanmakta 2.2
arasında Türkiye üçüncü sırada yer alırken
milyon çalışan yaptığı iş nedeniyle hastalanmakta 2.2 milyon çalışan da meslek hastalıkları
milyon çalışan da meslek hastalıkları ya da iş
(Şekil 1), AB ülkeleri arasında ölümlü iş kaya daaçısından
iş kazaları
ölmektedirILO
(ILO, kazaları
2009). sonucunda ölmektedir (ILO, 2009).
zaları
ilk sonucunda
sırada yer almaktadır.
verilerine göre; dünyada her yıl 270 milyondan

Tablo 1-Dünyada ve ülkemizde iş kazalarının karşılaştırılması

Çizelge 1-Dünyada ve ülkemizde iş kazalarının karşılaştırılması

Dünya

Türkiye

Her gün;
Her gün;
• 1 milyon iş kazası olmakta,
• 172 iş kazası olmakta,
• 4932 çalışan mesleki hastalığa
• 5 kişi iş kazası nedeniyle ölmekte,
yakalanmakta
• 6 kişi sürekli iş göremez hale
• 1096 çalışan iş kazası nedeniyle
gelmektedir.
ölmektedir.
Bu kayıpların maddi değeri ülkelerin GSYİH’nin % 3-5’i arasında değişmektedir. Bu kayıp
Türkiye’de TUİK verilerine göre 2010 yılında 44 milyar TL’dir.
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Şekil 1- İş kazalarının son 10 yıllık dağılımı (Gerim, 2012)

Şekil 1- İş kazalarının son 10 yıllık dağılımı (Gerim, 2012)

Bütün gelişmiş ülkelerde ve 27 AB üye ülke6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
sinin kendi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanunu
KANUNU VE ÇALIŞMA HAYATINA
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğibulunmaktadır.
Kanunu Ülkemizde
ve Çalışma
Hayatına
iş sağlığı
ve güvenGETİRDİKLERİ
liği ile ilgili olarak 3008 sayılı ilk İş Kanunu 1936
Getirdikleri
yılında çıkarılmıştır. 1971 yılında yürürlüğe giÜlkemiz, gelişmekte olan ekonomisiyle
ren 1457 sayılı kanun, 2003 yılında çıkarılan
dünyada
16. sırada
yer almakta
yabancı dünyada
Ülkemiz,
gelişmekte
olanolup,
ekonomisiyle
16. Sırada yer almakta olup, yabancı
4857 sayılı İş Kanunu ve bunların yönetmelik
yatırımcıların dikkatini çekmektedir. İşverenleyatırımcıların dikkatini çekmektedir. İşverenlerin uluslararası pazarda rekabet gücünün
ve tebliğleri yürürlüğe girmiştir. 4857 sayılı karin uluslararası pazarda rekabet gücünün artartmasında,
çalışanların
sağlığı
güvenliğinin nun,
payıdaha
oldukça
Buçalıştıran
anlamdasanayi
“İş
çok 50önemlidir.
ve üzeri işçi
masında, çalışanların
sağlığı
ve ve
güvenliğinin
Sağlığı
ve Güvenliği
Kanunu”
hayatında
mevcutkapsayan
en önemli
işyerlerini
bir eksikliğimiz
düzenlemeydi.olarak
6331
payı
oldukça
önemlidir. Bu
anlamdaçalışma
“İş Sağlığı
uluslararası
karşımıza
çıkmaktadır.
Sayılı Kanun ise AB uyum yasaları kapsamınve
Güvenliğiplatformlarda
Kanunu” çalışma
hayatında
mevda, AB ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
cut en önemli eksikliğimiz olarak uluslararası
platformlarda
karşımıza
çıkmaktadır.
Bütün gelişmiş ülkelerde ve 27 AB üye ülkesinin kendi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili

kanunu bulunmaktadır. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 3008 sayılı ilk İş
Kanunu 1936 yılında çıkarılmıştır. 1971 yılında yürürlüğe giren 1457 sayılı kanun, 2003
yılında çıkarılan 4857 sayılı İş Kanunu ve bunların yönetmelik ve tebliğleri yürürlüğe
girmiştir. 4857 sayılı kanun, daha çok 50 ve üzeri işçi çalıştıran sanayi işyerlerini kapsayan
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normlarına uygun olarak hazırlanmış olup,
30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
6331 sayılı kanunun temel amacı; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve
mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki,
sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kanun kamu ve özel sektöre ait bütün
işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin bütün çalışanlarını kapsamaktadır. 6331 sayılı Kanunun
getirmiş olduğu yararlar aşağıda sıralanmıştır:
1. Kamu ve özel sektör ayrımı kalktı.
2. İşçi-memur ayrımı yerine çalışan
		
tanımı geldi.
3. Önleyici yaklaşım önem kazandı.
4. İşyerlerinin tehlike durumlarına göre
		
sınıflandırılması yapıldı.
5. Küçük işletmelere devlet desteği
		
getirildi.
6. Risk değerlendirilmesinin zorunlu hale
		
geldi.
7. Her işyerinde iş güvenliği uzmanı ve
		
işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunlu
		
hale geldi.
8. İşe başlamadan önce sağlık 		
		
taramasının yapılması gündeme
		
geldi.
9. İş kazası ve meslek hastalıklarında
		
etkin kayıt tutulması gerekmektedir.
10. İş sağlığı ve güvenliği kurulları 		
		
oluşturulmalıdır.
11. İşyerlerinde acil durumlara karşı
		
hazırlıklı olunmalı ve acil eylem 		
		
planları hazırlanmalıdır.
12. İş sağlığı ve güvenliğine çalışanların
		
katkısının sağlanmıştır.
13. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği
		
eğitiminin verilmesi zorunlu hale
		
gelmiştir.
14. Tehlike durumunda çalışmaktan 		
		
kaçınma hakkı verilmiştir.
15. Hayati tehlike tespitinde işin 		
		
durdurulması mümkündür.
16. Büyük endüstriyel kaza riski için
		
önceden tedbir alınması zorunlu hale
		
gelmiştir.
17. İdari yaptırımlar etkinleştirilmiştir.

