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BÎR DÖNEMİN ARDINDAN

Odamız; 1994 - 1996 yönetim döneminde, ülkemiz genelinde yaşanan tüm olumsuz
ekonomik koşullara rağmen, yayın etkinliklerini aralık vermeden sürdürmüş, daha iyinin,
daha doğrunun ve daha güzelin gerçekleşmesi için çaba göstermiştir,

Yaşanılan bu dönemin sonunda Odamız yayınlarında; mesleğimizle ilgili olarak Dünya
Ölçeğinde meydana gelen gelişmelere ve uygulamalı jeoloji alanındaki bilgi eksiklerimizi
gidermeye yönelik konulara daha fazla ağırlık verilmesinin gerekliliği daha net biçimde
görülmüştür.

Avrupa Birliği'nin kapısını aralamış bulunan ülkemizde, demokratikleşme ve ekono-
mik alanlarda oluşacak yeniden yapılanmalar yanında eğitim ve mesleki uygulamalar
alanlarında da yenilenmelere gidilme zorunluluğu gündeme gelmiştir, Bu durumu değer-
lendiren Oda Yönetimimiz, diploma ve mesleki uygulama alanlarına ilişkin tüzük, yönet-
melik ve şartnameler boyutundaki denkliklere yönelik araştırmaları başlatmıştır. Hatta
bu konularda Avrupa ülkelerindeki uygulamaların denetimini yapan "Avrupa Jeologlar
Birliği'ne" üyelik konusundaki başvurusunu yapmıştır. Diğer taraftan, mesleğimizle ilgili
Dünya ölçeğindeki gelişmelerden anında haberdar olmak ve yararlanabilmek amacıyla
Odamız ÎNTERNET'e üye yapılmıştır,

Mesleğimize ilişkin ülkemizde yaşanan sorunlardan birisi de eğitim standartlınızın gi-
derek düşmesidir. Odamız, dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında, bu standartın sürat-
le yukarılara çekilmesi gerekliliğine inanmaktadır. Son yıllarda hemen hemen yaptığımız
her Bilimsel ve Teknik Kurultayımızda bu konuyu gündemde tutmaya yönelik panellere
yer verilmiştir ve bundan sonra da verilecektir. Öte yandan, bu konuda Odamızın Üniver-
sitelerimizle olan yoğun girişimleri artarak devam etmektedir.

Eğitim alanında yaşanılan boşluğun bir ölçüde kapatılması amacıyla, meslek içi eğitim
görevini üstlenecek yayınlara ağırlık vermeyi planlamaktayız. Halen Odamızca yapılmak-
ta olan yayınlarda ve etkinliklerde bu anlayışın yoğunluk kazanmakta olduğu açıkça gö-
rülmektedir. 1 - 5 Eylül 1997 talihlerinde İstanbul'da uluslararası düzeyde yapmayı planla-
dığımız ve hazırlık çalışmaları oldukça ilerlemiş bulunan ff ÇEVRE ve JEOLOJİ"
Sempozyumunda da, mesleğimizde çok önemli yeri olan çevre konusundaki, Dünya ölçe-
ğinde meydana gelen gelişmelerin ülke meslek adamlarına aktarılması ana fikri yatmakta-
dır.

Odamızın, meslekdaşlarına karşı her alandaki sorumluluğunu yerine getirirken giderek
iyiyi ve doğruyu bulmasını diliyor ve önümüzdeki dönemde Odamız Kurullarında görev
yapacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU
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İkizdere (Rize) Yöresindeki Granitik
Kayaçların Mermer Olarak Kullanılabilirliği

Şule TÜDEŞ
KTÜ. Müh. Mim. Fat Jeoloji Müh. Bölümü, TRABZON

Fikri BULUT
KTÜ. Mük Mim, Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, TRABZON

Bülent YALÇINALP
KTÜ. Mük Mim, Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, TRABZON

ÖZ

İkizdere (Rize) ilçesi ve çevresinde yeralan inceleme alanında litostratigrafi bitimleri olarak, alttan üste doğru; Biberoğlu
Volkanitteriy İkizdere Granitoyidi, Alüvyonlar ve Yamaç Molozu ayırtlanmıştır.

Bu araştırmada İkizdere Granitoyidi önce as alanlara bölünmüş ve daha sonra as alanlardaki kayaçlar makroskobik ola-
rak incelenmiştir, inceleme sonunda en uygun as alanın Keçikaya dolayında olduğu belirlenmiş ve bu as alan ayrıntılı ola-
rak araştırılmıştır,

Keçikaya dolayında İkizdere Granitoyidi granodiyorit türündedir. Granodiyoritin jeomekanik özellikleri arazi ve Uthoratu-
var çalışmalarıyla belirlenmiştir.

Arazi çalışmaları sonucunda granodiyoritin orta ve seyrek çatlaklı, orta ve geniş açıklıktı ve çatlak yüzeylerinin hafif pü-
rüzlü olduğu belirlenmiştir,

Lahoratuvardaj kaya bloklarından çıkarılan karot örnekleri üzerinde, Türk St&ndartfan esaslarına göre deneyler yapıl-
mıştır. Deneylerde granodiyoritin indeks özellikleri, sertliği, boyuna elastik dalga hızh nokta yük, çekme ve basınç dirençler^
dinamik ve statik eîastisite modülleri ve poisson oram, dona karşı dayanımı, dondan sonra basınç direnci, sürtünme ile
aşınma kaybı ve darbe dayanamı saptanmıştır,

Deney sonuçlarına göre granodiyorit, yapı, iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak kullanıma uygundur. Bu da günü'
muz koşullarında Keçikaya GranodiyorİtVnin ekonomik yönden oldukça önem taşıdığını göstermektedir. Ayrıca blok ve pla-
ka verme durumUş kenar köşe kesilmesi ve cila alma yeteneği de oldukça iyi olduğundan Keçikaya Granodiyoriti mermer ola*
rak kullanılabilir.

GİRİŞ

İnceleme alanı Doğu Karadeniz Bölümünde, Rize
İline bağlı îkizdere İlçesi ve çevresinde yer almaktadır
(Şekil 1), İnceleme alanını kapsayan önceki araştırma-
lar genel jeoloji ve mühendislik jeolojisi amaçlıdır. Bu
çalışmalar kronolojik sıraya göre Gattinger (1962), Al-
tınlı (1970), Eroskay (1971), Çoğulu (1975), Taner
(1977), Çakır (1986), Dursun ve diğerleri (1992) tara=
fından gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada, önce, İkizdere ve çevresini içeren
yaklaşık 40 km2llik bir alanın 1/10.000 ölçekli jeoloji
haritası hazırlanmış ve litostratigrafi esasına göre bi-
rimler ayırtlanmıştır. Daha sonra, ayutianan birimler

içerisinde yeralan granitik kayaçlann mermer olarak
kullanılabilirliği araştırılmıştır,

GENEL JEOLOJİ

İkizdere yöresinde Biberoğlu Volkanitleri (Alt Kre-
tase), İkizdere Granitoyidi (Tersiyer), dayklar. Alüvyon-
lar ve Yamaç molozu (Kuvaterner) yüzeylenmektedir
(Şekil 2),

Biberoğlu Volkanitleri; spilitleşmiş bazalt ve nıeta-
bazalttan oluşmuştur. Metabazalt volkanitlerle granito-
yid dokanağmda ve yakm çevresinde görülür, Volkanit-
ler yeşilimsi gri, koyu yeşil, kahverengi, koyu gri
renklerde olup, ince taneli, sert ve çatlaklıdırlar, Boşluk
dolgusu olarak ikincil kalsit ve epidot mineralleri mak-
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roskobik  olarak  seçilebilmektedir,  Bu  kayaçlar  nıakros-
kobik olarak birbirinden  ayırt  edilemediği  için  bir  arada
haritalanmıştır,

Spilitleşmiş  bazalta  ait  örneklerin  ince  kesitlerinde
plajiyoklas,  epidot  ve  aktinolit  mineralleri  görülmekte-
dir,  Mikrolitler  halinde  izlenen  plajiyoklaslar  genellikle
albitleşmiş  ve  kısmen  de  kalsit  ve  kolorit  minerallerin-
de  dönüşmüştür,  Metabazalta  ilişkin  örneklerin  ince
kesitlerinde  ise  vaküoler  mikrolitik  Struktur  ve  albit  -
epidot » hornfels fasiyesi  mineralleri  izlenir,

Biberoğlu  volkanitleri  spilitleşmiş  bazalt  dayklan
tarafından  kesilmiştir.  Volkaniüerin  yaşı  önceki  çalış-
malara göre Alt Kretasedir.

Sekili,  Çalışma  bölgesi  yer  bulduru  haritası.

îkizdere  granitoyidi;  genellikle  granit  ve  granodiyo-
rit  türü kayaçlan içermektedir.  Ancak,  granitoyidin  vol-
kanitlerle  dokanak  yaptığı  kısımlarda  mikrogranit  gö-
rülmektedir.  Bu  kayaçlar  arazide  pembemsi  gri  ve
beyazımsı  gri  renklerde  görülürler,  inceleme  alanının
büyük  bir  kısmında  granitoyid  arenalaşmıştir.  Granito-
yidi  oluşturan  kayaçlar içerisinde  çoğunlukla  ortoz,  ku-
vars  ve  plajiyoklas  kristalleri  makroskobik  olarak  izlen-
mektedir.  Öz  ve  yan  öz  şekilli  pembe  renkli  ortoz
Mstallirin  toyu  yer yer  2  cm'ye kadar ulaşmaktadır.

Granitoyidi  meydana  getiren  kayaçlar  birbirlerine
geçişli  olduklarından  bir  arada  haritalanmıştır.  Geniş
anlamda  granitoyid  adı  verilen  bu  kayaçlar  farklı  petro-
rafik  fasiyeslerde  bulunurlar.  Sokulumun  kenar  kısımla»
nnda  mikrogranit  gibi  ince  taneli  kayaçlar  oldukça  sık
görülürler.  Granidoyidin  iç  kesimlerine  doğru  ise  iri  ta-
neli  kayaç  türleri  izlenmektedir.  Bu  nedenle»  granitoyi-
din  içindeki  kayaçlara  ait  ince  kesitlerin  modal  analizi
yapılmıştır,  Mekanik  nokta  sayıcısı  ile  yapılan  işlem-
ler  sonucunda  elde  edilen  değerler  Streckeisen'in  QAP
diyagramında  değerlendirilmiş  ve  İkizdere  Granitoyi-
di'ne ait kayaçlann granit, granodiyorit, tonalît ve  mon-
zonit  alanlarına  düştüğü  saptanmıştır.  Ayrıca,  modal
analizi  yapılamayan  granitoyide  ait  diğer  kayaçlann
mikrogranit  oldukları  mikroskop  incelemesiyle  tespit
edilmiştir.

İkizdere  granitoyidi,  Biberoğlu  volkanitleri  keserek
onlan dokanak metamorfizmasına  uğratmıştır,  Granito-
yid  değişik konumlu  andezit,  bazalt  ve  diyabaz  daykları
tarafından  kesilmiştir.  Önceki  araştırmalarda,  granito-
yide jeokronometrik  analizler  sonucu  değişik  yaşlar  ve-
rilmiştir.  Bu  araştırmaların  ışığında  ve  arazi  gözlemle-
rine  göre  İkizdere  garnitoyidinin  yerleşim  yaşının
Tersiyer  olduğu  kabul  edilmiştir.

Alüvyonlar;  îkizdere  vadisi  tabanında  ve  yamaçla-
rında  yüzeylenir.  Alüvyon  malzemesi,  genellikle  ande-
zit,  bazalt  granitoyid  blok,  çakıl  kum  ve  şiltlerinden
oluşmuştur.  Alüvyonların  ortalama  kalınlığı  20  m,  dir,

Yamaç  molozu;  inceleme  alanının  değişik  yerlerin-
de,  özellikle  yüksek  derecede  yamaçların  eteklerinde
yüzeylenir.  Genellikle  blok  ve  çakıl  boyutlu  köşeli  ve
sivri  köşeli  elemanlar  ile  kum  ve  silt  boyutlu  elemanlar
içerir.  Yamaç  molozunun  görünür  kalınlığı  1  -  15  m.
arasında  değişmektedir,

İnceleme  alanında  egemen  yapısal  unsurları  çatlak
ve  faylar  oluşturur.  Değişik  konuma  sahip  olan  çatlak-
lar  eşit  alanlı  projeksiyon  ağı  kullanılarak  istatistiksel
olarak  değerlendirilmiş  ve  hakim  çatlak  konumlannın;
K38*D/88#GD;  K449B/88ftKD;  K47*D/24eKB  olduğu
belirlenmiştir.  Faylar  genellikle  KB  -  GB  ve  KD -  GD
doğrultulu olup,  eğimleri  düşey  ya  da  düşeye  yakındır.

MÜHENPİSLİKJEOLGJÎSÎ

îkizdere Granitoyidi'ne ait kayaçlann mermer olarak
kullanılabilirliğini  araştırmak  amacıyla  önce,  İkizdere
yöresinde  40  km2tlik  bir  alanın  1/10  000  ölçekli  jeoloji
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haritası  hazırlanmış  ve  bu  alan  içerisinde  ayrışmamış
granitoyid  as  alanlara  bölünmüştür.  Daha  sonra,  as
alanlardaki  kayaçlar  makroskobik  olarak  renk,  homo-
jenlik ve blok verme özellikleri  gözönüne alınarak  ince-
lenmiştir.

İnceleme  sonucunda  yukarıda  belirtilen  özelliklere
sahip  en  uygun  as  alanın  Keçikaya  dolayında  olduğu
belirlenmiş  ve  bu  as  alan  ayrıntılı  olarak  araştırılarak
1/2000  ölçekli  jeoloji  haritası  hazırlanmıştır  (Şekil  3).
Keçikaya  dolayında  İkizdere  Granitoyidi  granodiyorit
türündedir.  Bu bölümde  Keçikaya  Granodiyoritîn  pet=
rografik,  yapısal,  fiziksel,  mekanik,  elastik  ve  teknolo-
jik  özellikleri  ayrıntılı  olarak  incelenmiştir.

Petrografik  Özellikler

Keçikaya Granodiyoriti makroskobik olarak  grimsi  -
pembemsi renk gösterir.  Kuvars,  pîajiyoklas  ve  ortoklaz
gözle  ayırt  edilebilecek  büyüklüktedir,  Örtoklazın  yo-
ğun  olduğu  kesimlerde  taşın  rengide  pemheleşir,

Mikroskobik  incelemelerde  granodiyorit,  taneli  kıs-
mende yazı  strüktürü  göstermektedir.  Kuvars,  diğer mi-
nerallerin  arasına  özşekilsiz  olarak  yerleşmiştir,  Plaji-
yoklas  ve  kuvarsa  oranla  daha  az  miktarda  bulunan
alkalen  feldispat  yan  özşekilli  ve  özşekilsiz  taneler  ha-
linde  olup,  yer  yer  kaolenleşmiştir.  Plajiyoklaz,  açık
renkli  minerallerin  yanya  yakınını  oluşturur.  Yarı  öz-
şekilli  ve  latalar  halindedir.  Cinslerinin  (%30  -  40  An)
andezin  olduğu  tesbit  edilmiştir,  Genellikle  zonlanma
gösterirler.  Koyu renkli mineral olarak çoğunlukla horn-
blend gözlenmektedir,  Biyotitler  irili  ufaklı  uçları  tırtık-
lı  lameller  şeklinde  olup,  kısmen  ayrışarak  kloritleş-
mislerdir,  Epidot  ayrışma  ürünü  şeklinde
görülmektedir. Tali mineral olarak bulunan apatit ve zir-
kon  ise  kuvars  ve  plajiyoklas  içinde  özşekilli  olarak  bu-
lunur. Opak mineral az miktarda gözlenir.

Yapısal Özellikler

Keçikaya Granodiyoriti  yapısal  özellik olarak  sürek-
sizlikler  içerir.  Süreksizlikler  çatlak  ve  fay  türündedir.
Egemen  çatlaklar  128/88;  266/88;  137/24  konumlu
olup,  takımlar  halinde  gelişmişlerdir,  Faylar  ise  genel-
likle  KD -  GB  doğrultulu olup, düşey  ya da düşeye  ya-
kın eğimlidirler  (Şekil  3),

Süreksizlik  (Çatlak)  Ara  Uzaklığı  ve  Açıklığı

Çatlak  ara  uzaklığı  ve  açıklığı  yüzeylenmelerde  30
m, aralıklarla seçilen  1ÖÖ ayrı  istasyonda ölçülmüş,  ula-

şılamayan  yamaçlardaki  çatlak  ara  uzaklığı  değerleri
ise  Elta  -  4  aleti  yardımıyla  belirlenmiş  ve  elde  edilen
çatlak  ara  uzaklığı  değerlerinin  dağılımı  Çizelge  l'de
verilmiştir.

Çizelge  1  incelendiğinde  Deere  (1963)'in  yaptığı  sı-
nıflamaya  göre  Keçikaya  Granodiyoriti  "orta  ve  seyrek
çatlaklı"  kaya  sınıfında  yer  almaktadır.

Granodiyoritte  çatlak  açıklığı  değerleri  genellikle  1
- 5  mm  arasında değişmektedir.

Çatlak  açıklığı  değerleri  gözönüne  alındığında  gra-
nodiyorit,  ISRM  (1978)  tarafından  verilen  kaya  sınıf-
lanmasına  göre  genellikle  "orta  ve  geniş  açıklıklı"  kaya
sınıfında  yer  almaktadır.

Süreksizlik  Dolguları

Keçikaya  Granodiyoriti'nin  içerdiği  süreksizliklerin
genellikle  dolgusuz  olmasına  rağmen  yer  yer  dolgulu
olanları da gözlenmektedir.

Dolgulu  süreksizliklerde  dolgu  türü  çoğunlukla  kil
ve  granodiyoritlerin  ayrışması  sonucu  oluşmuş  arena-
dir.

Süreksizlik  Yüzeylerinin  Pürüzlülüğü

Keçikaya Granodiyoriti'nde,  çatlak  yüzeylerinin  pü-
rüzlülük  durumunun  saptanmasında  ISRM  (1981)  tara-
fından  önerilen  sınıflandırma  kullanılmış  ve  granodi-
yoritin  içerdiği  süreksizlik  yüzeylerinin  genellikle
ondülasyonlu  ve  pürüzlü  olduğu  belirlenmiştir.

Fiziksel, Mekanik ve Elastik  Özellikler

Granodiyoritin  fiziksel,  mekanik  ve elastik özellikle-
rini  belirlemek amacıyla,  inceleme alanından  alınan  ka-
ya  bloklarından  laboratuvar  tipi  sondaj  makinesi  kulla-
nılarak  çıkarılan  karot  örnekleri  ve  kaya  bloklarından
taş  kesme  makinesi  ile  hazırlanan  kübik  örnekler  üze-
rinde  TS  699  esaslarına  ve  De  Beer  (1967),  Youash
(1970),  ISRM  (1985)  tarafından  önerilen  yöntemlere
göre  deneyler  yapılmıştır.

Deneyler  sonucunda  granodiyoritin  fiziksel  özellik-
lerinden indeks özellikleri  (özgül ağırlık,  kuru  birim  ha-
cim  ağırlık,  doygun birim  hacim ağırlık,  yoğunluk dere-
cesi, porozite, ağırlıkça su emme, hacimce su emme) ve
sertliği;  mekanik  özelliklerinden  nokta  yük  direnci,  tek
eksenli  basınç  direnci,  çekme  direnci,  kohezyon,  içsel
sürtünme  açısı,  don  deneyi  sonucu  ağırlık  azalması,
dondan sonra basınç direnci, darbe direnci, sürtünme ile
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Şekil 3.  Keçîkaya  (İkizdere)  dolayının jeoloji  haritası.

aşınma  kaybı;  elastik  özelliklerinden  dinamik  elastisite
modülü,  statik  elastisite  modülü  ve  poisson  oranı  sap-
tanmıştır  (Çizelge  2).

TS  2513  ve  TS  1910  nolu  standartlara  göre,  doğal
taşlann  yapı  ve kaplama malzemesi  olarak  kullanılabil-
mesi  için  Çizelge  2fde  verilen  standart  değerlere  sahip
olmalan  gerekmektedir,  Çizelge  2fdeki  deney  sonuçları
bu  değerlerle  karşılaştırılırsa  granodiyoritın  doğal  yapı
ve  kaplama  taşı  olarak  kullanılabileceği  anlaşılır,

Granodiyoritin Teknolojik Özellikleri

Bilindiği  gibi  bir  kayacın  mermer  olarak  kullanıla-
bilmesi  için  onun blok  verme  özelliği,  plaka  verme  du-
rumu, kenar köşe  kesilmesi  durumu  ve  cila kabul  etme
yeteneği  gibi  teknolojik  özelliklerinin  bilinmesi  gerek-
mektedir.
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(Şekil 4),  Bunlar;

*  Tamamen  aynşmış  granodiyorit,

*  Orta  ve  yüksek  derecede  ayrışmış  granodiyorit,

*  Taze  ve  hafif  aynşmış  granodiyorittir.

