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ÖZ? Çağdaşlaşma gereği yeraltı kaynaklarına olan aşırı gereksinim» doğal kaynakların yavaş yavaş tükenmesi
ve maden arama-işletme maliyetlerinin her geçen gün daha da yükselmesi maden arama ve isletmelerine yeni
ve ekonomik yöntemlerin uygulanmasun gerektirmektedir,

Sedtoıentlerde ortamsal araştırmaların yapılması sonucu maden yataklarının geometrisi, yanal ve dikey
yayılımiarı, Örtülü alanlardaki durumu, madenleri olumlu veya olumsuz yönlerde etkileyen elementlerin karak-
terleri açıklığa kavuşur.

Çökellerde bilinçli madencilik yapmak İçin birimlerin f asiyes ëzelMMerini sıhhatli olarak derlemek ve ma-
den biriMmi ile olan ilişkilerini saptamak gereklidir,

ABSTBAOT ı The known ore deposits on earth are being used up day by day to meet th© increasing needs
of the mankind and the cost of mineral exploration and mining rises eonttntBMiily, Thus it is necessary to apply
newer and more sophisticated methods for this purpose.

Sedimentary environments research might reveal the genuine aspects of the mincraU/ation such as its
geometry, its vertical and hortoantal distribution, its position and various eharacterif§tic# of different element
which affect the mineralization and one can quess the possible potential of it.

Therefore it Is required to lmow the faciès eharacteristteg and their relationships with the mineralization
for a sensible mining,

GlBtŞ ve AMAÇ larımn yapılması ile buralarda biriken doğal
Bu yas senelerdir çökellerde ortamsal kaynaklara daha sıhhatli çözümler getirilece-

araştırmaların yapılması ve bunların maden ya- fini, bunların aranması ve işletilmesi asamala-
taklarına uygunlanmaları sonucu birikimlerden rında gerekli ve ekonomik teknolojilerin önce-
hazManmıştır* den planlanarak uygulanmasının gerektiğini

Amacımız, sedimentlerde ortam araştırma« vurgulamaktır.

(*) Bu yazı J,M,O, nm 1081 yılı iğinde tertiplediği seri konferanslar dizisindeki sunudan kısaltılarak alınmıştır,
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ARAŞTIRMALARINA YAKLAŞEVI-

Günümüzde birçok bölgelerde kolaylıkla bu-
lunan ve yüksek keliteU olan maden yatakla-
nmn yavaş yavaş tükenmeye başladığı bir ger*
çektir. Çağdaşlaşma süreci gereği yeraltı kay-
naklarına olan aşırı gereksinim gereği bu kay-
nakların yakm bir gelecekte tükenme ile kar-
şıkarşıya kalacağı ve maden arama ve işletme
maliyetlerinin her geçen gün daha yükselmesi
maden arama4şletmelerîne yeni ve ekonomik
yöntemlerin önceden planlayarak uygulanmasını
gerektirmektedir» Aksi halde hiçte hesapta ol-
mayan, önlenmesi güç sorunlarla karşılaşılır.

Çökellerde maden arayıcı ve işleticilerin or-
tamlarda birikmiş birimlere özgü verileri sıh-
hatli olaraJk derleyerek yoramlamaları gerekli-
dir. Bu verilerin ve yorumlananlann maden bî«
rikilleri ile olan ilişkileri saptanarak maden ara-
ma ve işletmelerine en ekonomik yöntemlerin
uygulanması gerekmektedir, Bu taktirde yeni
yataklar bulunur ve önceden ekonomik olmayan
ve işletilmeyen yataklar verimli hale getirilerek
yurt ekonomisine katılır,

Geçmiş yıllarda maden arama-işletmelerin-
ĞB jeolojinin önemi düşük bîr düzeyde kalmıştır.
Modérai anlamda havza analizleri hemen hemen
yok denecek kadar azdır. Bunun nedeni jeolojik
kavramları basit görmekten ileri gelmiştir, Bu
kavramların kolay görülmesi, ortamların kendi-
lerine özgü karakterlerinin göz önüne alınmama-
sına ve problemlerin gizli kalmasına neden ol-
muştur, Doloyısı ile yapılan araştırmalar yüzey,
sel kalmış ve gerçekte olmayan çözümler geti-
rilmeye çalışılmıştır, özellikle yeraltı kaynakla-
rının var olduğu alanlarda problemler çıktığında
çofun pahalı mühendislik yöntemler! uygulana-
rak sorunlara çözümler getirilmiştir.