6331 sayılı Kanunla iş sağlığı ve güvenliği konusunda devlet, işçi ve işveren kesiminin
birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan
görevleri vardır.
İşveren (Resmi Gazete, 30 Haziran 2013,
28339);
(1) çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini
sağlamakla yükümlüdür.
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim
ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması, organizasyonun yapılması,
gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,
sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen
şartlara uygun hale getirilmesi ve
mevcut durumun iyileştirilmesi için
çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerine uyulup uyulmadığını
izler, denetler ve uygunsuzlukların
giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya
yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın
sağlık ve güvenlik yönünden işe
uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler
dışındaki çalışanların hayati ve özel
tehlike bulunan yerlere girmemesi için
gerekli tedbirleri alır.
(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve
kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
alanındaki yükümlülükleri, işverenin
sorumluluklarını etkilemez.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
İşveren, mesleki risklerin önlenmesi ve bu
risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları
da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışanları arasından iş
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık
personeli görevlendirir.
İşveren, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda
uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve
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gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını
sağlar. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale,
kurtarma ve yangınla mücadele konularında,
iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak
gerekli düzenlemeleri yapar.
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları işverenler tarafından görevlendirilir ve hak ile
yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz (Resmi Gazete, 30 Haziran
2013, 28339). Bu kişiler, görevlerini mesleğin
gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür. İş güvenliği uzmanları; İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak
değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve
diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve
kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin
planlanması, organizasyonu ve uygulanması,
kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini,
kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi
konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına
ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak
sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunur. Ayrıca İş sağlığı ve güvenliğiyle
ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı
olarak bildirmek, İş yerinde meydana gelen iş
kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin
araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak
önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak görevleri arasındadır. İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya
da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme
potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yaparak işverene
önerilerde bulunur ve görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması
gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir.
İşyeri Tehlike sınıfları tebliği 26 Aralık 2012
günkü Resmi Gazetede yayınlandı. İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan
asıl iş dikkate alınır. İş yerinde birden fazla asıl
iş tanımıma uygun faaliyetin yürütülmesi halinde bu işlerden tehlike sınıfı büyük olan iş esas
alınır.
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RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Risk değerlendirmesi; sistematik olarak
tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak
ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/
veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak
veya yaptırmakla yükümlü olduğu Kanunda
belirtilmektedir. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
(1) a) Belirli risklerden etkilenecek 		
çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal
madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren
çalışanlar gibi özel politika gerektiren
gruplar ile kadın çalışanların durumu.
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi
sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği
tedbirleri ile kullanılması gereken 		
koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve 		
güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve
üretim yöntemleri; çalışanların sağlık
ve güvenlik yönünden korunma düzeyini
yükseltecek ve işyerinin idari
yapılanmasının her kademesinde 		
uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden
çalışma ortamına ve çalışanların bu 		
ortamda maruz kaldığı risklerin
belirlenmesine yönelik gerekli kontrol,
ölçüm, inceleme ve araştırmaların 		
yapılmasını sağlar.

KAZALARIN NEDENLERİ
Kazaların 4 temel nedeni bulunmaktadır. 4
M olarak isimlendirilen nedenler sırasıyla;
1-İnsan (Man)
2-Makine (Machine)
3-Çevre (Media)
4-Yönetim (Management)

İnsan faktöründe fiziksel nedenler, psikolojik nedenler ve işyeri nedenleri önemlidir.
Bunlar uykusuzluk, yorgunluk, hastalık, üzüntü, unutkanlık, dikkatsiz davranışlar, vb. dir.
Makine faktörü ise, arızalı ekipman, yetersiz
kontrol ve bakım, eksik ve kusurlu koruyucular,
hatalı makine yerleşiminden kaynaklanmaktadır. Çevre faktörü ise yetersiz çalışma bilgisi,
uygun olmayan çalışma metodu, uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı vb.’dir. Yönetim
faktörü ise; yetersiz yönetim, eğitim eksikliği,
talimatların tam olarak uygulanmaması, yetersiz güvenlik yönetim planı, işe uygun olmayan
personel istihdamı, yetersiz sağlık kontrolü gibi
faktörlerdir.
İş kazalarının % 88’i güvensiz davranışlardan, % 10’u tehlikeli durumlardan ve % 2’si ise
önlenemez nedenlerden kaynaklanmaktadır.
Ancak şu da bilinmelidir ki; gelişmiş ülkelerde
yapılan iş güvenliği ile ilgili çalışmalar iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılabileceğini göstermiştir.

İŞ KAZASINDAN DOĞAN KAYIPLAR
İş kazalarının gerçek maliyetleri; tedavi
harcamaları, kaza sonucu ödenen tazminatlar,
dava giderleri, mali mesuliyet sigorta, kazada
hasar gören tesis onarımı gibi “Görünür Maliyet” lerle sınırlı değildir. Görünür maliyetlerin
yanında; kaza araştırma maliyeti, yerine geçen
işçinin öğrenme süresi, verim ve zaman kaybı
(ekibin morali), fazla mesai, yöneticilerin harcadıkları zaman, ölüm varsa işe ara verme,
soruşturmada üst düzey zaman kaybı, işletmenin prestij kaybı gibi “Gizli Maliyet” leri de
bulunmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere, iş
kazalarını önleyememenin maliyeti ve yaratacağı sorunlar çok fazla olup önlemek için gerekenden daha fazla masraf gerektirmektedir.
İş kazalarından sonra ortaya çıkan kayıplar
buzdağına benzetilmektedir. Kayıpların görünmeyen kısmı, görünen kısmın 4 katı kadardır
(Şekil 2).

Şekil 2- İş kazası nedeniyle ortaya çıkan kayıplar buzdağına benzetilmektedir.