Sonra,  taze  ve  hafif  ayrışmış  granodiyoritin  blok
verme  özelliği  ayrıntılı  olarak  araştırılmıştır.  Bu  amaç-
la  granodiyoritde  3Ö'ar  metre  malıklarla  100  ayrı  istas-
yonda  birbirine  dik  üç  yönde  çatlak  ara  uzaklığı  değer-
leri  ölçülerek  blok  boyutları  hesaplanmış  ve
granodiyorit  verebileceği  blok  boyutuna  göre;

*  Blok boyutu >  2 m3

*  Blok boyutu  1  - 2 m3

*  Blok boyutu <  1  m3

olmak  üzere  üç  alana  ayrılmıştır  (Şekil  4),  Ayrış-
ma,  yoğun  bitki  örtüsü  ve  yamaçların  çoğunun  tırmanı-
lamayacak  kadar  sarp  oluşu  gibi  nedenlerle  blok  boyutu
alanı  sınırları  olası  dokanaklarla  çizilmiştir.

Plaka  alınma  durumu:  Araziden  getirilen  40x40x40
cm  boyutundaki  blok  estelerde  otomatik  olarak,  2  cm
kalınlığında,  30  cm  eninde,  boyu  ise  serbest  olacak  şe-
kilde  plakaları  ayrılmıştır.  Bu  boyutlar  uluslararası
standartlara uygundur.  Sonuç olarak bloğun  1  - 2 cm ci-
varındaki  kalınlıklarda  plaka  verdiği  gözlenmiştir.

Kenar  köşe  kesilmesi:  Plakaların  kesilmesi  esnasın-
da  kenar  ve  köşelerin  oldukça  az  oranda  kırıldığı  ge-
nelde  yandan  çentik  atma,  kıymık  atma  gibi  durumlara
rastlanmadığı  gözlenmiştir.

Cila  kabul  etme  yeteneği:  Özel  bir  mermer  fabrika»
smda  estelerde  kesilen  2  cm  kalınlığındaki  plaka  32,
40, 64,  180, 240,  300, 600,  1000 ve  1200 mesh  numara-
lı  taşlama  disklerinde  sırasıyla  taşlanmıştır*  Bu  diskler
numara  sırasına  göre  önce  kaba  iri  pürüzleri  yok  eder,
mesh  numaralan  büyüdükçe  daha  küçük  ince  püıüzleri
giderir.  Taşlanma  işlemi  tamamlandıktan  sonra  cilala-
ma  işlemine  geçilerek  parlatma  tezgahlarında  kurşun
oksit  +  kalay  oksit  +  oksalikasit  kanşımı  içeren  cila  ta-
şı  kullanılarak  parlatma  işlemi  tamamlanmış  ve  cila  al-
ma  durumu  saptanmıştır.  Sonuçta,  Keçikaya  Granodi-
yoriti'nin  cila  aldığı  kabul  edilmiştir.

SONUÇ

Bu  araştırmada  arazi  gözlemlerine  göre,  İkizdere
(Rize)  yöresinde  mermer  olarak  kullanılabilecek  grani-

Çizelge 2, Granodiyoritin fiziksel, mekanik ve elastik özellikten.
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tik  kayaçlann  Keçikaya  dolayında  yüzeylendiği  belir-
lenmiştir.  Keçikaya  dolayında  granitik  kayaçlar  grano-
diyorit  türündedir.  Keçikaya  Granodiyoritinin  jeolojik,
fiziksel,  mekanik,  elastik  ve  teknolojik  özellikleri  arazi
ve  laboratuvar  çalışmalarıyla  ayrıntılı  olarak  incelen-
miş  ve  granodiyoritin  mermer  olarak  kullanılabileceği
ortaya  konmuştur,
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ÖZ
İstanbul'da  ilk  defa  yapımı  gerçekleştirilen,  Avrupa  yakası  -  Kemerburgaz  civarındaki  düzenli  "Katı  Atık  Tesisleri"  için

depolama  (deponi)  alanı  olarak  seçilen  sahanın  Çevresel  Etki  Değerlendirilmesi  açısından  uygunluğu  araştırılmış,  bu  de-
ğerlendirmede  jeomofolojik  -  hidrojeolojik  *  jeoteknik  gibi  özelliklerinin  dikkate  alınması  yanında,  bunların  mutlaka  formas-
yonların yapısal özellikleriyle birlikte incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

GIRIŞ

Türkiye'nin  10  milyonu  aşan  nüfusuyla  en  kalabalık
şehrini  oluşturan  istanbul'da  1991  verilerine  göre,  gün-
de  ortalama  10687,6  ton  katı  atık  toplanmaktadır  (DIE,
1994),

Artın  nüfusa  paralel  olarak  şehrin  değişik  bölgele-
rinde  kontrolsüz  ve  gelişigüzel  dökülen  kentsel  atıklar,
insan  sağlığıyla  da  yakından  ilgili  çevresel  bir  sorun
oluşturmaktadır.  Bu  sorunların  önlenmesi  için  uygula-
nabilecek  yöntemler  arasında,  kentsel  katı  atıkların  dü-
zenli  depolama  ile  uzaklaştırılması  en  uygun  çözümler-
den  birini  oluşturmaktadır.  7  Şubat  1993  tarihinde
Çevre  Bakanlığı  tarafından  yürürlüğe  giren  ve  kısaca
ÇED  olarak  tanımlanan  "Çevresel  Etki  Değerlendiril-
mesi  Yönetmelliği",  gerçekleştirilmesi  planlanan  faali-
yetlerin  çevreye  olabilecek  olumsuz  etkilerinin  önceden
belirlenip zarar vermeyecek ölçüde en  aza indirilebilme-
si  için  sağlanması  gereken  şartları  kapsamaktadır,  Bu
kapsam  dahilinde  İstanbul  -  Kemerburgaz'ın  yaklaşık  8
km,  kuzeybatısında  seçilen  ve  sadece  Avrupa  yakası
atıklarının  depolanacağı  katı  atık  dolgu  alanının  jeolo-
jik,  jeomorfolojik,  hidrojeolojik  ve  jeoteknik  yapısı  in-
celenmiştir,  Bu  incelemede  depolanacak  atıklardan  do-

layı  çevreye  ve  halka  gelecek  riskin  en  az  olması  pren-
sibi  gözönünde  tutulmuştur.

İstanbul'da  yapımı  ilk  defa  gerçekleştirilen  düzenli
"Katı  Atık  Tesisleri"  proje  giderleri,  ABD  Ticaret  Ba-
kanlığı  Geliştirme  Programı  (TDP)  tarafından  İstanbul
Büyükşehir  Belediyesine  sağlanan  bağış  ile  finanse
edilmiştir,  ilk  aşamada  Avrupa  yakası  hakkında  yapı-
lan  bir  ön  çalışma  ile,  nüfus  artışı,  katı  atık  oluşumu
ve  bunu  etkileyen  değişimler,  atık  oluşum  oranları  28
Mart  1992  -  2  Haziran  1992  tarihleri  arasında  CH2M
HILL  International  Ltd,  Şirketi  tarafından  araştırılmış-
tır.  Bunun  sonucunda  Boğaziçi'nin  Avrupa  yakasında
1990  nüfus  sayımı  itibariyle  toplam  nüfusu  4450.107
kişi  olan  13  belediye  bulunduğu,  nüfusun  yılda  yakla-
şık  167,250  kişi  arttığı,  bu  yakada  atık  oluşumunun
yaklaşık  0,67  kg  /  kişi  /  gün  olduğu  belirlenmiştir.  Katı
atıkların,  transfer  istasyonlarında  sıkıştırıldıktan  sonra
depolanacağı  200  hektarlık  inceleme  alanında,  katı  atık
depolama  alam  olarak  seçilen  kesim  4  faza  bölünmüş
olup  24  hektarıdır.  Bu  kesimde,  katı  atıkların  60  cmlik
sıkıştırılmış  geçirimsiz  kilden  (k  =  lxlO"8  m/s  veya  da-
ha  az)  oluşan  tabandaki  kil  kaplama  ile  yüzeydeki  örtü
kaplama  zeminleri  arasında  12  şer  metrelik  iki  tabaka
halinde  depolanması  planlanmaktadır.  Tesis  günde
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5000  ton  kapasiteyi  göre  tasarlanmıştır.  Tıbbi  atıklar,
1995  - Haziran ayında devreye girecek hastahane atıkla-
rı  yakma  tesisinde  İ2OO°C  de  baca  gazlan  arıtılarak  ya-
kılacak,  yakma  sonucu  ortaya  çıkan  ısı  elektrik  enerjisi-
ne  dönüştürülüp,  tesisin  ve  depolama  sahası  tesislerinin
elektrik  ihtiyacı  karşılanacaktır,  istanbul  Avrupa  yaka-
sının  5  yıllık  ihtiyacını  karşılayabilecek  bu  deponi  ala-
nının  ilk  hücresi  doğu  ve  batıya  doğru  genişleyerek
toplam  200  hektar  üzerine  yayılabilecek,  yaklaşık  2020
yılına  kadar  işlevini  tamamladıktan  sonra  üzeri  yeşil-
lendirilecektir,

Tarafımızdan  yörede  ve  çevresinde  yapılan  mühen-
dislik  jeolojisi  çalışmaları  sonucu  Avrupa  yakasında
deponi  alanı  için  düşünülen  sahanın,  ÇED  Yönetmeli-
ği'ne  uygun  bir  alan  olduğu  tesbit  edilmiştir.  Bu  tesbit
yapılırken,  çevresel  zararların  en  aza  indirilebilmesi
için,  depolama  alanındaki  jeomorfolojik  -  hidrojeolojik
ve  jeoteknik  ortam  ve  özelliklerin,  yapısal  konumla
uyumlu  olması  gerektiği  görülmüştür,

İSTANBUL . AVRUPA YAKASININ  JEOLOJİSİ

Türkiye  jeoloji  haritasına  bakıldığında  (Şekil  1)  is-
tanbul  Boğazı'nin,  Marmara  Bölgesi'nin  farklı  iki  çökel
grubunun  yaklaşık  sınırını  oluşturduğu  gözlenir,  İstan-
bul  Boğazı'nm  doğu  (Asya)  yakası,  bölgenin  görünür
temelinde  Paleozoyik  (Karbonifer)  yaşlı  ve  Trakya For-
masyonu (Kaya,  1969 -  1971) olarak adlanan grovak çö-
kelleri,  batı  yakasında  (Avrupa)  ise  ekseriyetle  bu  gro-
vak  çökelleri  üzerinde  uyumsuz  oturan  Senozoyik  yaşlı
genç  çökellerden  oluşmaktadır,  Genç  çökeller,  bölgesel
anlamda N  -  S  doğrultulu  batıya eğimli  bir  yapının  so-
nucu  İstanbul  Boğazı'nm batısında  yaygınca  yer  almak»
ta  ve  grovak  kayaları  üzerinde  Eosen  yaşlı  sığ  denizel
Kırklareli  kireçtaşian  (Keskin,  1966)  ile  başlamakta-
dır, Neojen döneminde de, karasal - sığ denizel ortamda
yaygınca çökelimini  sürdüren  genç  kırıntılı  çökel  toplu-
lukları  (Yüzer,  vd.  1988),  Trakya  Havzası  olarak  adlan-
dırılan  İstanbul  Avrupa  yakasının  hakim  çökellerini
oluşturmuşlardır.

İnceleme  alanım  oluşturan  sahada  ise  (Şekil  2  -  3)
Paleozoyik  yaşlı  grovaklann  üzerinde  doğrudan  Neojen
(Öligo  -  Miyosen)  yaşlı  genç,  karasal  nitelikli  çökeller
uyumsuz  olarak  oturmaktadır,  İnceleme  alanında  yü-
zeylenen bu  genç  birimler alttan  üste  doğru  sütü  kil  silt
(Gürpınar  Formasyonu;  Sönmez,  1964),  kum  (Çukur-
çeşme  Formasyonu;  Arıç,  1955)  ve  bataklık  ortamda
oluşmuş  organik  killerden  (Güngören  Formasyonu;

Şekil  L  İnceleme  alanının  mevkii  ve  sadeleştirilmiş  jeoloji

haritası

Arıç,  1955)  oluşmuşlardır,  Bu  formasyonlar  yer  yer
güncel  alüvyon  tarafından  uyumsuz  olarak  örtülmekte-
dirler.

İNCELEME ALANI YERSEL ÖZELLİKLERİ VE
ZEMİN  PROFİLİ

Yamaç  eğimleri  %8  ile  %23  arasında  değişen  ve  ku-
zey -  güney doğrultuda uzanan  bir vadide yer alan ince-
leme  alanının  bazı  kısımlarında  zemin  yüzeyi,  kalınlığı
genellikle  0,5  m,  ile  3.0  metrearasında  değişen,  çakıllı
killi  silt  ile  siltli  kil  özelliklerine  sahip  bir  dolgu  toprak
ile  kaplı  bulunmaktadır.  Kontrolsüz  dolgu  zeminin  ka-
lınlığı  yer yer  9,0  metreye  varmaktadır,  Bu  zonun  altın-
da  ve  dolgu  olmayan  yerlerde  zemin  yüzünden  itibaren
yerli  zemini  oluşturan  kil  ya  da  kumlu  zeminler  bulun-
maktadır.  Depolama  alanı  çevresinde  kumlu  zeminler
(Çukurçeşme Formasyonu)  sahanın  batı  ve  doğu  sınırı-
na  yakın  kesimlerini  oluşturan  tepe  ve  yamaçlarda  gö-
rülmekte  ve  kalınlıkları  30  metreye  kadar  ulaşmaktadır
(Şekil  4).  İnceleme  alanının  batı  sınırında  inşa  edilen
"Hastahane  Atıklarını  Yakma  Tesisleri"  sahasının  da
temelini  oluşturan  kumlu  birimlerin  üzerinde  yer  yer
kalınlığı  10  metreye  varan  organik  katkılı  killer  (Gün-
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Şekil 2* İnceleme alanının jeoloji haritası.

gören  Formasyonu)  yeralmaktadır,  "Katı  Atık  Depola-
ma  Alam'nda"  ise  yüzeyden  itibaren  siltli  kil  -  kil  gibi
(Gürpınar  Formasyonu)  litolojilerin  hakim  olduğu  ve
sondaj  verilerine göre bu formasyonun  22,0 m. ile 30 m,
arasında  değiştiği  gözlenmiştir.  Sondaj  verileri  detaylı
incelendiğinde bu alanda yüzeylenen Gürpınar Formas-
yonu'nun yüzeyden itibaren  her sondajda 4  m,  ile  10 m.
arasında  değişen  yüksek  plastisiteli  killerden  (CH)
oluştuğu  laboratuvarda  yapılan  deneyler  sonucu  gözlen-
miştir.  Daha  alt  seviyelere  doğru  gidildikçe  mercek  ni-
teliğinde  iyi  derecelenmiş  çakıl  (GW)  gibi  düzeyleri
içeren  düşük plastisiteli  sütler  (ML)  yer almaktadır  (Şe-
kil  4),  Yer  yer  kil  bantları  ile  ardalanan  bu  düzeylerin

Şekil 3,  Katı  atık  depolama  alanının  mühendislik jeolojisi
haritası,

altında ise siltli  - killi  kumlar  (SM  -  SC)  görülmekte  ve
À2  -  A5  sondajlarına  göre  yüzeyden  ortalama  30  metre
derinlikten itibaren bölgenin görünür temelini  oluşturan
ve  çatlaklı  ortamı  (Vardar,  1981)  temsil  eden  grovak
(kumtaşı)  kayaları  kesilmektedir.

KATI  ATIK  DEPOLAMA  ALANTNIN  ÇED fE
UYGUNLUĞU

Avrupa  yakasında  toplanan  çöpler,  çevreye  zarar
vermeyecek  şekilde  inşa  edilmiş  transfer  istasyonların-
da  taşınabilir,  32  m3  hacimli,  sızdırmaz  silolarda  kom-
paktör  ile  bastırılarak  birim  hacim  ağırlığı  700  kg/m3

olacak  şekilde  sıkıştırılacaktır.  Daha  sonra  bu  silolar
özel  sırtlama  mekanizmalı  çekicilere  yüklenip  katı  atık
depolama  alanına  taşınacaktır.  Katı  Atık  Depolama
Alanı'mn  Çevre  Etki  Değerlendirilmesi  için  mühendis-
lik jeolojik açısından  gerekli  görülen  tüm  veriler  saptan-
maya  çalışılmış  ve  birbirleriyle  bağlantıları  araştırıl-
mış  ve  varılan  sonuçlar  aşağıda  sunulmuştur,

a) Katı  Atık  Depolama Sahasının  Yeri  ve  Özellikleri

Kemerburgaz  Katı  Atık Depo Sahası'nın  yeri  seçilir*
ken  Çevre  Etki  Değerlendirmesine  uygunluğu  aşağıda-
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Şekil 4,  İnceleme  alanının  zemin  kesiti.

ki  kriterlere  (Tan,  1994;  Öztûrk,  1993)  göre  belirlen-
miştir:

-  Katı  Atık  Depolama Alanı  iskan  alanlarından  ye-
terince  uzak olup kuzeyindeki  en  yakın  yerleşim  birimi
olan  Odayeri  köyüne  3  km.,  güneydoğusunda  yer  alan
Göktürk köyüne  ise  yaklaşık 4  km.  mesafededir,

-  Katı  Atık  Depolama  Alanı,  yayvan  tepelerle  çevri»
li bir çanakta bulunması  nedeniyle rüzgarlardan etkilen-
meyecek  ve  aynca  çevresi  2  m  yüksekliğinde  bir  çitle
çevrildiğinden  atığın  dağılması  mümkün  olmayacaktır
(Şekil 5).

-  Yöre,  içme  suyu  temin  edilen  havza  ve  koruma
alanları  dışında  olup,  depolama  alanının  morfolojik  ve
jeolojik  yapısının  uyumluluğu  yanında,  yüzeye  yakın
formasyonların  geçirimsiz  kil  tabakaları  üzerinde  yer
alması,  sızıntı  ya  da  yeraltı  sularının  kirlenmesine  en-
gel  olacaktır.  Ancak  kil  kaplamanın  kontrolsüz  dolgu
zemin  üzerine  rastgelen  kesimlerinde  sızdırmadığın
sağlanması  için  60  cmlik  kil  kaplama  üzerine  yüksek
yoğunluklu geomembran (HDPE) serilmesi planlanmış-
tır.  Bu tip geomembranm kimyevi  maddelere dayanıklı-
lığı  sayesinde  doğal  kaynakların  kirlenmesine  karşı  gü-
venlik  artırılabilecektir,

- İnceleme alanı çevresi bitki ve ağaç örtüsüyle kap-
lı  olup  erozyon  bölgesi  dışında  yer  almaktadır.  Ufak
yayvan  tepeleri  içeren  oldukça  düşük  eğimli  morfolojik
yapı  taşkın  ya da  çığ  oluşumuna  neden  olmayacaktır.

-  Yöre  potansiyel  heyelan  alanları  dışındadır.  Dola-
yısıyla  depolama  alanı  işlevini  tamamladıktan  sonra  da
izole  edilmiş  alan  bu  uygun  özelliğin  muhafaza  edecek-
tir.

Şekil 5.  Katı  atık  dolum  alam  kesiti,

-  İnceleme  alanı  ve  çevresi  tektonikçe  aktif bir  böl-
gede  yer almamaktadır,

b)  Topografya  -  Yapısal  Konum

Katı  Atık  Depolama  Alanı'nın  ÇED'e  uygunluğunu
araştırmak  için  yapılan  mühendislik  jeolojisi  çalışma-
ları  için  10  adet  sondaj  açılmıştır.  Bu  sondajlardan  elde
edilen  verilere  göre,  kesilen  formasyonların  kalınlıkları
ile  doğrultu  ve  eğimleri,  yeraltı  yapısının kuzey  -  güney
gidişli  düşük  açılı  bir  senklinalden  oluştuğunu  ve  bu
senklinalin  Katı  Atık  Depolama  Alanı'nın  içbükey  to-
poğrafyasıyla  uyumlu  olduğunu  göstermektedir,  Bu  du-
rumda  kîl  -  kiltaşlan  üzerine  oturan  Katı  Atık  Depola=
ma  Alam'nın  yer  alacağı  alanın  batı  ve  doğu  kenarları,
atıklardan  herhangi  bir  şekilde  oluşabilecek  sızıntı  su-
larının  bu  sınırın  dışına  yayılmasına  engel  olacaktır.
Kitle  hareketlerine  neden  olabilecek  bir  yapısal  ve  to-
poğrafîk konumu  içermeyen  inceleme alanının  doğu  ya-
macındaki  bitki  örtüsünün  kaldırılması  sırasında  ufak
bir alanda (Şekil  3)  yüzeyde sadece birkaç  mefrelik zon-
da  yersel  akma meydana  gelmiştir.  Bu  zonun  hafredilîp
şev eğiminin tüm kenarlarda  1  (düşey) / 3  (yatay) duru-
muna  getirilmesiyle  (Şekil  5)  duraylı  bir  ortam  yaratıl-
mıştır.

c) Topografya -  Hidrojeoloji Ortam

Katı  Atık  Depolama  Alanı'nın  batı  ve  doğu  sınırla-
rında  yer  alan  tepelerde  yüzeylenen  kumlu  çökellerin
(Çukurçeşme  Formasyonu)  altında  yer  alan  killer  ile
(Gürpınar Formasyonu)  oluşturduğu dokanak zonu  bo-
yunca  sızıntı  sular  oluşabilecek  ve  çevresel  olarak  dre-
ne  edilebilecektir,  İnceleme  alanının  çevreye  nazaran
oldukça  yüksek  kotlarda  ve  kuzey  -  güney  doğrultuda
uzanan  iki  dar  sırtın  arasında  yer  alması,  inceleme  ala-
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nınm  aşırı  sellenmeye  neden  olacak  derecede  bir  bes-
lenme havzası  içinde  yer aimadğım  göstermektedir.