ORTAM ve FAStYES KAVEAMCLABI

Ortamlar doğada belü tabiat şartlarının
olduğu yerlerde gelişirler ve şartlar müsait olur-
sa kendilerine özgü çekeller biriktirirler,

Çökel Ortamlar
Çökel ortam yeryüzünün diğer karalardan

fMksel, kimyasal ve biyolojik olarak ayrılmış
bir parçasıdır, Ortamlar şöyle sınıflanabilir'
A — Karasal Ortamlar

1 — Buzul
2 — Çöl

3 -— Akarsu
4 — Göl

g _ Geçiş Ortamları
I — Kırıntılı

1 — Delta
2 — Kıyı
3 — Gelgit
4 —- Lagün

n — Karbonat
İ — Kıyı
2 — lagün
3 — Resif

C — Denizel Ortamlar
1 — Kıta sahanlığı
2 — Kıta yokuşu
3 — Derin deniz

Detaya inildiğinde şüphesiz bu ortamlar
kendi aralarında as (alt) ortamlara ayrılabilir.
Fasiyes

Ortamların ürünü olan, bir f asiyes, geomet-
ri, litoloji, sendimenter yapüar-paleoakıntı ör*
neklerd ve fosil içeriği ile karakterime edilerek bir
diğerinden ayrılmış kayaç veya kayaçlar toplu-
luğudur* Ortam kavramı ile f asiyes kavramları
kesinlikle birbirlerinden ayrılmalıdır. Ortam ad-
lan kullanarak fasiyesler Mmlendirümemelidir,

Eski çökel birimlerin fasiyes karekterleri-
nin detaylı derlenmesi ve yorumlanması ile eski
çökel ortamlar çıkartılır. Bu ortamların ve ürün-
lerinin kapsadığı alanlar saptanır, Hatta bunla-
rın ilk durumu, gelişimi ve Örtülü görülmeyen
yerleri hakkında sıhhatli yorumlar yapılır.

OBTAM MîAŞTroilALABININ MADEN
ARAMA - IŞÜETİDE AŞAMALABtNDA YA-
BAKLAM

Şüphesin ortamsal araştırmaların yapılması
sonucu çıkan bulguların maden arama-
işletme aşamalarında sayısız yararları vardır.
Burda önemlilerinden bazılarına kısaca değine-

Doğada ortamlar havzanın belirli yerlerinde
gelişirler. Şartlar müsait olduğu zaman özgün
çekellerini bırakırlar, Şartların değişmesi ha-
linde yer değiştirirler veya yok olurlar. Eski
çökellerde akarsu çökellerinin varhğı havzanın
gelişdm yerlerini ve kmntılarm su akıntıları ile
taşman ve/veya biriken alanlarım belirler, Del-
ta, kıyı, lagün, resif gibi ortamlar deniı-kara
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çizgisini (geçişini) belirtir. Bunlar önemli çÖ-
kel depolanma alanlarıdırlar, Bunlardan sonra
havzanın geniş durgun su kütlesi ile kaplı kıs-
mı gelir, Burası daha ziyade, ortamda yaşayan
canlı kalıntılarının ve çeşitli yollarla gelen mal-
zemenin (kırmtı» süspansiyon, eriyik) birikim
alanıdır,

Eski birimlerin fasiyes özelliklerini sapta-
yarak havzanın paleocoğrafyası ve gelişmiş or-
tamlar hakkında yorumlar yapılır. Bulguların
ve yorumların ışığı altında maden yataklarının
palaoeoğrafya ve ortamlar içindeki karakterleri
düşünülerek önceden ekonomik arama ve iş-
letme yöntemleri uygulanır. Şekil 1 ve 2 de
görüldüğü gibi Keşan yakın yörelerinde Oligo-
sen yaşlı birimlerin fasiyes özellikleri sapta-
narak stratigrafik dikme kesitte gösterilmiş-
tir, (Şenol, 1981), Buna göre 0-220 m.ler arası
delta ortamı olarak yorumlanmıştır. Delta üstü
(Topset) çekellerinde damarlar halinde ve deği-
şik boyutlarda merceksi linyit birikimlerine ras-
îanmıştır. Delta ortamının üstünde zamanla
akarsu ortamının geliştiği tesbît edilmiştir. Ke-
sit boyunca arazide saptanan sedimento-
lojik verilerin ıpgı ile (Örtülü olmasına
rağmen) OUgosen çÖkel havzasının durgun su
kütlesi sökellerine kesit alman yörenin D ve KD
yörelerinde gelişeceği saptanmıştır. Ayni savla
havzaya malzemenin B ve GB yörelerinden gel-
diği ve karasal ortamların bu kesimlerde geliş-
tiği düşünülmüştür, (bu yorumlar kesit alman
yöreler için geçerlidir ve yorumlan kesitler al-
madan tüm havzaya uygulamak sakıncalıdır).
Yorumları yaparken havzadaki regresyon ve
transgresyon olaylarını ve havza gelişiminde
etkin olan çökelierle eş zamanlı tektonik hare-
ketleri gözönünde tutmamız gereklidir.