Şekil 2- İş kazası nedeniyle ortaya çıkan kayıplar buzdağına benzetilmektedir.
Kazalar Nasıl Önlenebilir?
249

•

Üst yönetimin iş sağlığı ve güvenliği konusunu sahiplenmesi ile,

•

İş Güvenliği çalışmalarına kuruluşun Üst Düzey Yöneticileri de katılmalı ve sorumluluğa
ortak olarak,

KAZALAR NASIL ÖNLENEBİLİR?
•
		
•
		
		
•
		
•
•
		
		
		
		
•
		
		
•
		
•
•
		
•
		
•
•
•
		
•
		
		

Üst yönetimin iş sağlığı ve güvenliği
konusunu sahiplenmesi ile,
İş Güvenliği çalışmalarına kuruluşun
Üst Düzey Yöneticileri de katılarak ve
sorumluluğa ortak olarak,
İş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği
politikası oluşturularak ve uygulayarak
İş kazalarında sıfır kaza hedeflenerek,
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
risk değerlendirme çalışmalarına
katılımın sağlanması, kazaların 		
öngörülmesi ve bunların oluşmaması
için çalışmalar yapılarak
Yaşanmış ramak kala olaylar ve 		
önceden geçirilmiş iş kazalarının
kayıtlarının düzenli olarak tutulması
ve değerlendirilmesi
İş sağlığı ve güvenliği ile eğitimlerinin
düzenli olarak verilmesi ile
Önlem almaya çalışarak,
Toplumsal yaşamın bir parçası olarak
kurallara uyarak,
Başkaları ile dayanışma ve işbirliği
yaparak,
Sorumluluk ve güven sahibi olarak,
Soğukkanlı ve sakin davranarak,
Tehlikeli durum ve tehlikeli 		
davranışları ortadan kaldırarak,
Çalışanların tutum ve davranışlarını
değiştirerek iş kazaları ve meslek
hastalıkları önlenebilir.

SONUÇ
6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle
“İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda Ülkemiz
ilk kez müstakil bir kanuna sahip oldu. Bu kanun ile birlikte eski geleneksel yaklaşım olan
“reaktif” yaklaşım yerine, çağdaş güvenlik yaklaşımı olan “proaktif” yaklaşıma geçilmiş oldu.
Yani kazalar olduktan sonra önlem alma yerine, kazalar olmadan önce önlem almayı hedefleyen bir yaklaşım benimsenmiş oldu.
İş kazaları sonucu başta çalışanlar olmak
üzere işverenler, firmalar ve Ülkemiz büyük zarar görmektedir. Ülke çapında iş kazaları nedeniyle her yıl gayri safi milli hasılanın % 5’i gibi
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çok yüksek rakamlara ulaşan maddi kayıplar
olmaktadır. Oysaki bu kazaların çok büyük bir
kısmının “iş güvenliği” tedbirlerinin uygulanması ve eğitimlerin verilmesi gibi çok basit yöntemlerle önlenebilmesi mümkündür. İş kazalarının çok büyük miktarlara ulaşan görünür ve
gizli maliyetlerinin yanında, en büyük kaybı ve
zararı hayatını yitiren veya iş göremez duruma
gelen çalışanlarımız ve onların yakınları görmektedir. Bu nedenle “iş sağlığı ve güvenliği”
çalışmalarının temel amacını; çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve mesai bitiminde evine ve ailesine en
ufak bir zarar dahi görmeden dönmesini sağlamaktır diye özetlemek mümkündür.
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, mevzuatın
uyulması gereken bir zorunluluk olarak algılanması yerine, iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşım
olarak benimsenmeli, sağlık ve güvenliğimizi
destekleyici bir araç olarak görülmelidir. Unutulmamalıdır ki; iş güvenliği çalışmaları işletmelere ek maliyetler getirmez, aksine sağlıksız çalışma ortamı, önlemi alınmamış tehlike
ve riskler, iş kazaları ve meslek hastalıkları ek
maliyet getirir.
Belki de yukarıda anlatmaya çalıştığımız iş
sağlığı ve güvenliğinin önemine ilişkin hususları “Önlemek ödemekten daha ucuz ve insanidir” sözü kısa ve öz olarak en iyi şekilde ifade
etmektedir.
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“JEOLOJİK SURVEYLER VE
MADENCİLİK SEKTÖRÜ” KONULU
TAIEX ÇALIŞTAYI (6-7 Kasım 2013,
Ankara)
Doç. Dr. Nuray KARAPINAR*

		
Genel Müdürlüğümüzce, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal
Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) programı kapsamında, “Geological Surveys and the
Extractive Industry” başlıklı uluslararası bir Çalıştay 6-7 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilmiştir.
Madencilik sektörü ile ilgili tüm taraflar
Çalıştaya davet edilmiş; başta ilgili otorite kurumlar (Çevre, Maden, Orman ve Su Otorite
Kurum ve ilgili Genel Müdürlükleri, Danıştay)
ve sektörü temsilen vakıf, dernek ve kurullar
olmak üzere, Genel Müdürlüğümüz ve üniversitelerin jeoloji ve maden bölümleri temsilcileri
ile birlikte toplamda 115 kişilik katılım gerçekleşmiştir.
Çalıştayda Avrupa Birliğinin AR-GE ve endüstri politikası temelinde (Avrupa Birliği) ham-

madde öncelikleri, mineral ve enerji politikası,
doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, sürdürülebilir madencilik faaliyetleri ve çevre ilişkisi ile AB mevzuatının aktarımı, uygulanması
ve yürütülmesi aşamalarında jeoloji ve jeolojik
surveylerin rolü, jeolojik bilgi ve ve maden istatistiklerinin önemi gibi konularda AB uzmanları
tarafından iki gün süresince yapılan sunumlarla tartışma ve bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Ülkemiz tarafında Maden İşleri Genel Müdürlüğü
ve MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
sunumlar ve katılımcıların katkıları ile ülkemiz
jeoloji, maden ve çevre otoriteleri ile madencilik sektörünün ihtiyaçları ve ülkemiz için özel
şartlara dair tespitler yapılmıştır.
Düzenlenen bu çalıştayla, Madencilik
sektörünün ülke ekonomileri ve dolayısıyla
toplumlar için önemi temelinde; ülkeler için
mineral stratejisi ve politikası oluşturmanın
önemi, madencilik-çevre ilişkisinde madencilik
faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, arazi kullanım
planlamalarında mineral hammadde yataklarının dikkate alınması gerekliliği, jeoloji ve jeolojik surveylerin politika oluşturucular, karar
vericiler ve madencilik sektörü için önemi ve
madencilik çevre ilişkisinde jeolojik surveylere
düşen yeni görevler konularında bir farkındalık
oluşturulmuştur.