Hakim  litolojisi  kum  olan  Çukurçeşme  Formasyo-
nu'nun  Katı  Atık  Depolama  Alanı'nın  dışında  ve  tepe-
lerde  kalması,  Depolama  Alanı  tabanında  yer  alan  lito-
lojilerin  ise  geçirimsiz  ya  da  geçirimliliği  düşük
killerden  oluşmaları  nedeniyle,  depolama  alanı  temel
zemininde  yeraltısuyu  bulunmamaktadır.  Sondajlarda
yapılan  basınçlı  su  deneylerinde  zemin  yüzeyinden  iti-
baren  ilk  5,0  m.'de  dolgu  zeminin  olmadığı  kesimlerde,
istifin  geçirimsiz  yüksek  plastisiteli  killi  seviyelerden
(CH)  oluştuğu  saptanmıştır,  A3  ve  A4  sondajlarında
ilk  5,0  m,!de  rastlanılan  dolgu  zemininde  2.0  m.  ve  4.0
m,'de yapılan basınçlı su deneylerinde orta -  az  geçirim-
li  bir  ortam  gözlenirken,  A2  ve  A5  sondajlarında  aynı
derinliklerde,  yüksek  plastisiteli  killi  zeminlerden  olu-
şan  tabii  formasyonlarda  ortamın  tamamen  geçirimsiz
olduğu  gözlenmiştir,

d)  Katı  Atık  Depolama  Âlanı'nın  Yapısı  ve  Atığın
Doldurulması

Yamaçlara  1  (düşey)  /  3  (yatay)  eğim  verilerek  sta-
bilités!  sağlanan  Katı  Atık  Alanı'nda,  çevresel  sızıntı
sulan,  sızıntıların  görüldüğü  (Şekil  3)  kesimlerden  baş-
layıp  doğu  istikametinde  kil  kaplamanın  2  m,  altında
açılan hendekler içine yerleştirilen  künklerle drene  edil-
miş  ve  düşük  kotta  yapılan  bir  havuzda  toplanması
sağlanmıştır,  Katı  atığın  boşaltılacağı  tüm  alanın  taba-
nına,  Türk  katı  atık  yönetmelikleri  doğrulutusunda  iki
kademede  (30 cm  x  2)  toplam  60 cm.  kalınlığında  (Şe-
kil  6)  sıkıştırılmış  geçirimsiz  kil  (k  =  1  x  10-8  m/s  ve-
ya  daha  az  geçirgen)  kaplama  yerleştirilmiştir,  Çöp
dökme  alanının  biran  önce  kullanıma  açılması  istendi-
ğinden  24  Ha.lık  katı  atık  depolama  alanının  dört  fa-
zından  biri  olan  6  Ha.lık  kesimi  için  özel  bir  yöntem
uygulanmıştır,  Bu kesimde  30 cmlik kil  kaplama  üzeri-
ne  sırasıyla  20 cm,  kırmataş  (CaCO3  oranı  %30'dan az)
10 cm. kum - 2 mm. kalınlığında geomembran -  10 cm.
kum  -  30  cm,  çakıl  serilip  üzerine  katı  atık  boşaltılma-
ya  başlanmıştır,  Kaplama  üzerine  çakıl  serildikten  son-
ra,  100  m,  aralıklarla  ana  toplayıcıya  bağlantılı  sızıntı
suyunu  atıktan  toplayıp  taşıyacak  delikli  (Şekil  6),  sı-
zıntı  -  atık  suyu  toplama  boruları  (Dren  borusu  -
PEHD)  yerleştirilmiştir.  Bu  sular  da  havuzda  toplan-
dıktan sonra zaman zaman çöp hücresine geri verilecek-
tir,  Bu organik maddelerin çözümünü hızlandıracak, el-
de  edilecek  katı  atık  dolgu  alanı  gaz  oluşumunun  daha
hızlı  gerçekleşmesini  sağlayacak  ve  doğal  olarak  sızın-

tı  suyu  içindeki  organik  maddelerin,  metallerin  ve  diğer
bileşiklerin  işlemden  geçmesini  ve  konstanrasyonlaıı-
mn  azalmasını  sağlayacaktır.  Ayrıca  sızıntı  suyu  sirkü-
le  edildiğinde,  atık  10  yıldan  daha  az  bir  süre  içinde
hacminin  %25  ile  40'ını  kaybedecek,  bu  da,  katı  atık
dolgu  alanının  yüzey  seviyesinin  alçalmasına  ve  aynı
alanda  daha  fazla  atığın  depolanmasına  imkan  tanıya-
caktır.  Çöp  hücrelerinin  bazı  bölümlerinde  5  yıl  içinde
alan  kapasitesine  ulaşılacak  ve  yaklaşık  olarak  ortala-
ma  390  m4  /hektar  /  ay  sızıntı  suyu  oluşacaktır,  Arıtıl-
ması  gereken  sızıntı  suyu  miktan  da  zamanla  aıtacagı
için,  fazla  miktar  inceleme  alanı  dışında bir  yörede  arı-
tılacaktır.

Katı  atık,  vadinin  kil  kaplamalı  tabanı  üzerine  bo-
şaltılarak  doldurulacak,  sonra  da  dozerler  ve  dolgu  ala-
nı  sıkıştırıcıları  kullanılıp,  bu  atık  dolgu  eğiminin  yu-
karısına  doğru  itilecektir.  Bu  dolgu  yöntemi  atığın
mümküln  olan  en  iyi  biçimde  sıkıştırılmasını  sağlaya-
caktır,  Dolgu,  %25'ten daha dik olmayan  yan eğimlerde
3  metreden  daha  yüksek  olmayan  atık  yığınları  halinde
yapılacaktır.  Sıkıştırıcıların  atığı  ince  tabakalar  halin-
de  (50  cm,)  yayabilmesi  ve  bu  tabakaların  üzerinden
birkaç  kez  geçebilmesi  için  katı  atık dolgu  alanının  dol-
durulan  cephesinin  eğimi  maksimum  %10  olacaktır.
Rüzgarın  sürüklediği  çöplerden,  kemirgenlerden,  kazıcı
hayvanlardan,  kuşlardan  ve  kokudan  kaynaklanan  so-
runları  önlemek  için  bütün  açık  atık  yüzeyleri  her  gü-
nün  sonunda  15  cm,  kalınlığında bîr  toprak  tabakasıyla
örtülecektir.  Katı  atık  dolgu  alanı  tamamlanmış  bölüm-
lerinin  üzerine  30  cm.  kalınlığında  bir  örtü  serilecektir.
Bu  örtünün  tesviyesi  gerçekleştirildikten  sonra,  60  cm,
kalınlığında bir kil  tabakası  serilip,  üzeri  pek  bakım  ge-
rektirmeyecek  çimlerin  yeşermesine  imkan  tanıyacak
kalitede,  45  cm,  kalınlığında  toprak  örtülecektir  (Şekil
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7).  Yağmurun  katı  atık  dolgu  alanına  sızmasını  en  aza
indirmek  için  kil  tabakasının  geçirgenliğin  1  x  10"B  m/s
ya dadaha az olması  sağlanacaktır.

Tıbbi  atıklar  ise  inceleme  alanı  içinde  yapımı  süren
tesiste  yakılacaktır.  Bu  metodla  malzemenin  hacmi
%90=95  azalmakta  ve  atığın  içindeki  mikroplar,  fırının
yüksek  ısısıyla  ölüp,  egzoz  gazları  temizlenmekte,  orta-
ya  çıkan  kül  ve  artıklar katı  atık  dolgu  alanına  yerleşti-
rilebilmektedir.

SONUÇ

istanbul'da  ilk  defa  yapımı  gerçekleştirilen,  Avrupa
yakası  Kemerburgaz  civarındaki  "Düzenli  Katı  Atık
Depolama  Tesisleri"  için  seçilen  alanın  1/5,000  ve  1/
1.000  ölçekli  topoğrafik  haritaları  üzerinde  yapılan  mü-
hendislik  jeolojisi  çalışmaları  sonucu,  yörenin  jeomor-
folojik  -  hidrojeolojik  ve  jeoteknik  özellikleri  belirlen-
miştir.  Arazide  yer  alan  formasyonların  ancak  yapısal
özellik  ve  konumlarıyla  uyumlu  olması  halinde  deponi
alanı  olarak  seçilebileceği  dikkate  alınarak  Çevresel  Et-
ki  Değerlendirilmesi  yapılmıştır,  İçbükey  bir  topograf-
yada  bu  topografya  ile  uyumlu  (senklinal)  katmanların
yer  aldığı  inceleme alanında,  zemin  yüzeyine  yakın  se-
veyelerin  geçirimsiz  özellikte  olmaları  ve  depolanacak
atık  maddeleri  çevreleyen  tabii  bir  yalıtım  malzemesi
oluşturmaları,  seçilen  alanın  çevresel  etkiler  açısından
olumsuzluklar içermediğini  göstermektedir.

Deponi  alanı  tabanına  sıkıştırılarak  serilen  60  cm,
kalınlığındaki  kil  kaplamadan  ve  bazı  kesimlerde  ze-
min yüzünde gözlenen kontrolsüz dolgudan kaynaklana-
cak bir  şızmtmmda önüne  geçmek  amacıyla,  bu  kesim-
lerde  kil  kaplama  üzerine  geomembran  serilmesi  ve
çevresel  tonaj  kanalları  yardımıyla  oluşabilecek  sızın-
tı sularının kontrol altına alınması yerinde olacaktır.  Bu
ek  tedbirler  ile  doğu  alanı  temel  zeminine  herhangi  bir

şekilde  sızıntı  sularının  karışması  ihtimali  de  ortadan
kaldırılarak,  çevreyi  kirletmeyen  ve  sonuçta  ÇED'e  uy-
gun  bir  düzenli  katı  atık  depolama  alanı  yaratılmış  ola-
caktır,
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Aydın-Söke (istifim) Çimento fabrikasında
Terkedilen Kireçtaşı Sabolarının Yeniden

Üretime Kazandırılması
Rahmi EYÜBOĞLU

İTÜ Maden Fakültesi, Uygulamalı Jeoloji Anabilin Dalı, ISTANBUL
Alper ÖZULOĞUL

İTÜ Maden Fakültesi, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

öz
Çimento fabrikaları arasındaki ekonomik rekabetin artması ve buna bağlı olarak fabrikaların maliyetlerini düşürme is-

tekleri, hammaddelerini daha yakın kaynaklardan elde etme olanaklarım zorlamalarını gerektirmektedir, Söke Çimento Fab-
rikası da Üretiminde %70 oranında kullandığı kireçtaşı 19 km, gibi nakliye giderini arttıran bir uzaklıkta bulunan Gümüş*
köy sahasından sağlamaktadır. Bu araştırmada fabrikanın 1 km yakınında bulunan ve daha önce yüksek MgÖ bileşeni
nedeniyle terkedilen Cankurtaran kalker sahasında çimento üretimine uygun düşük MgO'li kireçtaşı alanlarının varlığı
araştırılmış ve MgO blleşeninideki artışların jeolojik yapıyla bağlantılı olduğu ortaya konmuştur. Araştırma sonunda ter*
kedilen bu sahada uzun yular kireçtaşı elde edilebilecek üretim alanları belirlenmiştir.

GİRİŞ

Üretime 1962^6 başlayan Söke Çimento Fabrikası-
nın kireçtaşı hammaddesi, başlangıçta fabrikanın
K'indeki Cankurtaran mevkiinden alınmıştır, Cankurta-
ran kireçtaşlarında M++ bileşiminin çimento üretimini
olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaşması üzerine
bu saha terkedilmiştir, Sahanın yeniden üretime kazan-
dırılması amacıyla prospeksiyon niteliğinde çalışmalar
yapılarak, öncelikle sahanın jeolojik haritalanması biti-
rilmiş ve sorunlu yöreden örnekleme yapılmıştır.
Araştırmanın ikinci aşamasında laboratuvar sonuçları-
nın olumlu çıkmasıyla daha ayrıntılı çalışmaya gidil-
miştir. Mg++ bileşeni ve yapısal jeoloji arasındaki iliş-
kilerini belirlenmesi amacıyla kırık - ezilme
zonlarından, şist - kireçtaşı dokanağma yakın kesimle-
rinden düzenli örnekler alınmıştır. Bu örneklerin analız
sonuçlarından MgO içereğinin lokasyonlara göre farklı-
lıklar gösterdikleri belirlenmiştir,

GENEL JEOLOJİ

Giriş

Menderes masifinin B - GB'sında yer alan araştırma
alanında farklı dönemlerde oluşmuş üç ayrı kayaç top-

luluğu izlenmektedir. Bunlar, Menderes masifinin örtü
kayaçlarını oluşturan çeşitli bileşimdeki şistler ve
mermerler, genç çökel topluluğu ve istifin tamamını ke-
sen volkanik kayaçlardan oluşmaktadır (Şekil 1).

Menderes Masifinin örtü kayaçlan içinde yer alan
ve çalışma alanında en ait seviyelerde gözlenen kayaç
topluluğu, yeşil şist metamorfizmimin izlerini taşı-
yan metamorfik birimlerden oluşmaktadır. Üstteki bi-
rimlerde geçişli olan bu metamorfik topluluk üste doğru
karbonatça zenginleşerek şu anda Söke Çimento Fabri-
kası tarafından kullanılmakta olan kalkerlere geçmekte-
dir. Bölgede masife ait yükseltiler arasında gelişen çö-
küntü havzalarında, Neojen çökelleri gelişmiştir.
Karasal kökenli mam, kil, silt, kum taşı ve çakıltaşla-
rından oluşan bu topluluk, daha genç yaşlı volkanitler
tarafından kesilmiştir, Kuvaterner bölgede alüvyon ve
yamaç molozu ile temsil edilmektedir (Şekil 2).

Metamorfik - Şistler ve Mermerler

Araştırma alanında en alt seviyeyi oluşturan meta-
morfik şist ve mermer birimi genelde granat mikaşist-
ler, klorit şistler, muskovit - kuvars şistler, kalkşisler
ve bunlarla ara seviyeli mermerlerden oluşmaktadır. Bu
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Aydın  -  Söke  Kireçtaşı  Sahası

Şekil  h  İnceleme  Alanının  Genelleştirilmiş  Jeolojik  Dikme
Kesiti.

metamorfik  topluluk  yeşil  şist  metamorfizmasımn  izle-
rini  taşımaktadır.  Söke  Çimento  fabrikasının  hemen
kuzeyinde  yaygın  olarak  yüzeyleyen  birimin  dış  görü-
nüşü  bej,  açık  kahve  yer  yer  yeşilimsi  boz  renkli  olup
kuvars  -  muskovit,  şist,  klorit  şist,  kuvarsit,  granat  ve
kalkşistlerle  temsil  edilmektedir.  Araştırılan  kesimde
şistler  için  mercek  ve  ara  seviye  halinde  beyaz  -  bej
renkli  iri  kristalli  ince  tabakalı  mermer  mostraları  da
yaygındır,  Metamorfik  şistler  üst  seviyelerdeki  kalker-
lere  yaklaştıkça bünyelerindeki  karbonat  miktarının  art-
masıyla  kalınlıkları  birkaç  cm,  ile  birkaç  m,  arasında
değişen  kalkşistlere  dönüşmektedirler.

Alt  dokanağı  çalışma  alanımızda  görülmeyen  şist-
lerin  üst  dokanağı  kireçtaşlan  ile  geçişlidir,  Birimin
kalınlığı  önceki  çalışmalara  göre  3  -  4  m,  dolayında
olup,  yaş  aralığı  Kambriyen  -  Triyas'tır,

Kireçtaşı

Kireçtaşlannın  altere  yüzeyi  gri,  taze  yüzeyi  gri  -
koyu  gridir,  Yer  yer  mermerleşmiş  olan  rekristalize  ki-
reçtaşlannın  dış  yüzeyleri  aşın  çatlaklı  ve  kınklı
olup,  çatlaklar  kalsit  dolgulu  ve  FeO  boyanmalıdır,
Karstik  yapılar  izlenmekte  olup,  süreksizlik  düzlemleri
boyunca  karstlaşmanın  arttığı  gözlenmektedir.  Kalın
tabakalı  ve  masiftirler,  Kireçtaşlannın  şistlere  olan  do«
kırnağına  yakın  kesimleri  aşırı  derecede  paralanmış»
tır.Bu  dokanak  boyunca  yoğun  bir  ezilme  zonu  izlen«
mekte  ve  zon  kalınlığı  yer  yer  20'm  ye  ulaşmaktadır.
Ezilmenin,  metamorfik  şistlere  birlikte  kıvrımlanan  ki-
reçtaşlannın  şistlere  göre  daha  rijit  kütleler  oluşu  ne-
deniyle  kıvrımlanan  şistler  üzerinde  hareketi  esnasında
oluştuğu  düşünülmektedir,  Kireçtaşlan  içinde  değişen
kalınlıklı  çört  yumruları  ve  üst  seviyelerinde  mm  -  m
arasında  değişen  kalınlıklı  zımpara  seviyeleri  izlen-
mektedir.  Cankurtaran kireçtaşlannın  alt  dokanağı  me-
tamorfik  şistlere  ait  kalkşistlerle  geçişlidir.  Dokanağa
yakın  kesimlerde  yer  yer  de  dolomitleşme  izlenmekte
ve kalkerler dolomit karekter göstermektedir.

Üst  dokanağı.  Neojen  ve  Kuvarterner  birimleriyle
dîskordan  olarak  örtülmektedir.  Birimin  görünür  kalın-
lığı  500 m olup, önceki çalışmalara göre Orta - Üst Tri-
yas  -  Üst  Kretase  yaşı  verilmiştir.

Konglomera,  Kumtaşı,  Silttaşı,  Kıltaşı  Kireçtaşı

Söke'nin  D'sundan  başlayıp,  Kuşadası  körfezine  ka~
dar  açılan  geniş  bir  alanda  Miyosen  çökelleri  yüzeyle-
inektedir.  Miyosen  birimleri  metamorfikler  üzerine
uyumsuz  olarak  gelmektedir.  Miyosende  bölgede  etkili
olan  tektonik  olaylar  sonucu  yaklaşık  D  -  B  doğrultulu
kırık  sistemi  boyunca  oluşan  çökel  havzası  akarsu  -  göl
çökelleri  ile  dolmuştur.  İstif,  havza  ortasında ince,  hav-
za  kenarlannda  iri  boyutlu  elemanlardan  oluşmakta  ve
birbirine  düzensiz  geçişler  gösteren  konglomera,  marn
ara  seviyeli  kireçtaşlan  gelmektedir.  Ekonomik  boyutta
linyit  içeren  kireçtaşlan  Miyosen  gölünün  kenarlannda
gözlenen  kaba  elemanlı  çökellerin  yanında,  havza  için-
de  rastlanan  ince  elemanlı  çökellerinin  klavuz  seviyesi
olarak  kabul  edilebilecek  yegane  düzeydedir.  Miyosen
gölünün kenarlannda gözlenen kaba elemanlı çökellerin
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Şekil 2.  Cankurtaran Dolayı  Kalker Ocaklarının Jeoloji Haritası.

yanında,  havza içinde rastlanan ince elemanlı  çökellerin
varlığı  temel  kayaçlardaki  yükselmelerin  yanışım  yerel
çökmelerin  de  hızlandığını  göstermektedir.  Söke  Miyo-
sen  havzasının  doğu  sınırı,  Miyosen  sonrası  gelişen
blok  faylarla  düşmüş  ve  Söke  Ovanın  altına  gömül-
müştür,

Kömür  araştırmalarına  yönelik  olarak  yapılan  son-
dajlar  ve  arazi  gözlemlerine  göre  Miyosenin  kalınlığı
bölgede  1000 m  dolayındadır,

Volkanik  Kayaçlar  (Andezit,  Bazalt)

Volkanik  kayaçlar  Söke'nin  KD'su  ve  B'şında  yü-
zeyiemekte  olup,  bölge  morfolojisinde  yüksek  tepeleri
oluşturmaktadırlar.  Araştırılan  bölgede  Hamamcı  tepe
ve  Asar  tepe  volkanik  kayaçların  yüzeylediği  alanlardır.