Maden aranan ve işletilen sahalardaki çÖkel
birimlerin litoloji karekterlerinin bilinmesiyle
sonradan çıkabilecek pek çok probleme önceden
önlemler alınabilir. Örneğin kapalı işletmeler-
de iyi tutturulmamış tavan kayalar problemli-
dir. Kaba malzemeli tutturulmamış çökellerde
sondaj yapımının güç yanları fazladır. Kil ve
mil gibi ince malzemelerin su ahnca şişme özel-
liklerinden bu gibi yerlerde maden arama ve
işletmeciliği sırasında çok sayıda problemler
çıkar. Şüphesiz yukarıda değinilen kimi litojik
özellikler ortamlara bağlı ve tabiat şartlarmm
denetimi altında gelişirler ve birikirler.

Şekü 1Ï Kl kesiti, Yeninmtooîr - Ydanli köyleri ara«
Binda ëlçtUmtts strattgrafik dikme kesit ve
sedtoentolojik özeÜMör (Şeıi0İ İ080).

pigure lï Seetîoıı Kİ» th© sedimentary ehfy^eteristto
and steattgraphieal verttkal section between
Yeııimiıhiicir-Yılanlı répons (Şenol, löSO),



fekil 2: Kesitler içim anıklama (Şenol, IB80),
Figure % t Key to graphic seotloıı (Şenol, Î980).

Bazı yeraltı kaynaklarım olumsuz yönlerde
etkileyen kimyasal elementlerin varlığı ortam
özelliklerinden ileri gelmektedir. Örneğin turba
ve bataklık gibi birikim alanlarında organik
maddelerin bozuşmaları sonunda çoğun sülf ürlü
elementler oluşur. Bunlar ortamlarda biriken
kömürün kalitesini olumsuz yönlerde etkiler.
Bu gibi ortamlarda sülfürün dağılım alanları
saptanarak sorunlara çözümler getirilir*

Bazı havralarda maden birikimleri yerel
olarak d^işik sayılarda ve damarlar halinde-
dir. Bunların yayılunlan ve kalınlıkları da çok
farklıdır, Bu ortam özelliklerinden ileri gelmek-
tedir. Örneğin, Şekil 3 de Missîsipi deltasının
beş bin yılda oluşturduğu yedi delta lobu görül-
mektedir. Şekilde, bazı loblarm ayrı alanlarda ge-

ŞeMİ Bt Bir btadiMnelİ delta örneği» Mınsiiipi nehrL
nlıı 5000 yılda oluşturduğu 7 delta lobu (Co-
leman, 106S).

Figure Bt An overlapped delta model, 1 delta lobes
created by Missinipi Biver in 5000 years
(Coleman, 1968),

listikleri, kimilerinin birbirlerini kestiği, bazı-
larmmda üstlendiği görülmektedir. Şüphesiz bu
loblar içinde biriken yeraltı kaynaklan oldukça
değişken ve damar sayıları da farklı olacaktır.
Ortam sorununu açıklığa kavuşması İle maden-
cilikte bu gibi yarlerde çıkacak sorunlara daha
müsbet yaklaşılacaktır.

SONUÇLAE
Birikimleri ve gelişimleri çökel kayalarla

ügili olan maden yataklarında ortamsal araştır-
maların yapılması sonucu:
1 — Madencilikte çıkan sorunlara daha ger-
çekçi olarak yaklaşılır.
2 — Yeni maden yatakları tesbit edilerek yurt
ekonomisine katılır.
E — Ekonomik olmayan yataklar ekonomik ha-
le getirilir,
4 _ Maden arama-işletme yöntemleri önceden
saptanarak ekonomik olarak uygulanır,
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