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı – Ankara
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MTA NEDEN MADEN ARAR?
Dr. M. Bahadır ŞAHİN*

MTA maden arar!. Adı üstünde, “Maden
Tetkik ve Arama”dır.
Bilimsel ve teknik temeller üzerine kurulmuş yaklaşık 80 yıla ulaşan köklü bir geçmişe;
ülkemizin dağına, taşına altın harflerle kazınmış bir gelişim öyküsüne sahiptir MTA.
Sanayimizin bugün geldiği noktada,
MTA’nın 80 yıllık serüveninin görünmez parmak izleri vardır. Sonsuzluk uykusuna dalmış
nice yer altı zenginliklerimiz MTA’nın güvenle,
azimle ve bilimle emek verdiği maden arama
projeleri ile hayata geçirilmiş, ülkemizde ilk
petrol sahasının Raman’da keşfinden, bugün
dünya çapında ilk sıraya eriştiğimiz doğal taş
potansiyelimizin ortaya konulmasına kadar
yer altı kaynaklarımızın ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla çok emek harcanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada MTA tarafından
belirlenen hammadde kaynakları, dünya sıralamasında önde gelen seramik, cam, çimento
ve demir-çelik gibi sanayi kollarına hammadde
güvencesi sağlamıştır. Binlerce etüt, arama ve
araştırma projesi üretilmiş, çalışmalara ait sonuçlar yaklaşık 12.000 proje raporu ile MTA arşivlerindeki yerini alarak ilgililerin kullanımına
sunulmuştur.
MTA’nın maden aramacılığındaki varlığı bir
ihtiyacın sonucudur. İhtiyacın karşılanması ise
bilgi üretimine bağlıdır. Ülkemizde madencilik
sektörüne ilişkin olarak bir değerlendirme yapıldığında, arama yatırımlarının gelişmiş ya da
gelişmekte olan diğer ülkelere kıyasla oldukça geride olduğu görülmektedir. Günümüzde,
maden aramacılığına dünyada yapılan toplam
yatırım miktarları 25-30 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmaktadır. Oysa ülkemizde bu rakamları ortaya koyabilecek bir bilgi kaynağına
ulaşmak bile mümkün olamamaktadır. Son
yıllarda Türkiye’de arama yatırımı miktarının

500 milyon ABD Dolarının çok daha altındaki
seviyelerde olduğu tahmin edilmektedir. Arama yatırımlarının son derece yetersiz olduğunun kanıtı esasen ortada istatistiksel bir verinin
olmayışından da bellidir. Türkiye Jeolojisinin,
metalojenik benzerleriyle kıyaslandığında oldukça önemli bir maden potansiyeline sahip
olduğu artık kuşku götürmez bir gerçektir. Bu
gerçeğin kanıtları MTA’nın önde gelen görevlerinden olan Jeolojik araştırmaların sonuçlarını
içeren 12.000 raporun sayfalarında yer almaktadır. “Mente Et Malleo” yani “Akıl ve Çekiç”
bilgi üretir, “maden çekicin ucunda!” boş avuntudur. İşte “ihtiyacın” yani MTA’ya olan ihtiyacın
ilk sonucu, yine MTA tarafından üretilen “bilgi”
olmuştur.
Bu bilgi birikiminin sonucu olarak,1935’den
günümüze ortaya konulan çok sayıda maden
sahası çeşitli kurum ve işletmeci kuruluşlara devredilmiş ve madencilik sektörünün hizmetine sunulmuştur. Yaklaşık 783.000 km2 lik
her karış ülke toprağının tamamının 1/25.000
ölçekli “Jeoloji Haritası” yapılmış, bu haritalar
günümüz teknolojisiyle sayısal ortama da aktarılarak tüm ilgililerin kullanımına açılmıştır. Yer
altı kaynaklarımızın aranmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan
daha detay ölçekteki maden jeolojisi haritaları,
jeofizik haritaları, jeotermal kaynakların araştırılmasına yönelik jeoloji haritaları, topoğrafik
haritalar ve diğer tematik haritalar ise üretilen
diğer bilgi kaynakları olmuştur. Geçen sürede,
maden aramacılığına (metalik madenler ve
endüstriyel hammaddeler) yönelik olarak MTA
tarafından yürütülen çalışmalarda, Ekim 2013
itibarıyla yaklaşık olarak 1.500.000 m karotlu
sondaj çalışması (kömür, jeotermal ve radyoaktif hammaddeler hariç) gerçekleştirilmiş,
detaylı maden jeolojisi çalışmaları sonucunda
yaklaşık 750 maden (metalik ve endüstriyel
hammaddeler) sahası keşfedilmiştir. Devri yapılan 600’ün üzerindeki maden sahasının tamamında ise işletme faaliyetleri halen devam
etmektedir. Bu dönem içerisinde mevcut maden sahalarında gerçekleştirilen rezerv artırma
çalışmaları da ayrı bir önem taşımaktadır.