Değişik  kesimlerden  alınan  örneklerde  andezit  ve
bazalt  bileşimli  oldukları  belirlenmiştir,  Bu  veriler,
volkanitlerin  yörede Pliyosen  de etkili  olan  volkanizma-
mn bir ürünü olduğunu göstermektedir.

Yamaç Molozu  ve  Alüvyon

Kuvaterner,  yamaç  molozu  ve  alüvyon  ile  temsil
edilmektedir.  Yamaç  molozu  şeklindeki  döküntülere
havzanın  kuzey  sının  boyunca  rastlanmaktadır.  Burada
yamaç  eğimi  fazla  olduğundan,  köşeli  şist  ve  kireçtaşı
parçaları  Miyosen  üzerinde  birikmişlerdir.  Yamaç  mo-
lozunun  boyuttan  yer  yer blok düzeyine  ulaşmaktadır.

Bölgedeki  kayaçlardan  türeyen,  kil,  silt,  kum  ve  ça»
kıldan  oluşan  alüvyon  Söke  -  Kuşadası  yolunun  yer  al-
dığı  vadi  tabanında  ve  Söke  ovasında  çok  yoğun  bir  şe-
kilde  yüzeylenmektedir.
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MALZEME JEOLOJİSİ

Giriş

İkincil bileşenlerden olan MgO, sinterleşme ısısını
düşürerek pişmeyi kolaylaştırır, MgO bileşeni yüksek
olan farinler pişme bölgesinde toplanarak fırının çalış-
masını etkiler ve betonda çatlamalara neden olur. Bu
nedenle MgO bileşeninin (Kalker, traş ve kil dahil) %5
den az olması istenir. Kireçtaşı için MgO bileşenin
%2'yi geçmemesi istenmektedir. Bu bölümde uygulanan
çalışma yönteminden söz edilmiş ve Mg++ bileşenin
yüksek olmasına neden olabilecek etmenler yorumlan-
mıştır.

Cankurtaran Sahasının Kalite Açısından
Değerlendirilmesi

Cankurtaran kalker sahası fabrikanın 1 km, kuzeyin-
de ve Cankurtaran mevkiinde bulunmaktadır. Sahadan
398 sistematik örnek alınmış ve bunların kimyasal ana-
lizleri yapılmıştır.

Bu sahadan derlenen örneklerin MgO oranı %0,02
ile % 17,58 arasında değişmektedir. Toplam 398 örne-
ğin 286'sının (%71.8) MgO oranının %1 den daha kü-
çük olduğu saptanmıştır. 58'inin (%14.6) MgO oranı
%1 - 2 arasında sonuç vermesine karşın 54 örnekte
(%13,6) ise MgÖ değeri %2'den daha büyük sonuçlar
vermiştir,

Cankurtaran sahasından alman bu örneklerin MgO
bileşenindeki değişimlerinin jeolojik yapı ve litolojik
dağılımla doğrudan ilişkili olduğu saptanmıştır. Kalker
istifinin metamorfik şistlerde olan dokanak zonlannda,
ezilme zonlannda ve fay zonlannda MgO'in yüksek ol-
duğu görülmektedir,

Açılan ocakların (Büyük ocak 2. kademe hariç) ço-
ğu kireçtaşı birimi ile alttaki şistlerin dokanağmda açıl-
mıştır (Şekil 4),

Dokanağa yakın kesimlerde kalkerler yer yer kalk-
şist ve yer yer de dolomitik karakterdedir. Dokanak
zonlannda şistler ile kalkerler girift ve yanal geçişlidir.
Bölgesel tektonizma sonucu şistlerin kıvrımlanmasına
uyum sağlayamayan rijit kireçtaşlan taban zonuna ya-
kın kesimlerde ve yaklaşık 2 m'yi bulan bir kalınlık bo-
yunca aşın kınklanarak ezilmiştir. Âynca bu kesimde
faylanmaya bağlı olarak çok sayıda milonit zonu geliş-
miştir.

Alınan çok sayıdaki örneğin kimyasal analiz sonuç-

ları ve jeolojik haritadan (Şekil 4) hareketle MgO ora-
nında görülen artışların nedeni aşağıdaki şekilde yo-
rum lan iniştir,

1- Metamorfik şistler içindeki yüksek magnezyum
içeriği mikalardan kaynaklanmaktadır.

2- Kalker - şist dokanağından ve geçiş zonundaki
kalkerlerde elde edilen yüksek MgO, kalkerlerin şistler-
ce kontominasyonu sonucudur,

3- Kalker istifi tabanda yer yer dolomitiktir,

4- Tektonizrnaya bağlı olarak gelişen ve kırık - ezik
zonlar boyunca yükselen hidroterınal eriyikler, kalker
içinde bu zonlar boyunca MgO oranını arttırmışlardır.

Değinilen bu zonların dışındaki kalker rezervlerinin
tamamında MgO oranının düşük olduğu belirlenmiştir.

Cankurtaran kalker sahası bu verilerin ışığı altında
MgO oranı düşük iki ayrı alana ayrılarak üretim yapıla-
bilecek sahalar belirlenmiştir, Bu as alanlar Saklıkaya
ve Takke tepe dolaylarıdır,

Saklıkaya Kalker Sahasında Kalite ve Rezerv

Yaklaşık D - B uzanımlı iki fayla sınırlı olan saha=
daki kalkerler bölgedeki istifin üst kesimlerini temsil et-
mektedir (Şekil 2).

MgO oranının düşük olduğu bu alanda birbirinden
20'şer m, uzaklıktaki noktalardan tabakalaşmaya dik
yönlü 5 kesit boyunca 97 örnek (K 323 - K 421) alın-
mıştır (Şekil 3). Şekil 3'den izlendiği gibi MgO miktarı
%20 ile %3.22 arasında değişmektedir. Bu sahadan alı-
nan 97 örnekten 85'inde MgO oranı %1 den küçük.
İlinde %1 - 2 arasında sadece birinde ise %2 den bü-
yüktür.

Kesit yöntemiyle bulunan ortalama kalınlık, yüzey-
lendiği alanla çapnlmış ve yaklaşık rezervi 3,5 x lö6

ton olarak belirlenmiştir. Fabrikanın yıllık üretim kapa-
sitesine bağlı olarak düşük - orta büyüklükte rezerv ola-
rak nitelendirilebilir.

Takke tepe Kalker Sahasında Kalite ve Rezerv

Saklıkaya kalker alanının yaklaşık 200 m kuzeyin-
de yer alan Takke tepe sahası D - B uzanımlı iki fayla
sınırlanmıştır (Şekil 2).

Bölge kalkerlerinin üst seviyesini oluşturan bu alan-
da 20 örnek alınmıştır. Örnekleme işlemi bölgedeki
vadi tabanında başlamak üzere tabakalaşmaya dik yön-
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Şekil 3.  Cankurtaran  Kalker  Sahası  Numunu  Haritası.
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Şekil 4.  Cankurtaran  Kalker  Sahası  Örnek  Lokasyonu  -  Jeolojik  İlişki  Haritası.

de  yapılmıştır.  Alınan  örneklerin  MgO  yönünden  arit-
metik ortalaması %0J0  dir.

Kesit  yöntemiyle  bulanan  ortalama  kalınlık  yüzeyle-
diği  alanla  çarpılarak  yaklaşık  rezervi  2,5  x  106  ton  ola-
rak  belirlenmiştir.  Fabrikanın  kullanım  kapasitesine

bağlı  olarak  düşük  -  orta  büyüklükte  rezerv  olarak  nite-
lendirilebilir.

Bu  sonuçlara  göre  Cankurtaran  sahasında  çimento
üretimine  uygun  nitelikte  6  x  106  ton  kalker rezervi  be-
lirlenmiştir.  Söz konusu  bu rezervin  üçüncü boyutunda-
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ki kalite dağılımı bilinmemektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Söke Çimento Fabrikasında terkedilen Cankurtaran
kireçtaşı sahasının yeniden üretime kazandmlması için
Haziran - Kasım 1993 tarihleri arasında yürütülen arazi,
laboratuvar ve büro çalışmaları sonunda aşağıda belir-
tilen sonuçlara varılmıştır,

1 - Fabrikaya çok yakın uzaklıkta (1 km) olan Can-
kurtaran sahası daha önce işletilmiş ve yüksek MgO
içeriği nedeniyle terk edilmiştir. Büyük rezervlerin ye-
raidığı bu sahada MgO içeriğinin kökenini belirlemek
amacıyla 405 adet örnek alınmış ve 1/1000 ölçekli ör-
nek lokasyonu haritası oluşturulmuştur,

2 - Terkedilen sahanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli jeo-
lojisi haritaları yapılmıştır,

3 - Kimayasal analiz sonuçları ve jeoloji halitasın-
dan hareketle 1/1000 ölçekli %2'den yüksek MgO oranı
içeren örnek noktalarının jeoloji ve litolojiyle ilişkisi-
nin gösterildiği bir malzeme jeolojisi haritası oluşturul-
muştur,

4 - Araştırılan sahada yüksek MgO yüzdesi veren
kayaç örneklerinin ya kalker istifinin metamorfik şist-
lerle olan dokanaklarında ya da fay - ezilme zonlannda
yoğunlaştıkları saptanmıştır, Dokanak ve fay zonlann-
dan istifin üst seviyelerine doğru MgO'in %lfin altına
düştüğü belirlenmiştir.

5 - Kalkerlerdeki yüksek MgO'in nedeni belirlendik-
ten sonra daha önce üretim yapılıp terkedilen Cankurta-
ran sahasında kalite ve rezerv yönünden olumlu potansi-
yel alanlar belirlenmiştir, Bu alanlar Saklıkaya ve
Takke Tepe sahalarıdır.

6 - Yapılan araştırmaların tümü arazi ve laboratuvar
sonuçlarına dayandırılmıştır. Bu nedenle, üçüncü bo-
yuttaki kalite dağılımının sondajlar yapılarak değişik
seviyelerden alınacak sistematik örneklerle denetlenme-
si gereklidir.

DEĞİNİLEN BELGELER

Batı Anadolu'nun Genç Tektoniği Ve Volkanizması

(1982), Türkiye Jeoloji Kurumu Yayını, 75 s.

Ankara.

Candan, O,, Dora, Ö., Kun, N., Akal, C, Koralay, E,,
(1992), Aydın Dağlan (Menderes Masifi) Güney
Kesimindeki Allokton Metamorfik Birimler,
TPJD Bülteni, C. 4/1, S: 93 - 110 Ankara,

Çalapkulu, E, Kun, N., Pişkin, Ö., (1993), Söke Bölge
sinin Jeolojisi Tübitak VII. Bilim Kongresi Teb-
liğ Özetleri Kitabı,

Ercan, T,, (1979), Batı Anadolu, Trakya ve Ege Adala

rındaki Senozoyik Volkanizması, Jeoloji Mühen-

disliği S: 23 - 46, Ankara,

İmançer, V,, (1980), Söke Çimento Fabrikası Cankurta
ran Mevkii Kalker Etüd Raporu, Türkiye Çimen»
to ve Toprak Sanayii, Ankara,

İTÜ (1993), "BATICIM A,Ş, Palamutlu Sırtı ve Dolayı
Kireçtaşı Hammadesi Araştırma Raporu", İTÜ
Maden Fakültesi, 79 s. İstanbul,

Öztürk, K,, Koçyigit, A.Y., (1983), Menderes Grubu Ka

yalarının Temel - Örtü İlişkisine Yapısal Bir

Yaklaşım, (Selimiye - Muğla), TJK Bülteni C:

26/2, S: 90 - 99 Ankara.

20 Jeoloji Mühendisliği



Jeoloji Mühendisliği, 47,21 -27,1995

Mormora  Bölgesi  Termominerol
Kaynaklarının İçilebilirliği ve İnsan

'--lığına Etkisi
Rüstern  PEHLİVAN

t.ÜM.F.  Jeoloji  Mühendisliği Bölümü, İSTANBUL
Osman  YILMAZ

I.Ü.M.F. Jeoloji  Mühendisliği Bölümü, İSTANBUL

ÖZ

Bu
tir.  Bu

değerlendirme,  Marmara  BÖlgesi'nde  günümüzde  kullanılan  termomineral  kaynaklarla  ilgili  olarak  gerçekleştirilmiş*
belge,  Türkiye'de  yaşayanların  %  2Srni  oluşturan,  çevresel  ve  şehirleşme  problemlerinin  olduğu  Mr  bölgedir,

Araştırmada:
1)  Marmara  BÖlgesi'nde  bulunan  36  adet  termomineral  kaynağın  (içme  ve  kaplıcaların)  dağılımı  ve  tarafımızdan  ve  da-

ha  önceki  yıllarda  yapılmış  olan  kimyasal  analiz  sonuçlan  verilmiş,
2)  Termomineral  kaynakların  içilebilirliği;  Schoeller  içilebüirlik  diyagramı  ve  Çevre  kanunu  su  kirliliği  kontrol yönetme-

liği  kalite  sınıfları  diyagramlarına  göre  değerlendirilmiş  ve
3)  Termomineral  kaynakların  Dünya  sağlık  örgütü  (WHO)  ve  Türk  standartları  (TS)'nm  maden  ve  kaynak  sularındaki

iyonlar  için  müsaade  ettiği  içme  sınır  değerlen  ile  karşılaştırmaları  yapılmıştır.

Böylelikle,  iyonların  halk  sağlığa  olumlu  ve/veya  olumsuz yönde  olabilecek  etkileri  değerlendirilmiştir.

GÎBİŞ

Termomineral  kaynaklar,  günümüzün  yoğun  stresli
yaşamından,  hava,  çevre  ve  şehir  sorunlarından  zihnen
ve  bedenen  fazlasıyla  bunalmış  insanlarımızın  doğayla
buluşup,  hem  dinleyip  hem  de  özellikle  cilt  sorunları,
romatizmal,  dolaşım,  solunum  ve  sindirim  sistemi  has-
talıkları  için  tedavi  görebileceği  doğal  şifa  kaynaklan»
dır,

Marmara BÖlgesi'nde (Şekil  1) gerçekleştirilen ince-
lemeleri  aktaran  bu  yazımızda  ilk  olarak,  bölgede  faali-
yette  bulunan  termomineral  kaynaklarla  ilgi  olarak  ya-
pılmış  eski  çalışmalara  değinilecek  ve  termomineral
kaynaklarla  ilgili  olarak  yapılmış  eski  çalışmalara  de-
ğinilecek  ve  termomineral  kaynaklanıl  bölgedeki  dağı-
lımı  ile  kimyasal  analiz  sonuçları  verilecektir.  Daha
sonra, termomineral kaynakların içilebilirliğinin Schoel-
ler  içilebUirlik  diyagramı  ve  Çevre  kanunu  su  kirliliği
kontrol  yönetmeliği  kalite  sınıflan  diyagramlarına  göre
değerlendirilmesi  yapılacaktır.  En  son  bölümde  ise,

Marmara  Bölgesi  termomineral  kaynaklan  Dünya  sağ-
lık  örgütü  (WHO)  ve  Türk  standartları  (TS)fnın  maden
ve  kaynak  sularındaki  iyonlar  için  müsaade  ettiği  içme
sınır  değerleri  ile  karşılaştırılarak  termomineral  kay=
naklarda  bulunan  iyonların  insan  sağlığına  olumlu  ve/
veya  olumsuz  yönde  olabilecek  etkileri  değerlendirile«
çektir.

ÖNCEKİ  ÇALIŞMALAR

Marmara  Bölgesi'ndeki  çeşitli  amaçlar  için  büyük
alanlarda  gerçekleştirilen  ilk  çalışmalar  sırasıyla  Pınar
(1943),  Çağlar  (1947),  Avşaroğlu  (1968),  Erentöz  ve
Temek  (1968)  yapmışlardır*  Sonraki  yıllarda ise,  Yenal
ve diğerleri  (1975)  Türkiye  Maden Sulan  Envanteri  çı-
karmak  için  Marmara  Bölgesi'ndeki  araştırmalarında
bölgede  bulunan  61  termomineral  su  kaynağının  tam
kimyasal  analizini  yapmış  ve  literatür  ağırlıklı  jeoloji
verileri  ile  kaynakların  oluşumlarını  açıklamışlardır.
Özbey  (1979),  Kaplıcalar  ve  içmeler  kılavuzu  isimli
araştırmasında  bölgedeki  27  kaynakla  ilgili  kısa  bilgi-
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Şekil L Marmara Bölgesinin yapısal ve nıağmatik haritası termomineral kaynakların konumları

1er  vermiştir.  Başkan  ve  Canik  (1983),  Ege  Bölgesinin
sıcak  ve  mineralli  sular  haritasını  hazırlarken  bölgenin
jeolojik  ve  hidrojeolojik  özellikleri  suların  hidrojeokim-
yasal  türleri  ve  ayrıca  Marmara  Bölgesi'nde  bulunan  25
termomineral  su  kaynağına  ilişkin  fizikokimyasal  özel-
likleri  vermişlerdir.  Ülker  (1988),  Türkiye'de  Sağlık
Turizmi  ve  Kaplıca  Planlaması  adlı  eserinde  Marmara
Bölgesi'nde  faaliyette  bulunan  10  termomineral  suyun
tam  kimyasal  analiz  raporlarına  yer  vererek  tedavisinde
etkili  olduğu  başlıca  hastalıkları  belirtmiştir.  Ayrıca,
araştırmasında  sağlık  turizminin  gelişmesi  için  önemi
her  geçen  yıl  artan  kürler  hakkında  bilgi  ve  Türkiye
kaplıca  ve  içmeler  klavuzu  da  verilmiştir.  Bölgede,  gü-
nümüzde  faaliyette  bulunan,  tek  veya  bir  kaç  tanesi  bir
arada  olan  farklı  lokasyonlardaki  36  adet  termomineral

kaynağın  10'u  içme  ve  26  taneside  kaplıca  niteliğinde-
dir  (Çizelge  1).  Marmara  Bölgesi'ndeki  termomineral
kaynaklarla  ilgili  olarak  tarafımızdan  Büyük  içme,  Kü-
çük  içme.  Kuzuluk  maden.  Kuzuluk  sıcak,  Armutlu,
Karaıhca  ve  Tuzla  termomineral  kaynaklan  için
1.Ü.M.R, Ç.RA.EM, ve TÜBİTAK - Gebze'de yaptırı-
lan 8  adet kimyasal  analiz sonucu ile daha önceki  yıllar-
da  Yenal  diğerleri  1975  tarafından  yapılmış  olan  16
adet termomineral kaynakların kimyasal  analiz  sonuçla-
rı  Çizelge  2fde  verilmiştir,

MARMARA  BÖLGESİ  TERMOMİNERAL
KAYNAKLARI

Genelde  litresinde  çözünmüş  olarak  en  az  1  gram
mineral  içeren  ve  sıcaklığı  20*Cden  yüksek  olan  sulara
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termomineral su adı verilir, Vadoz, jüvenil ve miks ola-
rak üçe ayrılır. Vadoz (atmosferik) su, yağmur, kar gibi
atmosferik suların kayaçlann geçirgenliği ve süreksiz-
liklerine bağlı olarak derinlere inmesi ve ısınıp iyon
yüklenerek tekrar yeryüzüne çıkmaları ile oluşur. Ço-
ğunlukla radyoaktif olan jüvenil su, yeryuvarının çok
denlilerinde yüksek basınç altında, jüvenil hidrojenle
atmosferik oksijenin birleşmesi yoluyla oluşur ve göl-
lenerek çatlaklardan yeryüzüne doğru çıkarken çevre
kayaçlardan iyon yüklenir, Miks yada karışık olarak ni-
telendirilen sular ise vaduz ve jüvenil suların birbirleriy-
le karışması sonucunda oluşurlar.

TS 8363*6 (TS, 1990) göre termomineral sular şifalı
sular olarak nitelendirilmiş olup şifalı su grubu 4 ayrı
gruba (A,B,C, ve D) ayrılmışlardır. Bunlardan A grubu
su litrede en az 1 gram erimiş mineral içeren sudur, B
grubu su litrede 1 gramdan az erimiş mineral ve I,SJF
(1.0 mg/1), Fe (20 mg/i), CO2 (1000 mg/l)ve Rn (18,0
milimikro - curi) gibi tesirli elemanları belirtilen sınır
değerleri üzerinde içeren sudur, C grubu su doğal sıcak-
lığı 2ÖÖC den fazla olan sudur, D grubu su ise, mineral-
ce fakir ve soğuk olup şifalı oldukları tıbbi raporları
tespit edilen sudur. Bir termomineral kaynak mineral
madde, tesirli iyon değerleri ve sıcaklıkları bakımından
A,B,CJD şifalı su gruplarından herhangi biri ile ifade
edilebildiği gibi, AB, AC, DB, CB, ve ABC şeklinde de
tanımlanabilir. Araştırma sahasındaki termomineral su-
ların büyük çoğunluğu (29 tanesi), litrede 1 gramın üze-
rinde mineral madde içerdiklerinden A grubu şifalı su-
lara dahildirler. Bölgedeki termomineral suların tamamı
(36) tesirli eleman değerleri ile B grubu ve sıcaklık de-
ğerleri (20°C'nin üzerinde olmaları yönü) île de C grubu
şifalı sulara girmektedirler,

Marmara Bölgesi'nde bulunan toplam 36 adet termo-
mineral kaynağın ~ %90!ı fay kontrollüdür (Şekil 1) ve
çoğunluğu ABC şifalı su grubuna dahil olan vadoz (at-
mosferik) veya miks kökenli sulardır (Pehlivan ve Yıl-
maz, 1995).

T E R M O M İ N E R A L K A Y N A K L A R I N

İÇDLEBİLIRLIĞt

İnceleme alanında yer alan termomineral kaynakla-
nıl içilebilirliği; Schoeller içilebilirlik diyagramı (Scho-
eller, 1962) ve Çevre kanunu su kirliliği kontrol yönet-
meliği kalite sınıflan diyagramı ile değerlendirilmiştir.

Çizelge 1, Marmara Bölgesi Termomineral Kaynakları

İÇMELER

Akarca (M.Kemal Paşa-Burea)

Aşağı Palamutlu (Bayranıiç-Çanakkale)

Büyük: içme (İstanbul)

Çitli (İnegöl-Bursa)

Ekşidere (Gönen-Balıkeşir)

îhcaköy (Sındırgı-Bahkesir)

Kuzuluk maden (Akyazı)

Küçük içme (İstanbul)

Kirazlı (Merkea-Çanakkaie)

Ömerköy (Susurluk-Balıkesir)

KAPLICALAR

Armutlu (Armutlu-Yalova)

Bardakçılar (Çan-Çânâkkale)

Bataklar (Susurluk-Balıkesir)

Bursa(Bursa)

Çan (Çan-Çanakkale)

Gemlik (Gemİik-Bursâ)

Gönen(Qönen=Balıkesir)

Dağ İlıcası (Balya-Balıkesir)

Dümbüldek (MKemal Pâşâ-BufM)

Hıdırlar (Yenice-Çânakkâlê)

Hisaralan (Sindirgi-Balikêsir)

Karaılıca (Çan-Çanakkale)

Kırkgeçit (Biga-Çanakkata)

Kocabaşlar (Lapseki-Çanakkale)

Kizıkköy (Manyâs-Bâhkësir)

Külcüler (Bayranıiç-Çanakkale)

Kestanbolu (Ezine=Çanakkale)

Kuzuluk (Akyazı-Adapazân)

Oylat (İnegöl-Bursa)

Ozancık (Çan-Çanakkale)

PamukçuİBalikesir)

Tuzla (Ayvacık-Çanakkale)

Tuzla Tl (Ayvacık-Çanakkale)

Yalova(Termal-Yalova)

Yeniköy (Manyas-Balıkesir)

Yıldız (Susurluk-Balıkeşir)

(Kaynak : Yenal,O., vd.,1975, Türkiye Maden Sulan Marmara Bölgesi 2 )

Schoeller İçilebilirlik Diyagramı

Bilindiği gibi Schoeller içilebilirlik diyagramında
sular, devamlı içilebilen sular, zorunlu durumlarda içile-
bilen sular ve içilemiyen sular olmak üzere üç ana grup-
ta toplanmıştır. Bu kapsamda Çizelge 2'de verilen de-
ğerler Schoeller içilebilirlik diyagramına aktarılmış ve
sonuçlar Şekil 2'de verilmiştir, Yapılan değerlendirme-
lere göre Marmara Bölgesi termomineral kaynaklan içi-
lebilirliklerine göre 8 gruba ayrılmıştır. Bunlar:

a grubu:

Akarca, Armutlu, Bursa, Gönen, Dağ Ilıcası, Düm-
büldek, Ekşidere, Hisaralan, Tlıcaköy, Ömerköy, Pa-
mukçu ve Yalova termomineral kaynakları Na, Cİ, SO4,
Ec, dH (Fr) ve SO4 bakımından devamlı içilebilen sular
sınıfında yer alır,

b grubu:

Bataklar, Küçük içme ve Yıldız termomineral kay-
nakları Na, SÖ4, Ec ve dH (Fr) bakımından devamlı içi-
lebilen sular, Cİ bakımından ise içilemiyen sular sını-
fında yer alır.
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Çizelge 2, Marmara Bölgesi termomineral kaynaklarının kim-
yasal analiz  sonuçlan  (değerler  mgll cinsinden)

c grubu:

Büyük  içme  ve  Kuzuluk  maden  termomineral  kay-
naklan  S04> Ec ve  dH (Fr)  bakımından devamlı  içilebi-
len  sular,  Na bakımından  zorunlu durumlarda içilebilen
sular,  Cl  bakımından  ise  içilemiyen  sular  sınıfında  yer
alır.

d  grubu:

Çilli  ve  Oylat  termomineral  kaynakları  Na,  CL  SO4

ve dH  (Fr)  bakımından  devamlı  içilebilen  sular,  Ee  ba=
kımından  ise  zorunlu  durumlarda  içilebilen  sular  sını-
fında  yer  alır.

e  grubu:

Karaılıca  termomineral  kaynağı  Na, S0 4 ve dH (Fr)
bakımından  devamlı  içilebilen  sular,  Na  bakımından
zorunlu  durumlarda  içilebilen  sular,  Ec  bakımından  ise
içilemiyen  sular  sınıfında  yer  alır,

fgrubu:

Kestanbolu  termomineral  kaynağı  SÖ4  ve  dH  (Fr)
bakımından devamlı  içilebilen  sular, Na,  Cl  ve Ec  bakı-
mından  ise  içilemiyen  sular  sınıfında  yer  alır.

g  grubu:

Kuzuluk sıcak termomineral kaynağı Na, S04, Ec ve
dH  (Fr)  bakımından  devamlı  içilebilen  sular,  Cl  bakı»
mından  ise  zorunlu  durumlarda  içilebilen  sular  sınıfın-
da  yer alıı\

h grubu:

Tuzla  ve  Tuzla  Tl  termomineral  kaynakları  SÖ4  ve
Ec  bakımından  devamlı  içilebilen  sular,  Na,  Cl  ve  dH
(Fr)  bakımından  ise  içilemiyen  sular  sınıfında yer alır.

Çevre  Kanunu  Su  Kirliliği  Kontrol  Yönetmeliği
Kalite  Sınıfları  Diyagramı

9.8,1983  tarihli  2872  sayılı  Çevre  Kanunu  hükümle-
rine  uygun  olarak  hazırlanmış  ve  4.9.1988  tarihli  19919
sayılı  resmi  gazetede  yayınlanmış  olan  Su  Kirliliği
Kontrol  Yönetmeliği  (kıta  içi  su  kaynaklanmn  sınıfları-
na  göre  kalite  kriterleri)  su  kalite  parametrelerinden
olan inorganik kirlenmeyi  gösteren parametrelere ait  ve-
riler  (Türkiye  Çevre  Vakfı,  1992)  kullanılarak  oluşturu-
lan diyagrama  (Şekil  3)  Çizelge  2'de  verilen değerlerden
inorganik  katyon,  anyon  ve  anyon  grupları  aktarılmış-
tır.  Karşılaştırmalar  sonucunda  elde  edilen  veriler  Çi-
zelge  3'de  sunulmuştur.
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TERMOMİNERAL
SAĞLINA  ETKİSİ

KAYNAKLARIN  İNSAN

Marmara Bölgesinde bulunan termomineral  kaynak-
lanıl  insanlar  tarafından  içmelerde  ve  kaplıcalar  da  iç-
me  amaçlı  olarak  kullanılması  durumunda  söz  konusu
tennomineral  suların  insan  sağlığına  olumsuz  ve/veya
olumlu  yönde  yapabileceği  etkiler  değerlendirildi  Su-
yun  içersinde  bulunan  iyonların  türlerine  ve  miktarlan=
na  göre  insan  sağlığı  üzerindeki  etkileri  farklılıklar  su=
nar.  Dünya  Sağlık  Örgütü  (WHO,  Tebbutt  1975  ve
Gray  1994)  ve  Türk  Standartları  (TS)'nın  maden  ve
kaynak  sulan  için  müsaade  ettiği  içme  smır  değerleri
Marmara  Bölgesi  termomineral  kaynaklan  analiz  so-
nuçlan  ile  karşılaştırılmış  ve  su  türlerine  göre  sınır
değerleri  aşan  iyonlar  Çizelge  4'de  verilmiştir.  Marma-
ra  Bölgesi  termomineral  kaynaklan  için  yapılan  değer-
lendirmeler sonucunda içme,  maden  ve  kaynak  suların-
da  standartlara  göre  smır  değerlerini  aşan  insan
sağlığını  olumsuz  yönde  etkileyebilecek  iyonların  çok-
luğu  dikkat  çekicidir,

SONUÇ  VE  ÖNERİLER

Termomineral kaynakların içilebilirliği  için  Su Kirli-

liği  Kontrol  Yönetmeliğine  göre  yapılan değerlendirme-
ler  sonucunda  Ihcaköy,  Oylat  ve  Ömerköy'ün  su  kalite
sınıfı  3'e  kadar  çıktığı,  diğer  kaynakların  ise  su  kalite
sınıfı  4'e  giren  iyonlar  içerdiği,  radyoaktivite  (a  aktivi-
tesi  ve  ß  aktivitesi)  bakımından  Kestanbolu  termomi-
neral  kaynağının  su  kalite  sınıfı  4'e,  Ömerköy  termo-
mineral  kaynağının  ise  su  kalite  sınıfı  l'e  girdiği  tesbit
edilmiştir.  Ayrıca,  Schoeller'in  suların  içilebilirlik  di-
yagramına  bakıldığında  ise  Akarca,  Armutlu,  Bursa,
Gönen,  Dağ  Ilıcası,  Dümbüldek,  Ekşidere,  Hisaralan,
Ihcaköy,  Ömerköy,  Pamukçu  ve  Yalova  termomineral
kaynaklarının  devamlı  içilebilen  sular  sınıfında  bulun-
dukları  söylenebilir.

İnsan  bünyesi  (organizması)  üzerinde  uyarıcı  etkisi
olan  radyoaktivitenin  içme  ve  maden  suyu  standartları-
na  göre  a  aktivitesi  4  kaynakta,  a  ve  ß  aktiviteleri  6
kaynakta,  kaynak  sulan  standartalanna  göre  ise  a  akti-
vitesi  11  kaynakta (Çizelge 4),  a ve  ß aktiviteleri  1  kay-
nakta  sınır  değerlerin  üzerinde  içerildiği  için  olumsuz
etkileri  görülebilir,

Termomineral  kaynakların  içme,  kullanma  ve  satıl-
ması  izni,  kaynak  suyu  standartlarına  göre  veriliyorsa,
bu  suların  riskli olduğu,  iznin  içme  ve/veya maden  sula-
rı standartlarına göre verilmesi durumunda ise Çitli, Ek-
şidere, Hisaralan, Ihcaköy, Oylat ve Ömerköy termomi-
neral  kaynaklarının  insan  sağlığı  bakımından  olumsuz
etkisi  olmayan kaynaklar olarak kabul  edilebilir.

Sonuç  olarak,  içme,  maden  ve kaynak suyunun  içil-
mesi,  kullanılması  ve  işletilmesi  aşamalarında  stan-
dartlar  arasındaki  uyumsuzluğun  ortadan  kaldırılması-
nın  gerektiğini  söyleyebiliriz,  Ayrıca  su  türlerine  göre
standartlann  yeniden  gözden  geçirilmesi  gereklidir.  Ör-
neğin, özellikle  kaynak  sularında  bulunma ihtimali  yük-
sek  olan  ve  zehirli  maddeler  sınıfında  bulunan  Hg'ya
kaynak  standartlarında  yer  verilmemiştir.  Söz  konusu
düzenlemeler  yapılmadığı  takdirde  termomineral  kay-
nak  işletmesiyle  uğraşan  kişiler,  amaçlarına  hizmet
edecek  olan  standart  verilerini  kullanarak  halk  sağlığını
olumsuz  yönde etkileyebilirler,
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Kiref faşı -MarnlÂrdışımına Bir Örnek;
Trabxon - Rize Yöresinde Moastrichfîan

Salih  YÜKSEL*
KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TRABZON

ÖZ
Tonya  (Trabzon)  ve  Rize  yöresinde  Maastrichtian,  killi  hiyomikrit  ve  marn  katmanlarının  düzenli  ardtşımı  şeklindedir.

Bu  ardışımın  mevsimsel  olduğu  düşünülmektedir;  yağışlı  ve  taşıntılann  hol  olduğu  kışın  ve  baharda  marn  katmanları,  sa*
kin  yaz  döneminde  kireçtaşı  katmanları  oluşmuştur,

GIRIŞ

Bu  çalışmayla,  kireçtaşı  -  main  ardışımına  bir  ör-
nek  ele  alınmıştır.  Örnek  alan  olarak  Tonya  yöresi  ve
Rize  yöresinde  inceleme  yapılmıştır  (Şekil  1).  Bu  yöre-
lerin  genel  jeolojisi  Gattinger  (1962),  Takashi  ve  Öner
(1975),  Korkmaz  ve  Gedik  (1988),  tarafından  ortaya
konmuştur,

Tonya  yöresi  Maastrichtian  yaşlı  kireçtaşı  -  marn
ardışımından  katman  ölçeğinde  ölçülü  olarak  iki  adet
ve  bunun  doğuya  uzantısı  olan  Rize  yöresinden  bir  adet
kesit  alınmıştır  (Şekil  2),  Kil  mineralleri  diferansiyel
termik  analiz  yöntemiyle  incelenmiştir.

KIREÇTAŞı  -  MARN  ARDıŞıMıNıN
İNCELENMESI

Ardışım,  Tonya  yöresinde  ve  Rize  yöresinde,  stra-
tigrafik  birimin  tabanından  doruğuna  bir  yeknesaklık
göstermektedir.  Killi  kireçtaşı  katmanlarıyla  marn  kat-
manlarının  düzenli  olarak  ard  arda  gelmeleri  şeklinde-
dir (Şekil 2).  Katmanların  alt ve  üst  yüzeyleri  düz ve pa-
raleldir,  herhangi  bir  tortul  yapı  kapsamazlar.  Gerek
marnlar,  gerekse  killi  kireçtaşlan  ince  laminahdırlar;
katmanlar  iç  kısımlarında  bir  dereceleme  göstermezler.
Bu  yönleriyle  ardışım,  türbiditlerden  farklıdır.  Katman
kalınlıkları  bir  düzenlilik  göstermez,  kalın  ve  ince  kat-

Şekil L  Yer Bulduru  Haritası.

manlar ard arda bulunabilmektedirler,

Kireçtaşlan,  killi  biyomikrittir  (Levha  I»  a,  b,  c).  Şu
faunayı  içerirler:  Globotruncana  bulhides  Vogler,  Glo-
botruncana arca  (Cushman),  Globotruncana verticosa
(White),  Globotruncana  linneiana  (D'Orbigny),  Globot-
runcana  sp,,  Abathomphalus  intermedius  (Bolli),  Ahat-
homphalus  intermedius,  Rosi  ta  patelliformis  (Gandolfi),
Rosita  contusa  (Cushman),  Rugoglobigerina  sp.,
Heterohelix sp.

Kesitlerde mevcut olan  12  marn  katmanının ayrı  ay-
rı  kil  mineralleri  incelenmiştir.  Kil  minerali  türleri  tüm
katmanlarda  bir  yeknesaklık  göstermektedir.  Başlıcala-

*  Bu makale  inceleme aşamasıda  iken  Sayın  Doç,  Dr.  Salih  YÜKSEL 2.4.1994 tarihinde  vefat etmiştir.  Hocamızı  saygıyla
anıyoruz.
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Şekil 2,  Kireçtaşı  -  marn  ardı§ımı  dikme  kesitleri,  a,  h  :  Ton
ya yöresi,  e: Rize yöresi,

n  illît  ve  montmorillonitlir  (Şekil  3).  Yalnıca  bir  kat-
manda  bunlara  ek  olarak  kaolinit  ve  iki  katmanda  ver-
mikülit  saptanmıştır.

OLUŞUM

Kireçtaşı  -  marn  ardışımlannın  oluşumu  değişik
şekillerde  yorumlanmıştır,  Başlıcalan  şöyledir:  Ca-
CO3  çökeliminin  peryodik  değişimleri  (Seibold,  1952),
iklimsel  ve  tektonik etkiler  (Ziegler,  1958),  ortamın  dö-
nem  dönem  değişimleri  (Sehwarzacher,  1964),  sürekli
bir CaCO3  çökelimi  içerisinde  karadan  gelen  kil  oranla-
rının  değişimleri  (Hoorn,  1970),  dinamik  kalker  akma-
lau  (Lombard,  1972),  iklimsel  değişimler  (Cotillon  ve
diğ.,  İ979; Darmedru,  1984),

İncelememizi  göz  önüne  aldığımızda,  ortamda  sü-
rekli CaCO3  çökelimi  olmakta  ve  ortama  sürekli  kil  gel-
mektedir.  Gerçekte,  kil  mineralleri,  karadan  gelme  kı-
rıntılı  mineralleridir.  Sonradan  transformasyon,  post  -
sedimanter  diajenez  ve  neoformasyon  olayları  meydana
gelebilmektedir  (Millot,  1964),

Marn  evresi,  kardan  kil  taşınmasının  fazla  olduğu,
çok  az  karbonat  çökeliminin  vuku  bulduğu  bir  evredir.
Yağışlar  fazladır  ve  bol  miktarda  başlıca  kil  olan  teri-
jen  materyel  tortulaşma ortamına  taşınmaktadır,  Az  ya-
ğışlı  sakin  mevsime  girildiğinde,  kil  taşınması  azal-
makta,  tortulaşma  ortamında  kalkerli  biyojen
materyellerin  çökelmesi  baskın  olmaktadır;  bu  killi  ki-
reçtaşı  evresidir.  Böylece,  terijen  (karadan  türeme)  ma LEVHA  I,  Killi  biyomikritler  X6.3
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Şekil  3,  Diferansiyel  termik  analiz  diyagramları.  Kil  mineral

leri: lllit, montmorillonit, vermikillit.

teryellerle  talsojen  (denizde  oluşmuş)  materyallerin
oranlarının  art  arda  değiştiği  düzenli  bir  ardışım  mey-
dana  gelmektedir,  İstisnai  yağışlar  ve  taşkınlar  ara  killi
katmanlar  oluşturabilirler.

SONUÇ

Kireçtaşı  -  manı  ardışımları,  göllerdeki  varv  oluşu-
muna  benzer  şekilde,  mevsimsel  oluşumludur.  Sürekli
CaCO3  çökeliminin  olduğu  denizel  ortamda,  yağışların
bol  ve  kaıadan  gelen  kil  taşıntılaıının  fazla  olduğu  kı-
şın  ve  baharda  marn  katmanı,  sakin  yaz  döneminde  ise
kireçtaşı  katmanı  oluşmaktadır,

KATKI BELİRTME

Diferansiyel  termikk  analiz  yöntemiyle  killerin  ince-
lemesini  yapan  Â,  Van'a  ve  paleontolojik  incelemeyi
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Eğirdir Göl Çanağının Oluşum Zamanına
İlişkin Gözlem II

Nizamettin KAZANCI
.Ü, Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ANKARA

ÖZ

Eğirdir ilçesi yakınındaki kolüvyonlarda bulunan tiif seviyeleri K - Ar yöntemiyle yaşlandırılmış olup, sonuçlar bu pirok*
lastiklerin Erken Pleistosen*de çökeldiklerini göstermiştir,

GİRİŞ

Bu yazı sunacağı radyometrik yaş verileri ile Ka-
zancı (1993)'ü devamıdır. Bununla beraber yeni radyo=
metrik yaş verileri oradaki bazı yorumların gözden ge-
çirilmesini gerektirmektedir,

TÜFLER VE RADYOMETRİK TARİHLENDIRME

Eğirdir ilçesinin üzerinde bulunduğu kolüvyon depo=
su (birikinti konileri - slope fans) iki adet mavimsi - gri
renkli tüf seviyesi bulundurur, Bunlar ilçenin doğu ve
batı uçlarındaki inşaat yarmalarında, kolüvyonlarm ke-
silmesiyle ortaya çıkmışlardır, Tüfler eğimli bir yüzey-
de, yanyana gelişen birikinti konileri (slope fank) üze-
rinde depolandıklaniçin topografik yükseklikleri va
statigrafik kalınlıkları yanal yönde çokça değişkendir,
Mosfra konumlan yarma durumuna göre farklılık göste-
rir, Alttaki seviye göreceli olarak daha kalındır ve yer
yer deformasyon yapılan (hafifçe kıvrılmış tabakalar)
bulundurur.