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı – Ankara
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Yer bilimlerinin dinamik özellikleri, bilimde
ve teknolojide ortaya çıkan yenilikler, yapılan
ve yapılacak olan araştırmaların sonsuza kadar devam etmesini gerektirmektedir. Yani
jeolojik araştırmalar ve beraberinde yer altı
kaynaklarının aranması ve araştırılması hiçbir
zaman sona ermeyecek bir süreç olarak karşımızda durmaktadır. Örneğin, yaklaşık 30 yıl
öncesine kadar tam olarak bilinmeyen ve araştırılmayan epitermal altın oluşum modelinin
1980’li yıllardan itibaren yaygın olarak kabul
görmesi ve bu türden altın oluşumlarının aranmaya başlaması ülkemizde de bilinmeyen yeni
altın sahalarının keşfini sağlamıştır. Bu maden
sahalarından üretilen altın miktarı yıllık 30-35
ton mertebesine ulaşmış, ortaya konulan işletilebilir altın rezervimiz 1000 tonu aşmıştır. Bu
durum altın örneğinde olduğu gibi diğer maden
türlerinde de yeni rezervler bulunabileceğinin
bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Türkiye’de uygulamaya konulan maden
arama projeleri değerlendirildiğinde, uluslararası madencilik sektörüne ilan edilmiş olan
yerli projelerin önemli bir kısmının da altın aramacılığına ait olduğu görülecektir.
Burada önemle üzerinde durulması gereken husus, ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek kaynaklarımızın devreye sokulmasının
gerekliliğidir. Bu bağlamda, dışa bağımlı olan
enerji hammadde ihtiyacını azaltacak, ithalatı
dengeleyecek, katma değer yaratacak, istihdamı artıracak ve ihracat potansiyeli olan yer
altı kaynaklarının aranması, bulunması ve kullanıma sunulmak üzere işletmeye alınması bir
zorunluluktur. İşte MTA’nın fonksiyonu ve önemi bu noktada çok daha belirgin olarak ortaya
çıkmaktadır. MTA tarafından gerçekleştirilen
maden arama projeleri ülkemizin sosyal, ekonomik ve stratejik ihtiyaçlarının belirli projeksiyonlar dahilinde değerlendirilmesi temeline dayanmaktadır. Bugünden yarına para kazanma
ya da kâr elde etme gibi bir kaygı gözetilmeksizin, tamamen ülke ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik bilgi üretimi amaçlanmaktadır.
Bu bilgi üretiminin doğal sonucu ise ekonomik
olarak değer taşıyabilecek maden kaynaklarının ortaya konulmasıdır. MTA’nın işletme faaliyetinin olmaması da burada değinilen temel
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amaç ve hedefler paralelinde dikkate alınması
gereken bir durumdur.
MTA’nın güncel faaliyet konularına bakıldığında, metalik maden, endüstriyel hammaddeler, kömür, jeotermal ve radyoaktif hammadde
aramacılığına yönelik arama ve araştırma projeleri gerçekleştirdiği görülmektedir.
Endüstriyel hammadde arama projelerinin
başında evaporit minerallerinin oluşumu için
uygun olabilecek havzaların belirlenmesi ve bu
havzaların kimyasal tuz potansiyelinin ortaya
konulmasına yönelik çalışmalar gelmektedir.
Özellikle Çankırı, Konya ve Niğde yörelerini
içine alan gölsel-sedimanter havzalarda maden jeolojisi çalışmaları yürütülmüş, sondajlı
arama faaliyetleri sonucunda önemli tuz (halit)
ve globerit rezervleri belirlenmiştir. Sözü edilen havzalarda belirlenen tuz domlarının doğal gaz depolama potansiyelinin olduğunu da
ayrıca belirtmekte yarar görülmektedir. Havza
etüdü şeklinde yürütülen bu çalışmalar sırasında, Karapınar (Konya) yakın civarında yaklaşık
1.800.000 ton rezerve sahip linyit rezervi ortaya konulmuş, Bor (Niğde) yakın civarında ise
petrol varlığı belirlenmiştir.
Enerji depolama, gelişen teknoloji paralelinde günlük yaşantımıza giren vazgeçemediğimiz elektronik cihazlar için önemli bir sorun
haline gelmiştir. Özellikle lityum (Li) ihtiyacı
dünya çapında lityum minerallerinin kritik hammaddeler grubuna girmesine neden olmuştur.
Ülkemizde somut olarak uygulamaya konulan
lityum arama projesi de MTA tarafından yürütülen arama faaliyetleri kapsamındadır. Özellikle
salamura suları, tuzlu göller, lityumlu pegmatitler ve bor havzalarında yer alan hektorit (lityumlu simektit) içerikli killer araştırmaların ana
hedeflerini oluşturmaktadır.
Gelişen teknoloji, özel bir hammadde ihtiyacını da beraberinde getirmiş, nadir toprak
elementleri (REE), germanyum ve galyum gibi
hammaddeler ileri teknoloji ürünlerinin mutlak girdileri halini almıştır. Ülkemizde ilk kez
bir REE cevherleşmesinin keşfi yine MTA’ya
nasip olmuştur. Beylikova (Sivihisar-Eskişehir) yakınlarında yıllar önce belirlenen

“REE (bastnazit)-barit-florit-toryum” cevherleşmesi Eti Maden A.Ş. tarafından işletmeye hazırlanmaktadır. Son dönemde MTA tarafından
yapılan REE araştırmaları ile Kuluncak (Malatya) Britolit sahası, Karaçayır (Sivas) Allanit sahası ile Elazığ ve Kırşehir yörelerinde yer alan
floritli cevherleşme sahalarında REE amaçlı
araştırmalar sürdürülmektedir.
Metalik maden aramalarında ise son yıllarda yeni sahalar keşfedilmiş, özellikle 3213
Sayılı Maden Kanunu’nun 5995 Sayılı Değişik
Şekli kapsamında MTA tarafından hak sağlanan ruhsat sahalarında önemli bulgular elde
edilmiştir. Özel sektör tarafından araştırılan,
olumsuz bulunarak terk edilen ya da hükümden düşen sahalar MTA tarafından tekrar değerlendirmeye alınmakta ve bu sahalarda gerek görülmesi halinde yeni arama programları
uygulanmaktadır. Bu durum bazı çevrelerce
eleştiri konusu yapılmakla birlikte, fiili durum
ve sonuçları itibariyle ilginç bir tablo ortaya çıkmaktadır. Kanun kapsamında, MTA tarafından
müracaatı yapılan, terk edilmiş ya da hükümden düşmüş sahaların oranı yaklaşık %0.30.4’e karşılık gelmektedir. MİGEM verilerine
göre 31.05.2013 tarihi itibarıyla 4. Grup arama
ruhsat sayısı toplamı 8.788 adettir. MTA adına
kayıtlı ruhsat sahası sayısı ise 163 adettir (4.
Grup; endüstriyel hammaddeler ve metalik madenler). Buradan da anlaşılacağı gibi MTA’nın
özel sektör aramacı kuruluşlarına ruhsat sayısı
bazında bir engel teşkil etmesi ya da rekabete
yol açması söz konusu değildir.
Bu uygulamanın en önemli sonucu, terk
edilmiş ya da hükümden düşmüş olan ve
MTA tarafından yeniden çalışılmasına gerek
duyulan ruhsat sahalarında önemli maden
kaynaklarının ortaya çıkarılmış olmasıdır. Bu
kapsamda, Elbistan (Kahramanmaraş) yöresinde yer alan bir ruhsat sahasında, MTA tarafından uygulamaya konulan yeni bir maden
arama projesi ile yaklaşık 500.000.000 tonu
aşan, ortalama bakır tenörü % 0.3 civarında
olan bir bakır cevherleşmesinin varlığı belirlenmiş olup, rezerv geliştirme çalışmaları halen devam etmektedir. Hanönü (Kastamonu)
civarında yürütülen bir maden arama projesi
kapsamında yine bir bakır cevherleşmesinin

yer aldığı yaklaşık 3.000.000 tonluk % 1 ve
üzeri bakır tenörüne sahip bir kaynak ortaya
konulmuştur. Ülkemizin en önemli demir provenslerinden olan Divriği (Sivas) yöresinde yer
alan bir ruhsat sahasında yürütülen demir arama amaçlı maden arama projesi ile zon kalınlığı 90 m’ye ulaşan ve yaklaşık % 50 civarında
manyetit içeriğine sahip yeni bir demir cevherleşme sahası keşfedilmiş, bu sahadaki çalışmalara da devam edilmektedir. Kuluncak (Malatya) civarında yürütülen arama çalışmaları
sonucunda ise yine demir cevherleşmesi bakımından Hasançelebi sahasına benzer önemli
bir saha belirlenmiştir. Bu ve benzeri buluşlar,
terk edilen ya da hükümden düşen sahaların
tekrar gözden geçirilmesinde önemli bir yarar
ve ülkemiz adına önemli bir kazanç olduğunun
somut göstergeleridir. MTA tarafından ortaya
konulan bu sahaların MİGEM’e devri sonrasında yine özel sektör kuruluşları tarafından işletilecek olması da ayrıca vurgulanması gereken
bir husustur. Buradan da anlaşılacağı gibi MTA
aslında madencilik sektörümüzün rakibi olmak
bir tarafa, sektörün en önemli destekçisi olarak
hizmetlerine devam etmektedir.
Genel bir değerlendirme yapıldığında,
ülkemizin ihtiyaçları, ithalat, ihracat, gelişen
teknolojiye ait girdi tedariki, katma değer ve
istihdam gibi ana başlıklar altında maden aramacılığının büyük önem taşıdığı bir gerçektir.
MTA’nın bu olgu karşısında üstlendiği misyon
ve hedefleri her zaman bir adım ileride ve önde
olacaktır.
Sonuç olarak, MTA maden arar! Çünkü adı
üstünde “Maden Tetkik ve Arama”dır.
Herkesin aramadığını arar!, herkesin bakıp
da göremediğini görür!.
“Ne aradığını bilmeyen, bulduğunda da
anlamaz!”
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Gunther Oberdorfer

Elektronik-Devreler

848 A 918 l
1943

Magmatik kayaçların sınıflandırılması ve
adlandırılması / by Jugs A. Streckeisen

Jugs A. Streckeisen

Magmatik
Kayaçlar-sınıflandırma

170 S 914
m 1982

Factors in the design of solar salt plants /
by Donald E Garret

Donald E Garret

Tuz--Tuz
madenleri

444 G 239 f
1965

Etibank

Madencilik
araştırmalarıÜlkeler

426.8 E
836 p 1988

MTA Genel
Müdürlüğü

Jeotermal enerji

493 M 181
p 1961

Bulak gölü salamurasından potasyum
tuzlarının elde edilmesi / Turgut Gündüz

Turgut Gündüz

Potasyum tuzları

953(290) G
571 b 1976

Geology and mineral research of the far
east vol.2 / by Tsutomu Ogura.

Tsutomu Ogura

Jeoloji--Mineral
Kaynakları

200(600) O
359 g 1969
Vol.II

264
Geology and mineral research of the far

Tsutomu Ogura

Jeoloji--Mineral
Kaynakları

NEHRP handbook of techniques for the
sysmic rehabilitation of existing buildings.

Madencilik
sektörünün
yeniden
yapılanması
sürecinde
MTA'dan
beklenenler / Hakan Muhterem Köse

An International guide to stratigraphic
classification, terminalogy and usage

Kompresörler, vantilatörler ve soğutma
makinaları / Sıtkı Lalik

Proceedings of the 17. international
mining congress and exhibition of Turkey
/ Erdal Ünal.

Papers on small scale mining

Petrol ve Jeotermal Enerji Şubesi
Çevirileri

east vol.3 / by Tsutomu Ogura.

200(600) O
359 g 1969
Vol.III

200(600) O
359 g 1969
Vol.II

Geology and mineral research of the far
east vol.2 / by Tsutomu Ogura.

Tsutomu Ogura

Jeoloji--Mineral
Kaynakları

Geology and mineral research of the far
east vol.3 / by Tsutomu Ogura.

Tsutomu Ogura

Jeoloji--Mineral
Kaynakları

Felix Y. Yokel

Gaz Boruları-Emniyet
tedbirleri

772.5 Y
548 e 1992

Federal Emergancy
Management
Agency

Yer hareketleri-İnşaat

764 F 293 s
1994

Bakır

434 T 939 t
1996 cilt I

Bakır

434 T 939 t
1996 cilt II

T.C Kalkınma
Bakanlığı

Kamu yönetimi-Türkiye

078(200) K
159 y 2013

Tuncay Serdaroğlu

Ekonomi-Finans--Türkiye

072 S 482 t
2013

Earthquake resistant construction of gas
and liquid fuel pipeline servis systems
serving or regulated by the federal
goverment / by Felix Y. Yokel ve Robert
G. Mathey.

Seismic retrofit incentive programs
handbook for local goverments

Türkiye bakır ana planı. cilt 1. ana plan

Türkiye bakır ana planı. cilt 2. ekler

Kamu yatırımlarının illere göre dağılımı /
Kalkınma Bakanlığı

Türkiye'de finansal açıklık ve toplam
faktör verimliliği / Tuncay Serdaroğlu

a

Türk
Mühendislik,Müşavir
lik ve Müteahhitlik
a.ş
Türk
Mühendislik,Müşavir
lik ve Müteahhitlik
a.ş

200(600) O
359 g 1969
Vol.III

10
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DERLEMEYE YENİ GELEN
RAPORLAR
DERLEMEYE
YENİ GELEN RAPORLAR
11621

Açık

Erzurum-Ağrı illeri mermer ve doğal taş
potansiyel alanların belirlenmesine yönelik
etüt raporu

11622

Açık

Gökçeada’nın (Çanakkale) genel jeokimya
raporu

2013

Açık

AR-200805339 nolu Dibek Tepe porfiri
bakır-altın sahası (Çanakkale-GökçeadaZeytinlik köy ruhsatı ) buluculuk talebine
esas maden jeolojisi ve rezerv raporu

2013

11624

Açık

AR-200804882 no’lu Yıldıztepe porfiri bakıraltın sahası (Çanakkale-Gökçeada-Bademli
2013
ruhsatı) buluculuk talebine esas maden
jeolojisi ve rezerv raporu