Tüfler epiklastik tortul içermez. Ortalama tane boyu
1 mm, en büyük tane boyu ise 6 mm dır, Mineralojik
olarak litik tane ağırlıklıdır (foSÖ), Bunun yamsıra %30
pümis, %20 kristal tane içerir, Dokusal Özellikleri dö-
küntü şeklinde yerleştiklerini göstermektedir. Minera-
loji yönden Gölcük (İsparta) piroklastikleri ile aşırı
benzerlik gösterir, Bu seviyeler radyometrik yaş tayini
için örneklenmiştir.

İnceleme malzemesi (örnekler) Eğirdir ilçesinin batı
yönündeki (Askeriye tarafı) yarmalann ilkinden alın-
mıştır, Burası Öğretmenler Kooparatifi'ne 50 m mesa-
fede, eski - yeni yol ayrımındadır, Alt tüf seviyesi,
mevcut yol düzeyinde 3 m, üst seviye ise 4,5 m yüksek-
tedir. Örnekler HJ. Mitchell (Ingiltere)'in yardımıyla K
- Ar yöntemi kullanılarak yaşlandmlmış olup sonuçlar
şöyledir:

Üst tüf seviyesi: 1.38 + 0.13 milyon yıl

Alt tüf seviyesi: 1.50 + 0,18 milyon yıl

Bu tarihler yaklaşık olarak Erken Pleistosen'e karşı-
lık gelir,

YORUMLAR VE SONUÇLAR

Mineralojik ve paleocoğrafik deneştirmelere göre
Eğirdir kolüvyonlanndaki tüfler çok büyük olasılıkla
Gölcük (İsparta) volkanik çıkış merkezinden kaynak»
lanmışür. Zaten yörede bu piroklastikleri verebilecek
başkaca freatomagmatik bir volkanizma da yoktur. Ger-
çi daha geniş bir alanda Neojen birimlerini kesen çıkış-
lan var ise de bunlar küçük asidik sorkulumlar halinde-
dir.

Gölcük volkaniklerinin, hiç olmazsa volkanizmanın
başlagıç yaşı 4,6 milyon yıl olarak verilmektedir (Le-
ferve ve diğ., 1983), Bunun ürünleri ise yakın çevredeki
karasal ve gölsel Neojen birimleri ile yanal geçişli, Ku-
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vaterner tortullanyla da örtülü olarak gözlenmekte, ön-
ceki yaş verisi ve bu stratigrafîk ilişkiye dayanılarak,
Gölcük volkanizmasının Üst Miyosen - Pliyosen yaşın-
da olduğu çıkartılmaktadır (Karaman, 1986; 1994), Ay-
nı gözlem ve yorum başka araştırmacılarca da benim-
senmektedir (bkz. Karaman, 1986 ve 1994'teki
değinmeler),

Kazancı (1993), yukarıdaki kaynak ve yaş ilişkisine
dayanarak, Eğirdir kolüvyonlannın depolandığı çökün-
tü yamacının Orta? - Üst Pliyosen öncesinde meydana
getirilmiş olması gerektiği belirtmiştir. Bu yorum do-
laylı olarak bir kısım kolüvyonların da Neojen yaşlı ol-
duğunu ifade eder, Ancak tüllerden elde edilen yeni ve-
riler, hiç olmazsa bu seviyeler ve üzerinde kalan
koiüvyal tortulların Kuvaterner yaşlı olduğunu ortaya
koymuştur, Bir başka sonuç ise Gölcük volkanizması-
nın Pliyosen'de sona ermediği Erken Pleistosen'de de
devam ettiği şeklinde verilebilir,

Kolüvyonlar Kuvaterner döneminin tipik tortulları-
dır; fakat jeoloji literatüründe bunlar hakkında çok az
bilgi vardır, Eğirdir kolüvyonları, ilave olarak, yüksek
eğimli yamaçlarda ve çok geniş zaman aralığında birik-
miş olduğundan bazı tipik özelliklere sahiptir. Yaşlı
tortullann üzerinde güncel oluşum devam etmekte olup
kollüvyal süreçler için doğal İaboratuvar halindedir. Bu-
rada izlenen fasiyesler, bir kısım yaşlı kolüvyonların

alüvyal yelpaze toıtullaııyla kanştmlmış ve iç yelpaze
tortulları şeklinde yorumlanmış olabileceğini düşün-
dürmüştür. Belki de yaşlı istiflerde kolüvyonlann yete-
rince tanınmamasının sebebi budur (Nemec ve Kazancı
1995).
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Orta - D  Ege Arası  Denizel  Çizgiselliklere
İlişkin  Bazı Yorumlar

Dursun  BAYRAK
MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Dairesi, ANKARA

öz
Bu  çalışma  Ege  Anadolu  kara  alanındaki  grahenleri  çevreliyen  ve  horstları  oluşturan  düşey  atımlı  -  oblik faylar  ite  Ana-

dolu  kıyılan  yakınında  Ege  Denizi  tabanında,  bunların  uzanımı  olduğu  düşünülmüş  olanlar  arasındaki  bağlantıyı  araştır-
ma yönünde planlanmıştır,  Tüm  bu faylar Miosen  -  ertesi  -  Güncel arası yaştadır*

Veri  edinmede  bi  ampirik  yöntem  seçilmiştir.  Tüm  varsayımlı  ve  700'e  erişen  değerler  işlenme  yönünde  SURFER  Prog-
ramı9  na  kayıtlanmış  ve  sonuçta  bir  eş  -  derinlik  haritası  ile  bir  3  -  B  Görünüm  üretilmiştir*

Ege  anadolu  kara  alanında  K'den  G*e  sırası  ile  Bakırçay*  Gediz?  Küçük  Menderes  ve  Büyük  Menderes  ana  akarsularu
adları  bu  akarsulardan  türe(tÜ)miş  olan  grabenler  ile  eş  doğrultuludur.

Deniz  alanında  200  m  derinlik  eğrisi  çoğunlukla  Anadolu  kıyıları  genel  uzanımına  koşuttur  ve  tekneler  boyunca  derin*
likler  700  -  2  500  m  arasında değişir.

Çıktı  haritasında  görüldüğü  yönde,  B  uçları  graben  yapılarının  deniz  -  altı  uzanmanın  sonlanmasım  helirliyor  olan  dört
tekne  konumları  açısından  karakteristiktir\  Harita  alanında  bir  bölümü  içeriUyor  olan  beşincisi  İse  Helen  Yayt'na  yakınlık
dışında  eş  özellikleri  taşır,

Bu  dört  teknenin  konumu,  yönlenmedeki  küçük  değişimler  ile,  K'den  G'e  grahenlerin  devamlarını  düşündürür*  Bu  dü-
şünce  bağlamında  Tekne A  Bakırçay,  Tekne  B  Gediz,  Tekne  C  Küçük  Menderes,  Tekne  D  Büyük  Menderes  ve  Tekne  E  ise
Muğla  -  Dalaman  grabenlerinin  devamı  alınabilir.  26*D!38°  08'K  -  lf  10fD/38° K  arası fay  çizgisi  D  ucunda  belirgin  bir  kıyı
çizgisi  dönüşünü  tanıtlar  ve  Karaburun  Yarımadası  güneyinde  sahanlık  kınlım  çizgisi  ile  çakışır*  Bu  çizgisettik  yamsıra
Çökmüş  bir  alandan  yükseltilmiş  bir alana  geçişi  imliyor  olan,  eş  -  derinlik  eğrilerinin  K yöndeki pikini  de  sergiler.

AMAÇ

Bu çalışma Ege Anadolu kara alanındaki  grabenleri
çevreliyen ve horstlan oluşturan dikey  -  oblik faylar ile
Anadolu  kıyıları  yakınında,  Ege  Denizi  altında  bunla-
rın  devamı  olduğu  düşünülenler  arasındaki  bağıntıyı
araştırmak için  oluşturulmuştur.  Bu  fayların  tümü  Mi-
osen = ertesi'nden Güncei'e erişen yaşlardadır (Ek, I),

Tüm çalışma alanı  için,  tüm  ayrıntıların  izlenebile-
ceği bir panoramik (3 - B) görünüm çizimi çıktısı edin-
me ikincil amaç olmuştur (Ek, II).

Sırası  ile  Ege  Anadolu kara alanında  ve Ege  Deni-
zi'ndeki tüm yükseklikleri, derinlikleri, çizgisel / eğri gi-
dişleri  ve  gerek yarımadalar  gerekse  de  adalar kıyı  çiz-
gilerini  işlemeye  yönelik  bir  uzun  -  erimli  ve
genişletilmiş  çalışma  (kişisel  olarak)  oluşturulacaktır.

Bu açıdan eldeki çalışma, sonuçlan ile öngörülenin so-
nuçlarını  karşılaştırmada  bir  pilot  çalışmadır,  Bu  açı=
dan bunun bir üçüncü amaç sayılacak olması gerekir*

Belirtilmeyen  değer  bir  dördüncü  (amaç)  de,  Ege
Kıta  Sahanlığı  Alanı'm  ilişkin  olan  öncelleyen  bir  ça-
lışma  ile  eldekinin  sonuçlarının  ilintisini  irdelemektir,
Bu  bakış  açısında  varılmış  sonuçlar  Aksu,  Piper  ve
Konuk'ça  (1986),  Gediz  Delta  Alanı'na  ilişkin  getiril-
miş  olanlar ile  deneştirilebilir,

YÖNTEM

Yöntem'in iki alt - bölümde açımlanması gereklidir.

Veri  Eldesi

Veri  eldesinde  ampirik  yöntem  seçilmiştir.  Horst
oluşturan çizgiselliklerdeki tüm noktalara +100 yükselti
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değeri, kıyı çizgilerindeki noktalar için 0 ve denizum
çizgiselliklerindeki noktalar -100 derinlik değerleri ve-
rilmiştir, bu değerleri almada birincil yönlendirici dü-
şünüş, topoğrafik haritalarda kapsanılıyor olan, kıyı
çizgileri ve çizgisel / yaysı yapılarca imlenmiş olan
alanlar arasındaki engebe değişimidir.

Veri işleme

Tüm varsayımlı değerler ilintili boylam (X) ve en-
lem (Y) koordinat değerleri ile birlikte SURFER Prog-
ramı'na yüklenmiştir. Bu proto çalışmada işlenmiş
nokta sayısı en çok 700'e erişmiştir. Veri işleme süreci
akışında topoğrafik haritalardaki ile bir ölçüde uyumlu-
luk taşıyor olan bir kartezyen sistem uygulanmıştır,
25° boylam / 36° enlem kesişme noktası origin (GB),
29û20fboylam / 39° 30' enlem (değerleri) ise çapraz kö-
şe için maksimum sınırlamalar (olarak) alınmıştır,
Çıktı'da izlenebileceği gibi, Program'»! teknik karakte-
ristikleri bağlamında seçilmiş bir noktaya göre gerek X
ve gerekse Y düzleminde 10* ölçüsünde bir artım ya da
azalım yeni yerleştirilecek noktalar için sırası ile
+0.010 ve -0.010 (değerlerine) eşgelir. Bu gereklilik 60
dakikanın 1° ye eşit olduğu gerçekliğinden türer. Tüm
noktalamaların (çok daha ayrıntılı çalışmalar için sani-
ye düzeyindeki konumlandırmalar dışında) dakika kay-
ması bazında oluşturulması gerekir ve bir dakika +/-
0,060 (ölçüsünde) sayısal değer değişimini imler. Bu-
nun anlamı bu tülden bir çalışmada boylam düzleminde
25° nin 25.0000'a, 25°30fnın 25.0300'e, 26° nin
25.0600te, 26° 30' nin 25,0900'e, 27° nin 25.1200fe ve
enlem düzleminde ise 36° nin 36I)00Q'a, 36° 30' nin
36.0300'e, 37° nin 36,0600'e, 38° nin 36.1200'e eşdeğer
olduğudur.

Verilerin kayıtlanmış ve FAYLAR, DAT adlı gir-
di dosyasının oluşturulması ertesinde veri işleme süre-
ci boyunca

- Yüklenmiş veri alanını gridlemede FAYLAR.
GRD,

- Eşyükselti / Eşderinlik Halitası çıktı dosyası için
TOPO seçeneği ile FAYLAR, PLT, (değişik çıktı dos-
yalarını ayırma açısından) 3 - B çıktı dosyası için
SURF seçeneği ile FAYLAR 1, PLT dosyaları üretil-
miş ve,

- Çıktı dosyalarını ekrana dökmede VIEW seçeneği
aşılmıştır.

İşleme sürecinin son evresinde (anılan) iki çıktı gö-

ı LU mm Plotter kullanılarak kağıda çizdirilmiştir. Bu çi-
zimler, GRD oluşturma aşamalarında, en uzun kenar
için seçilmiş ve belirlenmiş oran bağlamında progra-
matik olarak saptanmış olan boyutlar sınırları içinde
çizdirilmiştir.

ORTAM VE KARAKTERİSTİKLER

Morfoloji

Ege Anadolu kara alanında anıldıkları sıra ile K'den
G'e dizilimi! Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Bü-
yük Menderes örneği ana akıntılar adlan bunlardan tü-
remiş olan grabenler ile eş gidişlidir. Genel anlamda
bu grabenler D - B doğrultusunda uzanırlar ancak K ya
da G yönde 10Q - 30° arasında sapma gösterirler. Bunun
anlamı Bakarçay'ın K yönde 10°, Gediz'in G yönde 30°,
Büyük Menderes'in K yönde kıyı kuşağında 45° ve ka-
ra içi alanda 15° saptığıdır. Tüm bu çöküntü alanları 28°
20' ile 29° arasında sönümlenir, Kuşkusuz bu, anılan
akarsular içinde geçerlidir, Grabenleri ayırtlıyor olan
horst alanlarında akıntı yönleri bu anılan akarsulara dik
yada daha doğru bir söyleyişle obliktir.

Bu graben - horst yapılarını sınırlıyor / belirliyor
olan faylara ilişkin olarak bunlann graben tabanların-
dan yüzlerce m. yükselen çizgisellikler / yapılar olduk-
ları belirtilebilir.

Batimetrî

25° D'dan 29° 20f D'ya ve 36° 27f K'den 39° 37f K'e
değin uzanımı ile çalışma alanı Midilli Adası'ndan Ege
Anadolu kıyı çizgisi boyunca Datça Yarımadası'na ve
Astypalaia Adası'ndan Tinos - Mykonos (Cycladic)
Adalar Alanina değin yayılımlıdır ve Orta Ege'den D
Ege'ye değin olan Ege Denizi bölümünü kapsar. Bu
alanda sahanlık kınlım çizgisi ötesindeki su derinlikleri
Midilli G'indeki A Teknesinde en çok 700 niye, B Tek-
nesi yakınlarında 790 - 950 m'ye, C Teknesinde 954 -
1215 niye, D Teknesi'nde 710 m'ye, E Teknesi'nde ise
1250 - 2500 m'ye erişir. Derinliklerde G yönlü artış
Helen, Pliny ve Strabo Hendeklerine erişimi imler ve
Ege Denizinin bu bölümünde doruk değerine (4338 m)
Rodos Adası GD'sunda ulaşır. Tüm alanda 200 m de-
rinlik eğrisi çoğunlukla Anadolu kıyı çizgisinin genel
eğilimine koşut uzanır.

" izmir Körfezi iç bölümünde derinlikler 20
m'den azdır ve katmanlar 110 m den azdır ve katmanlar
110 m derinlik eğrisine değin KB yönünde tatlı dalımlı-
dır, Çandarh Körfezi kendisini Çandarlı Havzası olarak
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bilinen teknenin varlığı ile karakterize eder. Bu havza
ayrık ve faylarla - sınırlanmış niteliktedir. Havza - orta-
sı alanında derinlikler 140 nı'yi aşar ve bu havza île
Dış izmir Koyu arasındaki bağlantı, su derinliğinin 95
m'den az olduğu KD - GB uzammlı bir yükselti boyun-
cadır....." (Aksu, Piper, Konuk, 1987),

Çıktı harita çiziminde görülebildiği gibi, B uçları bu
graben yapılarının deniz-altı uzanımlarının kamalan-
masını yada bitimini belirtiyor olan dört tekne konumla-
rı açısından karakteristiktir. Halitada bir bölümü kapsa-
nılan bir beşincisi ise Helen Hendeği'ne yakın olmanın
ötesinde eş özellikleri yansıtır,

Önceki Çalışmalara Bîr Bakış
11 Ege Bölgesi'nin tektonik stili Anadolu Plaka-

sı'nın B ucunu bölümleyen çok sayıdaki mikroplakanın
sınırları boyunca karmaşık atım örneklerini kapsar,
Anadolu Plakası'nın KAF boyunca Karadeniz Plaka-
sına göre B yönlü hızlı hareketli ve Afrika Plakası'na
göre GB yönlü hareketli Ege Plakası'nın K'den G'e ikin-
ci kuşaktan genişlemesini başlatmıştır. Bu genişleme
süreci Geç Miyosen'de başlamış ve güncelde de aktif
olan normal faylarca sınırlanmış çok sayıdaki D - B gi-
dişli grabence karakterize kılınmıştır,

K ve G kıyıları boyunca sınırlıyor olan faylar sonu-
cu bir graben olan İzmir Körfezi " (Aksu, Piper, Ko-
nuk, 1983). Gediz Grabeni'nin çatallanmış B ucunun G
çatalını karakterize eder.

",„„ Ege kıyılarına şimdiki çehresini kazandıran
asıl olaylar dizisi 12,5 milyon yıl önce, Orta Miyo-
sen'de başladı, Bu, aynı zanmanda paleotektonik döne-
min bitip, neotektonik dönemin başladığı tarihtir.

Paleotektonik dönemde özetle Anadolu K - G sıkış-
tırma kuvvetleri etkisi altında kalmış ve bunun sonucu
kıvrımlı ve kırıklı dağ kuşaklan oluşmuştur,

Neotektonik dilimde ise, Anadolu onu genişletmeye
ve uzatmaya zorlayan K - G çekme (ekstansiyonel) kuv-
vetlerin etkisinde kalmıştır. Bu çekme kuvvetleri gra-
ben adını verdiğimiz iki yanındaki faylar ile kopmuş
dar ve uzun birtakım çöküntü alanları meydana getir-
mektedir. Bu alanlar her yol 1 - 2 eni daha alçalmakta-
dır. Ege kıyılarının çok girintili çıkıntılı olması yine bu
D - B doğrultulu çöküntüler nedeniyledir.

İyon Denizi'nden GB Anadolu'ya yay - biçimli bir
dalma - batma kuşağı yeralmaktadır. Afrika kıtası ve

Akdeniz'i taşıyor olan Afrika Plakası, Anadolu - Ege
Denizi ve Yunanistan'ı taşıyan Ege - Anadolu Plakası
altında bu kuşak boyunca dalarak yok olmaktadır. Bu
dalma - batma kuşağı, kuşağa koşut çöküntülerin olu-
şumuna neden olmaktadır. K Anadolu Fay Zonu ile
Ege Hendeği arasında kalan B Anadolu parçası ise Bye
doğru hareket etmektedir.

Le Pichon ve Angelier (1979 - 81) tarafından savu-
nulan teze göre Ege'deki dalma - batma olayı Ege -
Anadolu Plakası'nda gerilmelere ve dolayısıyla graben
ve horstlarla karakterize olunan blok hareketlerine ne-
den olmaktadır.

McKenzie, Topponnier, Dewey ve Şengör (1979) gi-
bi araştırmacıların tezlerine göre B Anadolu'nun B'ya
doğru hareketli Yunan makaslama zonu (Şengör, 1979)
tarafından frenlenmektedir, Bu da D - B sıkışmaya, K
- G açılmaya (genişlemeye) neden olmakta ve dolayısı
ile D - B uzammlı çöküntü alanları meydana gelmekte-
dir....." (Ersoy, 1991).

"..... Akdeniz çökelim tarihi havzaların oluşumu,
bunların dolgulanması ve izleyen kıvnmlanma ve yük-
selmesince örneklenir, Ege Denizi kenarları yeryüzün-
deki tektonik / sismik açıdan yeryüzündeki en aktif
alanlardan biridir,

Çökel yığışımının konumu ve hızları topoğrafik en-
gebelerden etkilenir, (Düşey ya da yatay) yer hareketle-
ri sili / plotformu / yükseltilmiş alam / blok yükselmele-
rini / düzeyleri değiştirir, çökel yığışım hızını artırır
ya da azaltır ve havzaları üretir ya da yokeder,

Bölgedeki güncel yer hareketleri ileri derecede hızlı
ve karmaşıktır.