11625

Açık

Biga yarımadası jeositleri ve jeoturizm
açısından değerlendirilmesi

11626

Özel

Aydın-Kuşadası-Caferli sahası sıcak su
aramaları jeofizik etüt raporu

11627

Hizmete
Özel

Çanakkale-Biga-Kırkgeçit jeotermal etüt
(Jeolojik-Jeofizik) ve ÇBK2011/8 jeotermal
araştırma sondajı kuyu bitirme raporu

2013

11628

Hizmete
Özel

Amasya-Merzifon 201201117 ruhsat nolu
linyit sahasının buluculuk talebine esas
jeoloji ve rezerv raporu

M.ÖZDEMİR
Y.ÖZDEMİR
2013 K.KARACA
M.M.GÜLHAN

11629

Hizmete
Özel

Uzunyayla (Kayseri-Pınarbaşı ) bölgesinin
jeolojisi ve kömür varlığının araştırılması

M.ÖZDEMİR
M.ULUTAŞ
2013
A.TATAR

11623

11630

Hizmete
Özel

11621
266

Açık

11622

Açık

2013

A.AYDINDAĞ
A.KOCAHARZEN
R. SARI
Ş.KÜÇÜKEFE
M.AVŞAR
R.SARI
Ş.KÜÇÜKEFE

R.SARI
Ş.KÜÇÜKEFE

G.GÜRLER
2013 A.ILGAR
M.F.UĞUZ

2013

H.KARZAOĞLU
Ş.GERGİN
T.SABUNCU

D.ÇAM
E.BÜLBÜL
O.KILINÇ

H.AYDIN
Selendi (Manisa), Simav-Şaphane-HisarcıkY.ÖZDEMİRN.KIR
Gediz Dumlupınar ( Kütahya ) yörelerinin
2013
M.SALMAN
jeolojisi
ve
kömür
olanakları
raporu
DERLEMEYE YENİ GELEN RAPORLAR
T.TANSAK
Erzurum-Ağrı illeri mermer ve doğal taş
A.AYDINDAĞ
potansiyel alanların belirlenmesine yönelik
2013
A.KOCAHARZEN
etüt raporu
Gökçeada’nın (Çanakkale) genel jeokimya
raporu

2013

R. SARI
Ş.KÜÇÜKEFE

Gökçeada’nın (Çanakkale) genel jeokimya
11621

Açık

etüt raporu
potansiyel alanların belirlenmesine yönelik
Erzurum-Ağrı illeri mermer ve doğal taş

R. SARI
2013

A.KOCAHARZEN
A.AYDINDAĞ

A.BAYRAM
DERLEMEYE YENİ
Manisa-Soma-Eynez
kömürGELEN
sahasıRAPORLAR
C.ZEYREK
2013
hidrojeoloji ön etüt raporu
M.ŞAHAN
İ.ERTÜRK
E.KIRMAN
Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi 200804884
Y.BULUT
ruhsat nolu linyit sahasının buluculuk
2013
S.ÇOLAKOĞLU
talebine esas jeoloji ve rezerv raporu
M.M.GÜLHAN

11631

Özel

11632

Hizmete
Özel

11633

Hizmete
Özel

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi 200804880
ruhsat nolu linyit sahasının buluculuk
talebine esas jeoloji ve rezerv raporu

E.KIRMAN
C.N.KARATAŞ
2013
K.KARACA
H.T.DUYGULU

Hizmete
Özel

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi
200804881ruhsat nolu linyit sahasının
buluculuk talebine esas jeoloji ve rezerv
raporu

E.KIRMAN
M.SEZGİN
2013
N.ARICI
H.T.DUYGULU

Açık

Doğu Torosların jeolojisi ve metalojenezi
(Kozan-Feke-Adana dolayı)

D.USTA
M.USTA
2013
V.BALCI
A.KOP

11636

Açık

Doğu Torosların jeolojisi ve metalojenezi
(Sarız-Kayseri, Göksun-Afşin K.Maraş
dolayı)

2013

D.USTA
M.K.ÖZKAN

11637

Hizmete
Özel

Kırıkkale-Sulakyurt, Kırşehir-Kaman
arasındaki birimlerin radyoaktif hammadde
yönünden araştırılması

2013

M.AKSOY
O.İ.ABİZ

11638

Hizmete
Özel

Denizli-Sarayköy-Akköy-Sığma civarında
yer alan ruhsat sahalarına J-433/B (AR=6)
ve J-433/C (AR=7) ait jeotermal etüt raporu

11639

Hizmete
Özel

Denizli-Sarayköy (Kızıldırı)-Buldan civarı ve
V.DEMİREL
Buldan-Alaşehir arasında yer alan jeotermal
M.DESTUR
ruhsat sahalarına ( J-464 AR -16) (J-516
2013
R.KARLI
AR-9) ( J-559/L AR 14) ( J-559/E ), J526/B
S.KELEŞ
AR 12 , J-526/A AR 11

11640

Hizmete
Özel

Denizli-Sarayköy Tekkehamam DST2D11/11 T sıcak su sondajı kuyu bitirme
raporu

V.DEMİREL
H. YILDIZ
2013
A. UTAR
H. DÜNYA

11641

Hizmete
Özel

Denizli-Karataş KT-1 sıcaksu sondajı kuyu
bitirme raporu

V. DEMİREL
M.A. AZIKTEPE
2013
M. VEKLİ
H. DÜNYA

11634

11635

V.DEMİREL
M.DESTUR
2013
R.KARLI
S.KELEŞ
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Afyonkarahisar ili Sandıklı-Sorkun (AR:175)
ve Sandıklı –Beştepe (AR:176) ruhsat
alanlarının jeotermal etüt ve ASK (2011/25)
jeotermal sondajı kuyu bitirme raporu

K. BEKER
E. PURTUL
S. KAHRAMAN
2013
E. PASLI
E. HÖKELEKLİ
R. YILDIZ
N. DOĞDU
A. ORAKÇI
O. ÇELMEN
2013
M. UĞURLU
M. AKAR
Y. DURAN

11642

Hizmete
Özel

11643

Özel

11644

Hizmete
Özel

Eskişehir-Mahmudiye-Çifteler-Alpu
L. TAŞKIRAN
jeotermal ruhsat sahaları
2013
S. KELEŞ
(31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43, nolu)
Ş. EMİRGÖLÜ
jeotermal etüt (jeoloji-jeofizik) raporu

11645

Hizmete
Özel

Bingöl Karlıova Hacılar BH_1 jeotermal
sondajı kuyu bitirme raporu

11646

Hizmete
Özel

Manisa-Soma-Eynez İzmir-Kınık Yaylaköy
sahası 01.02.12 tarihli sözleşme raporu

11647

Açık

Türkiye kıyılarında jeolojik faktörlere bağlı
oluşan kıyı kirliliği ve tatlısu boşalım
alanlarının araştırılması

11648

Açık

Kocadere Mağarası (Konya-halkapınar)
araştırma raporu

11649

Hizmete
Özel

Aydın-Pamukören AP-1 sıcaksu sondajı
kuyu bitirme raporu

11650

Özel

Manisa-Soma-Eynez İzmir-Kınık-Yaylaköy
sahası raporu

T. TAN
2013 İ. ERTÜRK
F. PEKMEZCİ

11651

Özel

Kahramanmaraş-Merkez-Ilıca sahası
sıcaksu aramaları jeofizik etüt raporu

2013

Açık

Çorum-Yozgat illeri mermer ve doğaltaş
D. ERKANOL
potansiyel alanlarının belirlenmesine yönelik
A. AYDINDAĞ
etüt raporu
2013 N. AKALIN
A. KOCAHARZEN
O. KIZILTEPE

11652
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Yozgat İl Özel İdaresi adına kayıtkı 2 nolu
Sorgun Yenidoğan (Yozgat)

2013 M. ŞAHAN
T. TAN
2013 İ. ERTÜRK
F. PEKMEZCİ
T. ALKEVLİ
T. ÖZBİLGE
2013
M. KORUYUCU
Y. BAYRAKTAROĞLU
F. SAVAŞ
K. TÖRK
2013
İ. KAHRAMAN
K. ÇAKIR
Z. ARIGÜN
V. DEMİREL
2009 A. GÜVEN
D. ÇAM

S. ÖZTÜRK
S. KÖKSAL

Gökçeada’nın (Çanakkale) genel jeokimya
11621

11653

11654

R. SARI

Açık

etüt raporu
potansiyel alanların belirlenmesine yönelik
Erzurum-Ağrı illeri mermer ve doğal taş

Özel

Bursa DERLEMEYE
jeotermal enerjiYENİ GELEN RAPORLAR
inş.tur.mad.san.tic.a.ş adına kayıtlı 0024
nolu işletmeler ruhsatlı jeotermal alanlarına 2013,
ait jeotermal kaynak koruma alanları etüt
raporu

Açık

Pınarbaşı (Kayseri) dolayının jeolojisi (Doğu
H. KESKİN
Torosların jeodinamik evrimi ve
2013
V.BALCI
metalojenezi projesi)

2013

A.KOCAHARZEN
A.AYDINDAĞ

A. ORAKÇI
L. İLDEŞ
M. UĞURLU

Yozgat İl Özel İdaresine ait 7 adet jeotermal
S. KARACA
enerji arama ruhsat sahasına ilişkin jeoloji
Ö. DUMAN
ve jeofizik etüt raporu
2013 G. AKDOĞAN
11655
Özel
Ö. KESKİN
H. ÜNAL
M. AKSOY
Ö.N. ALÇİÇEK
Nevşehir –Avanos AR-2011001174 nolu
O.İ ABİZ
ruhsata
ait
2012
-2013
yılı
jeoloji-jeofizik
ve
2013 İ.H. ÜNAL
11656 Hizmete Özel
sondaj çalışmaları raporu
E. SEZEN
S.DÜMENCİ
M. KÜÇÜK
K. UÇAR
Karaman (Akçaşehir)-(Karapınar,Ereğli)
11657 Hizmete Özel Konya kömür sahası hidrojeoloji etüt raporu 2013 A. BAYRAM
O.C. ÖZERK
Muğla-Ortaca-Fevziye o2 nolu jeotermal
M. BURÇAK
11658 Hizmete Özel ruhsat sahası jeotermal etüt (jeoloji-jeofizik) 2013 G. ARSLAN
raporun
A. YILMAZ
Hatay-Erzin-Başlamış Heb-20121230
11659 Hizmete Özel jeotermal sondajı kuyu bitirme raporu

A.GÜVEN
2013 A.ÇİÇEK

Açık

Orta Anadolu tersiyer havzaları evaporitikY. ÇUBUK
kimyasal tuz aramaları projesi Sivas-İmranlıH. TOPSAKAL
Boğazören yöresindeki 201004767
2012 T. KAYAN
(ER:3249071) nolu ruhsat sahası maden
N. GÖKTAŞ
jeolojisi raporu
H. AĞRILI

Açık

Çamyurdu (Mudurnu-Bolu) Örencik,
Kirpiyen (Geyve-Sakarya) ruhsat sahaları
maden jeolojisi ve prospeksiyon raporu

C.ÖZER
2013 A. ÇEVİKBAŞ
M. EYÜPOĞLU

11662

Özel

Çorum-Boğazkale-Derbent sahası
Mehmetçiler adına ücretli jeofizik IP etüt
raporu

2013 S. TOSUNER

11663

Özel

Gölbaşı-Harmanlı (Adıyaman) kömür
sahasının jeoloji ve rezerv raporu

2012

11660

11661

Balıkesir-Sındırgı-Hisaralan sahası
11664 Hizmete Özel jeotermal etüt (jeolojik –jeofizik) raporu

İ. ŞENGÜLER
K. KARACA

M. BURÇAK
2013 A.R. KILIÇ
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Gökçeada’nın (Çanakkale) genel jeokimya
11621

11665

11666

270

R. SARI

Açık

etüt raporu
potansiyel alanların belirlenmesine yönelik
Erzurum-Ağrı illeri mermer ve doğal taş

Özel

Salihli DERLEMEYE
Belediyesi adına
yapılan
Salihli
YENİ
GELEN
RAPORLAR
(Manisa) jeotermal enerji aramaları jeofizik
2013
CSAMT etüt raporu

Özel

Sultanhisar Belediyesi adına yapılan AydınSultanhisar (Ruhsat No:j-44) sahası
jeotermal enerji aramaları jeofizik CSAMT
ve DESetüt raporu

2013

2013

A.KOCAHARZEN
A.AYDINDAĞ
A. UÇAR
D. BATUM
İ. ÇELİK
A.UÇAR
D. BATUM