Mora Yanmadası'ndaki KKB'dan GGB'ya yönelim
gerek dokanaklarda gerekse yapısal kuşaklarda yansıtı-
lır, Auboin Yunanistan'ın yapısal karakteristiklerini Al-
pın Orojenezi'nin ve anılan yönde bir ekseni olan iki
sut ve tekneden oluşmuş bir jeosenklinalin evriminin
sonucu olarak tanımlar.

Bu yapısal eksen Ege boyunca yay biçiminde sürer
ve bir dizi konsentrik zon sergiler. Anadolu Ege kıyı-
sındaki faylanma D - B uzammlı yarımadaları kesen, K
- G gidişli bir dizi fayla düzensiz kılınmıştır, GB Ana-
dolu'daki kayalıklar düşey faylan yansılar. İzmir'den
Antalya'ya değin yay - biçiminde ve Ege Yayı eğilimine
dik yayılımı bir sismisite zonu varlığı da bu tanımlama-
nın bir noktasını oluşturur.
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Auboin'in düşündüğüne göre bu jeosenklinal siste-
minin D kuşaklan Ege Havzası'nı oluşturacak yönde
Miyosen ve Pliyosen'de çökmüştür, Cyclad Adaları,
Çeşme ve Bodıum yarımadalan arasındaki kıyı alanına
değin yaysı bir gidiş izliyor olan Pelagonian Kuşa-
ğı'nın yüzeye çıkmış bölümü olarak tanımlanmıştır,
Bu kuşak güncelde de çökmeyi sürdürür. Tüm anakara
Yunanistanı boyunca sözkonusu olan KKB'dan GGD'ya
eksen eğilimi Girit D ucuna değin bu yönelimi sürdürür
ve ertesinde KKD'ya döner - bir öteki deyişle yaklaşık
90e lik bir dönüş yapar.

Mc - Kenzie'ye göre bölgedeki yer hareketleri en
azından Pliyosen'den beri işlevsel olmuştur. Böylesi
karmaşık bir alanda düşey hareketlerin doğrultusu ve
yoğunluğu kısa dilimlerde değişmiş olabilir ancak bir-
kaç milyon yıllık dilimde 3 000 m derinliğe erişen G
Ege Havzası'nı üretme yönünde 0,5 - 2 m/binyıl hareket
hızları gereksinilir lf (Flemming, 1971).

"„.„Pliyosen başlangıcında yeni bir tektonik evre
başlamıştır. Bu tektonik dilimdeki hareketler çoğun-
lukla düşeydir ve merkezi havzaları çökmekte iken ke-
narları yükseltilmiş olan tüm Akdeniz çevresini etkile-
miştir, Havzaları ve bunların birbirleri ile bağlantılarını
ya denetliyen ya da biçimlendiren bu tektonik hareketler
güncelde de süregiden, büyük kalınhklardaki çökel yı-
ğışımlarını olası kılmıştır " (Nesteroff, 1970).

".....Saros Körfezi ile Rodos masında yer alan Ege
Anadolu ortadan D'ya Ege Denizi D'ya doğru kapanan
ve B yönde Eğriboz doğusundan Rodos'a bir çizgi bo-
yunca sonlanan grabenlerin varlığı ile göze çarpar. Bu
grabenler Ege Anadolu'nun B'ya akışlı ana sonuç akın-
tılarını denetler. Grabenler D - B doğrultulu olan ve
arada küçük ölçekli sağ - yanal - atım bileşeni içeren
aktif normal faylarca sınırlanır. Bu grabenler kalın Ku-
aterner çökel yığışımlarını içerir ve faylanmanın Geç
Miosen evresinde başlamış olduğu düşünülür, Graben-
ler Pleyistosen dilimine değin, kalın istifleri üretme yö-
nünde hızlı çekmemiştir. Bu açıdan Ege Anadolusu ve
KD Ege Geç Miyosen diliminde başlamış olan K'den
G'e genişleme bölgesidir....." (Şengör ve Dewey, 1979),

SONUÇLAR

Çıktı çizimlerine ilişkin düşüncelerin iki alt - baş-
lıkta açımlanması gerekir,

Kontur Haritası

a- Faylar örneği DAT dosyasında sık noktalamaya

konu oluşturmuş alan bölümleri kendisini sık kon turlar
ile belirgin kalır,

b- Hiçbir konturun izlenemediği bölümler, ya B bö-
lümdeki örnekler gibi hiçbir yükselti değerinin işlenme-
diği ada alanları, ya salt faylarla sınırlı olma dolayısı
ile yeterli sayıda noktanın imlenmediği anakara alan lan
(D - orta bölümden KD bölüme alanlar), ya da çalışma
alanında salt bir bölümü kapsanılan denizel derinlik
alanlarıdır,

c- Harita alanında tümü ile kapsanılan dört ve bir
bölümü ile kapsanılan bir teknenin görünümü / uzanı-
mı, K'den G'e, yönlenmedeki bir ölçüde değişim ile,
grabenlerin uzanımlarına yaklaşık özdeştir. Bu düşün-
ce bağlamında A Teknesi Bakırçay Grabeni'nin, B Tek-
nesi Gediz Grabeni'nin, C Teknesi Küçük Menderes
Grabeni'nin, D Teknesi Büyük Menderes Grabeni'nin, E
Teknesi ise Muğla - Dalaman Grabeni'nin uzanımı / de-
vamı alınabilir,

d^ 26° D / 38° OS'K - 27° 10fB / 38°K arasında uza-
nım lı fay D ucunda belirgin bir kıyı çizgisi dönüm nok-
tasını imler ve Karaburun Yarımadası G'indeki sahan-
lık kınlım çizgisi ile örtüşür. Ancak bu noktada harita
ölçeklerinin farklı oluşundan ve elle çizimden türeyen,
bir ölçüdeki konuşlandırma hatasının izleneceğini be-
lirtmek gerekir. Bu çizgisellik, yanışım, belirtilecek
olan basamaklanma çizgileri ile açımlandığı yönde bir
çöküntü alanından bir yükseltilmiş alana geçişi göste-
ren, konturlann K-yönlü bir pik oluşturmasını da imler,

e- Bu fay çizgiselliğinin K bölümündeki tekneler
KB - GD'dan yaklaşık D - B ya gidişli iken, G holü-
mündekiler tümü ile KD'dan GB'ya gidişlidir. Bu uza-
nım yönleri bulundukları bölümlerdeki fayların eğilim-
leri ile uyuşma içindedir,

f- Girdi dosyasındaki / verilerindeki yükseklik / de-
rinlik değerleri ampirik olmasına rağmen, çıktı hartisın-
da eşyükselti eğrileri, kıyı çizgisi boyunca olduğu 4+
gibi gerek graben alanlarında gerekse de bunları ayıran
alanlarda D'ya yönlenmeli pik oluştururlar, Bu açıdan
belirtilmeye değer bir nokta fay düzlemleri boyunca eş-
yükseltİ eğrileri sıklığının arttığıdır,

g- Çandarh ve Dış İzmir Körfezleri'nde alınmış
olan sismik kesitler boyunca K'den G'e (gidişli) fay çiz-
giselliklerine yaklaşık koşut ufak fayların varlığı bul-
gulanmıştır. Bunlar olasılıkla ana çizgiselliğin ikincil
ürünlerini tanıtlar.
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h- Varsayımlı bir çizgisellik Eğriboz D ucundan Gi-
rit D kıyısına uzanır ve ertesinde Helen Yayı Yapısı ile
bir ölçüde uyuşumlu olarak yaklaşık D yönde uzanım-
lıdır ve bu açıdan Hendeklerin Kfi için cephe çizgisi
olarak alınabilir. Bu yaysı çizgi akışı yanısıra D Ege'de
teknelerin bitimini karakterize eder ve (bu çizgi) ötesin-
de giderek artan derinlikler bulgulanır. Belirtilebilecek
bir diğer nokta ise bu eşik çizgisi Cindeki fayların di-
key yönlenmesidir. Bu, Tekne C ve Tekne D için de ge-
çerlidir, Flemming (1971) bu çizgiselliğin bir yükseltil-
miş sırtı ve Peloponnes'ten Girit'e değin uzanan bir
antiklinoryum eksenini imlediğini getirir.

i- Kıyı çizgisine koşut olmaları ve bu açıdan tekne-
leri ve fayları olduğu ölçüde graben I eri de kesiyor ol-
maları yönü ile düşey hereket çizgileri / eğrileri G ve K
bölümleri arasındaki farklılığın göstergeleridir. Flem-
ming'in vurguladığı yönde (Flemming, 1971) G bölüm-
de düşey hareket değerleri Eğriboz - Girit arası varsa-
yımlı yaysı çizgi yakınlarındaki +3 m/bin yıl
değerinden Anadolu kıyı alanında 0 m/bin yıl değerine
değişir. K bölümde ise bu değerler sırası ile -3,0 m/bin
yıldan D yönde =0,5 m/binyıl değerine değişir. Kara İçi
alanda, bir öteki deyişle D yönde bu değerler kıyı çizgi-
sinden uzaklaştıkça -0,5 m/bin yıldan -2,0 m/bin yıl de-
ğerine azalır,

j- Bu çizgiselliklere ilişkin en belirgin karakteristik
kendisine Kenne Körfezi - Datça - Dalaman alanında
gösteren dom yapısıdır. Bu alan 0 m/bin yıl değerinee
tanıtlandığı yönde düşey hareketlilikte duraylılığm do-
ruk noktasını imler,

k- Tekne C, Tekne D ve Tekne E'nin GB yönlü uza-
ması olasılıkla bu alanda etkili olan çekme kuvvetleri-
nin ve dalma - batma kuşağı yönünde sürüklenmenin /
çekilmenin sonucudur,

3-B Görünüm Çıktısı

Tüm bölgesel gerçek derinlik ve yükseklik değerleri-
nin yüklenmemiş olması ve salt kıyı çizgisellikleri bo-
yunca ampirik değerlerin işlenmiş olması yönüyle 3-B
Görünüm Çıktısı'nda morfoloji beklenenden çok daha
abartılı ölçekte % boyutta üretilmiştir % edinilmiştir,

TARTIŞMA / İRDELEME

Genişleme sürecinin Saros Körfezi'nden Rodos'a de-
ğin tüm Ege boyunca işlevsel olduğu düşünülmekle
birlikte elinizdeki çalışma salt Midilli Adası - Rodos
arasının kapsar, Bu açıdan alanı irdelemeye yönelik ça-

balar kuşkusuz bu ikinci ile sınırlı olacaktır,

Önceden belirtildiği gibi, tüm harita alanında faylar
iki gidiş yansılarlar. Birinci eğilim GB'den yaklaşık
KD'ya, ikincisi ise D'dan B'ya ya da KB'dan GB'ya'dır.
Bu ikinci eğilim kümesi birinciye dik ya da oblik uza-
nımlıdır. Bu, tekneler için de geçerlilik taşıyor olan
noktadır.

K bölümde iki tekne, Tekne A ve Tekne B ile iki
graben, Bakırçay ve Gediz grabenleri izlenir. Tekne A,
GD'dan KB'ya uzannnhdir ve Bakırçay Grabeni'ne bir
oblik oluş sergiler, Midilli Adası Cindeki Fay 1 olası»
lıkla Bakırçay Grabeni'ni K'de sınırlıyor olan Fay A'nın
devamıdır, Fay boyunca K'den Gfe yanal kayma bu dü-
şünüşü üretir. Bir değişik söyleyişle bu Fay Fay 1 ile
26°5ÖfD/39° K noktasında kesişmekte iken G yöndeki
ikinci bölümü Fay 2 ile kisişme noktası olan ,26°40T>/
38ü50'K noktasında yeniden izlenmeye başlanır ve Ka-
raburun Yarımadası'nı boyun bölümünde kesecek yön-
de kıyıya koşut uzanır. Bunun anlamı bu iki nokta ara-
sındaki atımın kaymanın yer değiştirmenin yaklaşık
10' - 20' düzeyinde olduğudur. Fay 2, Tekne A uzak
G'inde DKD'dan BGB'ya çatallanır, K - G Fayı'ndaki
yanal hareket ve (bu alanda) kıyı çizgisinin B yönde
ilerlemesi bağlamında Fay 2fnin doğrultu atımlı bîr fay
olması gerektiği sonucu çıkarılabilir, Öte yandan Fay 1
ve Fay 2, Tekne A'yı içeren bir yelpaze - görünümü
oluşturur yönde, Bfya doğru birbirlerinden giderek
uzaklaşırlar. Buna karşın, Bakırçay Grabeni'ni sınırlı-
yor olan Fay A ve Fay B, DGD'dan BKB'ya birbirine
giderek yakınlaşarak uzanır ve 28°30' noktasında kama-
lanır. Bu işe Fay 1, 2, A, B alanı içinde, apeksi D ucun-
da olan B yönde yayılımlı yaklaşık bir yelpaze yayılı-
mı üretir. Bu, kıyı kuşağında belirgindir. Belirtilecek
bir öteki nokta düşey hareketlerin hızlarına ilişkindir.
Kara içi bölüm için 0,5 m/bin yıl, kıyı ve kıyı ötesi bö-
lüm için 1 m/bin yıl düşey hareketlilik hızları bağla-
mında son 10 000 yıllık dilim (Holosen) için toplam dü-
şey hareket nicelliğinin anılan bölümler için sırası ile 5
ve 10 m'ye eriştiği söylenebilir. Bu nicelik değeri Tek-
ne A yönünde artar. Son 2 000 000 yıllık dilime (Pleis-
tosen) bakışta ise bu değerler sırası île 1 000 ve 2 000
m'ye erişir, Bu derinlik değerleri ise olasılıkla fayların
kıyı kuşağındaki uzanımlarını örtüleyen kalın çökel yı-
ğınını üretmede yeterlidir. Çandarlı Havzası'nda 10 -
70 m arası kalınlıkta Holosen çökel istifinin ölçümlen-
miş olması yönü ile, belirilebilecek olan nokta Fay Tin
Fay A'ya, Fay 2'nin ise Fay B'ye bağlanabileceğidir. Bu-
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nun bir sonucu olarak düzleminde Tekne A'nııı Bakır-
çay Grabeni'nin su - altı uzanımı olduğu çıkarılabilir.

Tekne B ve Gediz Grabeni Alanı'na gelince; morfo-
lojik açıdan B yönde ve boyun bölümü ötesinde K yön-
de çıkıntı oluşturan Karaburun Yarımadası ve Sakız
Adası Alam olasılıkla, Gediz Grabeni'nin yön değişi-
minde, çatallanan doğasında ve (bu) Grabeni sınırlıyor
olan faylardaki karmaşada izlenebileceği gibi, bir kar-
maşayı tanıtlar. Bu alanda Fay 3, Fay 4 ve Tekne
BD'dan B'ya uzanmalıdır. İki yakası da faylarla sınır-
lanmış olan İzmir Körfezi Gediz Grabeni'nin G bölü-
münü oluşturur ve yaklaşık D - B gidişlidir. Bu çökün-
tü alanı, belirtildiği yönde bir grabendir ve D yönde,
Karaburun Yarımadası'nı kesen ve Ayvacık Fayı adı
verilen fayla bitimlenir, Gediz Grabeni'nin G ve K çatal-
laıı Yamanlar Horstu'nca ayrılır ve bu Horst'u K'de sı-
nırlıyor olan fay, bir yön değişimi ile, Gediz Grabeni'ni
G'de sınırlıyor olan Fay D'ye erişir. Kara - içi yönünde,
28° / 36° 40* noktasında Gediz Yapısı'nın K sınırı olan
Fay C bir dirsek oluşturaıak ansızın K'e yönlenir ve bu
nokta erteside K - G Fayı'na koşut uzanır. Bölgesel ba-
kış bağlamında bu açımlanacağı yönde, kıyı çizgisinin
D yönde gerilemesi ile uyuşur. Bu alanda, Sakız Adası
ötesindeki Tekne B, Tekne A'ya göre daha B'da konum-
lanır ve bu ise kara alanının B yönlü çıkıntı oluşturma-
sı ile pozitif korelasyonu imler. Tekne B'yi sınırlıyor
olan Fay 3 ve Fay 4, K'de ve G'de Tekne'den bir ölçüde
uzakta konumlanır ve D - B yönlü uzammlıdır. Morfo-
lojik çizgilenme (sebebi) ile Fay 4, dalgalı biçimde uza-
nım sergilediği, Karaburun Yarımadası ve Sakız Adası
G kıyısı boyunca Fay D'ye erişir. Yöredeki ilerleme fa-
yın doğrultu atım hareketli nitelikte olduğunu düşün-
meyi yönser. Bunun ötesinde Fay 5'in B ucu ile Fay
4'ün görünür D ucu arasındaki aralanma 10' dır ve bu
Ayvacık Fayı adını alan K - G Fayı'nın iki ucu arasın-
daki aralanma ile uyumludur. Bu gözlem Fay 4fün, ça-
tallarından biri Fay D, öteki ise Fay 5 olan bir birleşme
ürünü olduğunu düşündürür, Gözönünde tutulan olası
yer - değiştirme kayma sonucunda söylenebilecek olan
nokta Fay 5'in, Küçük Menderes Grabeni'ni K yönde sı-
nırlıyor olan Fay E ile birleştiğidir. Bu düşünüşü des-
tekleyici bir öteki nokta, kıyı kuşağında, Bülbüldağı
(Efes) çevresinde GB'dan KD'ya gidişli iki koşut çizgi-
selliğin varlığıdır. Fay 5'ten Fay E'ye yanal yer - değiş-
tirme açısından bu iki çizgisel gidiş olasılıkla doğrultu
- atım karakateristiklîdir ve yer - değiştir kayma olası-
lıkla bu karakteristikten doğmuştur. Bu çizgiselliklerin
varlığı kendisini Bülbüldağı Alam'nm blok - niteliğinde

yansıtır ve bu veri / bulgu bu çizgiselliklerin düşey bi-
leşen içerdiğini de düşündürür. Bu açıdan bunlar oblik
faylardır. Bu çizgisellekler K - G Fayı'na (Ayvacık Fa-
yı) oblik uzammlı olmalarına karşın, Çandarlı Körfe-
zi'nde sismik kesitlerde kurgulanmış kıyı kuşağı fayla-
rı bu bakışa yardımcı olur. Burada belirtilmesi gerekli
olan nokta, gerek genişleme ve gerekse sıkışma süreç-
leri sonucunda bu alanın ileri derecede karışık / karma-
şık doğalı olduğudur ve bu açıdan da bu alan hareket
farklılaşması çizgisi / alanı olarak alınabilir. Ege, G bö-
lümünde GD yönde kaymakta / hareket etmekte olması-
na karşın, K bölümünde B yönde hareket eder. Bu dü-
şünüş bağlamında en karakteristik çizgisellik, G'inde
tekne uzanım yönlerinin belirgin ölçüde farklılaştığı
Fay 5 çizgiselliğidir.

BGB - DKD yönlü uzanımı açısından Tekne C gra-
ben oluşturan faylara, en azından kıyı kuşağı alanları
ile sınırlı olanlara koşutluk sergiler. Bu, Fay 6 için de
geçerlidir, Geometrisi açısından uzunlamasına merceksi
biçim taşıyor olan bu tekne bu alandaki fayların uzanı-
mına karşıtlık sergiler, Bunun salt Fay 6'ya bağlı olarak
üretilmiş olabileceğinin düşünülmesi gerekir, ilk ba-
kışta bu sonuç bu alan yakınındaki değişen hareket yö-
nü düşünüşü ile karşıtlık oluşturur. Bu düşünüş açı-
sından teknenin varolduğundan daha geniş olacağı
bekleniı\ Bu yüzden bir öteki düşünüşle alanın, yakın -
K'inde işlevsel olan sıkıştırıcı kuvvetlerin etkisinde
kalmış olduğudur. Ancak alanın ve G'inin en belirgin
karakteristiği, görüleceği yönde, ana çizgileri ile GB'ya
uzanımdır. Fay 6' konusunda ise; bu fayın, olasılıkla
Fay 4, 5 ve D üçlü grubunca üretilmiş olan ve 2° ye eri-
şen kayma ile K - G Fayı'nın (Ayvacık Fayı) G - uç
bölümü sayılması gerekir. Ancak bu düşünüş ile bir
uyuşmazlığın varlığı kendisini, önceki iki bölümün ön-
ceki teknelerin. Tekne A ye Tekne B'nin D uçlannı sı-
nırlamasına karşın. Fay 6' nün Tekne C'y i B ucunda bi-
timlediği noktasında kendisini vurgular. Bu
uyuşmazlığı aşmada olası bir açıklama Karaburun Ya-
rımadası G'indeki alında hareket niceliğinin K bölüm-
dekine göre çok daha fazla olmuş olduğudur. KD bölü-
münde Bülbüldağ Bloğu'nu sınırlıyor olan Fay ll'in,
uzanımı ile K - G Fay'nın (Ayvacık Fayı) uzantısı ve
kaymış bölümü olarak alınması gerekir ve kayma nice-
liği en çok 25'e erişil*. Bu, gerek kıyı - çizgisinin ve ge-
rekse Tekne C'nin D ucunun D yönlü gerilemesi ile ör-
tüşür. Ancak bu nokta K'de K - G Fayı'nda gözlenen
yanal kaymaya bir karşıtlık sergiler. Bu bakış açısın-
dan Küçük Menderes Grabeni'nin K sınırını oluşturu-
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yor olan Fay E boyunca D yönde bir doğrultu - alım ha-
reketinin olduğu ve Fay'in sürekliliğini Fay 12'de vur«
guladığı sonucu çıkarılabilir, Bu açıdan da alanın tüm
çalışılan bölümünde hareket yönündeki farklılışma ve
yönlenmedeki büyük kargaşa bir açıkla(n)maya kavu-
şabilin Bülbüldağ Bloğu'nca tanıtlandığı yönde Fay 12
düşey bileşen de taşır ve bu açıdan bir oblik fay olarak
tanımlanabilir, Bu açıklama yöntemi olasılıkla niçin
Tekne Cnin uzatılmış (uzunlamasına) mere eksi geo-
metri edindiğini ve ötekilere göre kıyıya yakın olduğu-
nu da açımlar. Bu varsayımlı fay olasılıkla, uzantısı ile
Tekne Cnin D bitimidir, Bülbüldağ Bloğu'nun hemen G
köşesinde izleniyor olması yönü ile kıyı çizgisi dönüm
noktası bu bakışı destekliyor olan bir göstergedir ve
ötesinde, Graben'i G'de sınırlıyor olan ve deniz yönün-
deki uzanımı Fay 6 olan Fay F boyunca hareket yönü=
nün değişimini de açımlar.

Tinos - Mykonos Adalar Alanı'nı Naxos - Paros »
Amorgos Adalar Alanı'ndan ayıran ve Fay 7 ve Fay 7
ile imlenmiş olan alana ilişkin belirtilmesi gerekli olan
ise; G'de konumlu Fay 7"nün görünüşte, Tekne C'yi
G'de yaklaşık 15lık bir yer değiştirme sergilediğidir.
Böylesi bir düşünüş ile bakış anakara Yunanista-
nı'ndan Helen Yayı'na (olan) genel yönelim ya da hare-
ket eğilimleri ile uyuşur.

Büyük Menderes Grabeni ve Tekne D'ye ilişkin dü-
şünmek gerektiğinde; Fay 6' boyunca hareketin, önce-
den açımlandığı yönde, yaklaşık 10f - 15"lık bir yanal
kayma / yer değiştirme üretmiş olaması olasıdır. Bir
sonuç olma bağlamında Tekne D'yi K'de sınırlıyor olan
Fay 8, görünürde, Büyük Menderes Grabeni'ni G'de sı-
nırlıyor olan Fay H'm uzanımıdır. Bu ise Tekne D'nin
konumu bağlanımda olumsuz bir görüştür. Bir düşü-
nüş olarak, Tinos - Mykonos ve Naxos - Paros - Amor-
gos Adalar Grupları arasındaki çökmüş alan olan Çö-
küntü A, Büyük Menderes Grabeni'nin uzantısı olarak
görülebilecektir. Ancak Fay 6! boyunca hareket örneği,
önceki paragraflarda açımlanmış olan noktalar ile kar-
şılaştırıldığında bu düşünüşün aşılması gerekir. Bu-
nun ötesinde bir öteki uyuşmazlık noktası Fay 7nin
Fay G'nin uzanımı alınması koşulunda bu çizgiselliğin
izlenemıyen bölümünün bu alandaki haıeketin yönüne
karşıt bir bileşen olarak değişeceği gerçeğidir, Bir ek
nokta A Çöküntüsü'nün olasılıkla Tekne Cnin uzantısı
olan bir çöküntü olduğudur, Bunun ötesinde, Fay F ve
Fay G ile karşılaştırıldığında Fay T ve Fay 8'in birbi-
rinden gittikçe uzaklaşması genişleme gelişimi ve GB

yönlü hareket görüşü ile uyumluluk taşır. Bu noktalar
çerçevesinde söylenebilecek olan Tekne D'nin Büyük
Menderes Grabeni yapısının. Fay 8'in Fay G'nin ve Fay
8"nün Fay H'ın uzantısı olduğudur. Fay 8 ve Fay 8' iki-
lisinde gözlenebilen bir öteki karakteristik, bu alan
G'indeki Helenik Yayı ile uyumlu yönde çizgisellik yö-
nünün değişimidir. Önceki çizgisel eğilimlere göre, bu
değişim o denli açıktır ki? GB yönlü hareket diliminin
kanıtı (olduğu olan) düşünceyi üretebilmiştir.

Fay 9-9* ve Fay 10-10' ikilileri konusuna gelince;
özellikle ilk ikili Kerme Körfezi'nin K ve G kıyı çizgile-
rini oluşturur. Bu ikili kara içinde 28°45T> noktasına
değin izlenebilir. Kıyı kuşağında da uzanımlı bu ikili
kıyı çizgisi eğilimine belirler. Bu ikilinin ve Rodos
Adası'nın G'inde (konumlu) Tekne E'nin varlığı, olası-
lıkla, bu alanda GB'dan KD'ya bir cephe görünümü açı-
sından Dalaman Çöküntüsü'nün su - altı uzahımını ve
bunun dışında bir teknenin yokluğunu açıklığa kavuş-
turur,

Flemming'in vurgulamış olduğu düşey hareketin ni-
celiği konusuna gelince; düzeltilmiş türev hareket çizgi-
lerinden görülebileceği yönde, en azından birkaç bin yıl
öncesinden güncel'e Ege Anadolu'su anakara alanı ve
Orta Ege Denizi çökmüş, Ege Denizi C bölümü ise
yükselmiştir, İki hareket yönü arasındaki ayrım çizgisi
/ eğrisi, tüm alan açısından karakteristik (olan) bölümle-
yici özellikleri önceden tartışılmış olan Fay 5 ile he-
men hemen örtüşür çakışır, Bu çizgi açımlanmış dü-
şünceler açısından destekleyici işlev taşır, Çandarlı -
Karaburun KB'smdan Fay 5 Kindeki kıyı çizgisine de-
ğin cephe çizgileri ya da yayılan dalgalar örneği hareket
çizgileri taşıyor olması yönü ile Bölüm A Orta - Ege
yönünde artan bir çökmeyi sergiler. Bu görüş, Sporad-
lar Havzası ile birlikte yeniden değerlendirildiğinde bir
uyumluluğu gösterir, Yükselme ve çökme yönlü hare-
ketler arasındaki geçiş kuşağı 0 m/bin yıl ve -0,5 m/bin -
yıl çizgileri arasında konumlanır ve tüm kıyı kuşağı
bölümü boyunca uzanır. Bu göreceli duraylı alan, süreç
içinde ya hiç hareketin gelişmediği, ya da çok düşük
ölçüde geliştiği bir alandır. Görülebileceği yönde, bu
duraylılık alanı, yükseltilmiş ve çökümüş alanlar ara-
sında, Kerme Körfezi'nden G'e bir düz - alan oluşturur.
Bölüm B, Bölüm A'nınkilerden giderek uzaklaşan çiz-
giler akışını sergiler ve bu, Anadolu kıyılarına yaklaş-
tıkça, bir bileşik yelpazenin iki lobunun açılımı geo-
metrisi ile sonuçlanır. Bu bölümde deniz yönünde artan
+ değerleri Sporadlan Havzası ile Dodecanese Adalar

40 Jeoloji Mühendisliği



Orta -  D Ege Arası

Grubu  arasında  bir  yükseltilmiş  alan  varlığını  imler.
Bu  veri  Cycladic  Adaları  Grubu  ile  uyumludur,  Bölüm
A  ve  Bölüm  B'ye  ilişkin  çizgiler  Karaburun  Yanmadası
-  Sakız  Adası  alanında  birbirine  yakınlaşır,  Bu  birleş-
me  alam  yükseltilmiş  Bölüm  B'nin  K  yamacını  oluştu-
rur.  Bölüm Cye,  bir deyişle  de  B  Anadolu  anakara  ala-
nma  ilişkin  olarak  ise,  bu  dalga  yayılımının  yönünün  B
yönlü  ve  bu  açıdan  da  önceki  bölümlere  karşıt  olduğu
belirtilmelidir,  Bu  bölümde  tüm  süreç  boyunca  hareke-
tin  niteliğinin  çökme  olduğu  düşünülür,  Bu,  tüm  kıyı  -
yakını  alanlar için  geçerlidir  ve  Holosen dilimi  için  çök-
me  niceliği  olasılıkla  5  -  20  m'ye  erişir.  Bu  açıdan  kıyı
çizgisi  geometrisi  öncelikle,  bu  anakara  bölümündeki
çökmeden  türemiş  olan  deniz  düzeyi  yükselmesince  ve
ertesindeki,  kıyı  kuşağı  ile  karşılaştınlabilir  göreceli
duraylı  alandaki  (modern)  çökel  yığışımınca  biçimlen-
dirilmiştir,

KATKI  BELİRTME

Çalışmayı  yürüten,

-  Çıktıları  plot etmede  ve  çizimleri  edinmede  izinle-
ri  ve katkıları  yönü  ile  Jeofizik  Dairesi  teknik elemanla-
rına,

-  Verileri  gözden  geçirmede  ve  print  almada  izinleri
yönü ile Maden Etüd Dairesi teknik elemanlarına,

-  Moral  yardımları  yönü  ile  Jeoloji  Dairesi  teknik
elemanlarına  teşekkürlerini  iletmeyi  borç  bilir,

EK 1  ve EK 2  ÇİTİM DÜZENİ

DEĞINILEN BELGELER

Aksu,  A.E.  &  Piper,  DJ.W.  &  Konuk,  T,,  Late
Quaternary  Tectonic  And  Sedimentary  History
Of  Outer  Izmir  And  Çandarh  Bays,  W  Turkey:
Marine  Geology,  V  76,  Iss  1  -  2,  pp  89  -  104,
1987,

Aksu,  A,E,  &  Piper  D,J,W„  Progradation  of  The  La
te Quaternary Gediz Delta, Turkey; Marine Geo-
logy, V 54, Iss 1 - 2, pp 1 - 25, 1983,

Ersoy,  Ş,?  İşte  Ege'nin  Geleceği!  Cumhuriyet  Bilim
Teknik, Na 211, 30/3/1991, s 6,

Flemmıng,  N.C.,  Eustatic  And  Tectonic  Factors  In
The  Relative  Vertical  Displacement  of  The  Ae-
gean Coast;  In "The Mediterranean Sea:  A Natu-
ral  Sedimentation  Lab,"  By  STANLEY, DJ,  pp
189 = 201,1971,

Nesteroff,  W.D.,  The  Sedimentary  History  Oof  The
Mediterranean  Area  During  The  Neogene;  In
"Initial Reports of DSDP, V XII, Part  T\ Ed.  By
Kaneps, Ansis, G., pp  1257 - 61,1970,

Şengör  ,  A,M,C,  &  Dewey,  J,W,;  Aegean  And  Sur-
rounding  Regions:  Complex  Multiplate  And
Continuum  Tectonics  In  A  Convergent  Zone;
Geological  Society  of  America  Bulletin,  V  90,
Iss l ,pp84-92,  1979,

Jeoloji Mühendisliği 41



Orta -  D Ege Arası

42 Jeoloji  Mühendisliği



Orta -  D Ege Arası

11/2

Jeoloji  Mühendisliği 43



Orta -  D Ege Arası

11/5

44 Jeoloji  Mühendisliği



Jeoloji Mühendisliği, 47,45 5671995

Konili Matkaplar; Seçim Kriterleri
Sınıflandırılması

Sat KAHRAMAN
ÇJJ, Maden Müh. Bölümü, ADANA

öz
Konilî matkapların sondaj endüstrisinde kullanımı oldukça eskiye dayanmaktadır. Hava soğutmalı türlerinin geliştiril-

mesiyle bu matkaplar^ açık işletmelerde patlatma deliklerinin delinmesinde de kullanamaya başlamış ve hızla yaygınlaşmış*
tır,

Bu yazıda, Önce konili matkaplar tanıtılmış ve seçim kriterleri sunulmuş, arkasından da yeni ve kullanılmış matkapların
sınıflandırılmaları detaylı olarak incelenmiştir,

GIRIŞ

İlk olarak 10 Ağustos 1909'da H.R. Hughes Firması
tarafından kullanılan konili matkaplar, 1946 yılma ka-
dar yavaş gelişmiştir. Bu tarihten günümüze kadar ise
hızlı bir gelişim göstermişlerdir (Madigan ve Caldwell,
1981; Bobo, 1968).

1951 yılma kadar çelik dişli matkaplar kullanılmış
olup, 195 Fde sert formasyonlar için ilk TC (Tungsten
Karbid) matkap geliştirilmiştir (Grimes ve Felderhoff,
1992; Bobo, 1968).

Konili matkapların alt kısımlarında koniler vardır.
Koniler bir mile geçirilmiş olup üzerlerinde dişler bulu-
nur. Matkap dönerken koniler de kendi eksenleri etra-
fında dönerler, Dişler ya sert çelikten, ya da TC'den
imal edilirler. Çeşitli formasyonlar için farklı diş şekil-
leri vardır.

Matkaplar iki, üç, dört konili olabilir. Hatta özel
amaçlı tek konili matkaplar da yapılmaktadır. Fakat en
yaygın üç konili olanlardır,

MATKAP YAPISI

Konili matkaplar gövde, koniler ve koni yatakları ol-
mak üzere üç ana birimden oluşur, Şekil Tde konili
matkabın bir birimi görülmektedir.

Gövde, uçlarında koni milleri bulunan üç bacaktan
olur. Ni - Cr - Mo alaşımlı çelikten imal edilen bu ba-
caklar birbirine kaynaklanarak matkap gövdesini mey-
dana getirirler. Üzerlerinde çelik veya TC dişler bulu-
nan koniler ise Ni - Mo alaşımlı çelikten yapılmaktadır
(Moore, 1986).

Koninin mil üzerine bağlanmasını, dönmesini ve
yük taşımasını sağlayan yataklar. Kaymalı, Bilyalı ve
Makaralı olmak üzere üç adettir. Kaymalı yatak, koni-
nin tepesi ile milin uç kısmı arasındaki yatak olup, ko-
ninin merkezlenmesini sağlar, Bilyalı yatak, koniyi mile
bağlayan yataktır, Koni mil üzerine oturtulup kaymalı
yatakla merkezlendikten sonra geri çıkmaması için mi-
lin ortasındaki kanaldan bilyalar atılır. Makaralı yatak
ise, mil üzerindeki yuvalara yerleştirilen silindirik ma-
karalardan oluşur ve matkaba gelen yükü üzerine alır.
Yataklar da konilerde olduğu gibi alaşımlı çelikten
imal edilmektedirler.

Mil yatak denilen yatak türünde ise, makaralı yatak
bulunmamaktadır (Şekil 2). Koni ile yatak tüm yüzeyler
boyunca birbirlerine sürtündükleri için temas yüzeyi
fazladır ve birim yüzeye gelen yük azdır. Dolayısıyla
yatak ömrü uzun olmaktadır (Göktekin, 1983).

Yatakların aşınmalarını önlemek ve ömürlerini
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uzatmak  için  yağlanmaları  gererkir.  Klasik  matkaplarda
mil  ortasına  doldurulan  gress  yağı  yağlama  işini  yapar.
Fakat  sondaj  esnasında  yataklara  giren  çamur  yağın  et-
kisini  ortadan  kaldırmaktadır,  Klasik  yağlama  yöntemi,
günümüzde  sadece  yumuşak  formasyonlar  için  imal
edilen  bazı  çelik  dişli  matkaplarda  kullanılmaktadır,
1970  yılında  sızdırmaz  yataklar  geliştirilmiştir.  Sızdır-
mazlık  görevini  contalar  (seal)  yapmaktadır.  Bu  tür
matkaplarda  Şekil  1  ve  2fde  görüldüğü  gibi  yağ  haznesi
bulunmaktadır (Moore, 1986; Göktekin, 1983).

MATKAP  İMALATI

Matkap  imalatı,  ileri  teknoloji  bilgisi  ile  metalürji,
dövme,  işleme,  ısıl  işlem,  karbonlama,  sertleştirme  ve
montaj  bilgilerini  gerektiren  kompleks  bir  işlemdir.  Ör-
neğin,  konili  matkabın  sadece  bir  bacağının  yapımı
yaklaşık  20  işlem  gerektirmektedir,  Yine  bir  koninin
imali  yaklaşık  30  işlemle  yapılabilmektedir.  Dolayısıy-
la  üç  konili  matkap  minimum  150  ayrı  işlem  sonucu
meydana gelmektedir  (———,  1991),

Aşağıda  matkap  imalatının  sadece  önemli  adımlan
sıralanmıştır:

1.  Uygun  uzunlukta  kesilen  çelik  parçalannın  ısıtı-
lıp  dövülerek  şekillendirilmesi  ile  bacaklar  ve  koni  göv-
desi elde  edilir,

2,  Bacaklar  üzerine  koni  milleri  işlenir  ve  bilyalann

Şekil 2,  Mil yalağın yapısı  (Rabia,  1985).

atılacağı  delikler  açılır,

3,  TC  dişler  koni  gövdesine  gömülür.  Çelik  dişler
sertleştirilir,

4,  Koni  mili  gress  yağı  ile  yağlanır,

5,  Makaralı  yatağın  makaraları  yerleştirilir,  (Maka-
ralar  gress  yağı  tarafından  tutulmaktadır).

6,  Koni gövdesi  mil üzerine geçirilir,

7,  Bilyalar  delikten  atılır  ve  deliğe  tıpa  yerleştirilir,

8,  Tıpa kaynaklanır,

9,  Üç  bacak  çelik bileziklerle  bir arada  tutularak  iç-
ten  ve  dıştan  kaynaklanır,

10,  Matkap pimine diş  açılır,

11,  Pimin  üst  kısmına  model  ve  seri  numarası  işle-
nir.

12,  Matkap boyanır ve  son kontrolü yapılır.

MATKAP DİZAYNI

Konilerin Dizaynı

Koni  gövdesi  yapısal  olarak  tepe  açısı  ile  belirlenir.
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Tek  bir  tepe  açılı  düz  yüzeyli  koniler  olduğu  gibi,  iki
veya  üç  değişik  açılı  yüzeylerden  oluşan  koniler  de
vardır.  Koniler  dönerken  farklı  yüzeyler  farklı  merkez-
lere  göre  dönerler.  Matkap  eksenine  göre  dönüşte  sü-
rüklenme  etkisi  de  buna  katılacağından  yumuşak  ka-
yaçlarda kazıma etkisiyle parçalanma artar.

Koni  kuyu  tabanına  oturduğunda  yüzeyin  tabanla
yaptığı  açı  önemlidir,  Bu  açı  arttıkça  uygulanacak  dön-
dürme  momenti  de  artar.  Sert  kayaçlarda  T'den  az  alı-
nan  açı,  orta  sert  kayaçlarda  2°  -  5\  yumuşak kayaçlar-
da  ise  V  *  9öfye  kadar  çıkabilmektedir  (Goktekin,
1983),

Pratik  tecrübeler,  yumuşak  kayaçların  kazıma  etki-
siyle  kolaylıkla  delinebildiğini  göstermektedir,  Dönen
koni  üzerindeki  belirli bir  noktanın  yapacağı  iş,  matkap
merkezinden  olan  uzaklığa  bağlıdır.  Merkezde  sıfır
olan  iş,  çevrede maksimumdur,  Kayacın  merkezde  par-
çalanabilmesi  için  konilerden  bilinin  ucu  çıkıntılı  yapı-
lır  ve  ekseni  matkap  ekseninden  geçmeyecek  biçimde
saptırılır  (Şekil  3),  Sapma  miktarı  delinecek  formasyo-
nun  basınç  dayanımı  ile  doğru  orantılıdır.  Yumuşak
formasyonlarda  sapma  büyüktür,  Kayaç  sertliği  arttıkça
sapma  açısı  da  artmaktadır.  Sert  ve  aşındırıcı  kayaçlar-
da  kullanılacak  matkaplar  ise  sapmasız  yapılırlar.  Orta
sert kayaçlar  için  sapma açısı  2ÖIye  kadar  alınabilmektir
(Rabia, 1985; Göktekin, İ983).

Dişlerin  Dizaynı

Dişler  koniler  üzerinde  belirli  sıralar  halinde  bulu-
nurlar.  Bir konideki  sıranın  dişleri  diğer konideki  iki  sı-
ranın  arasına  gelecek  biçimde  bir  düzenleme  yapılır.
Dönerken  tarak  biçiminde  birbirinin  arasından  geçen
dişler  aralıklara  yapışıp  kalabilecek  kayaç  parçalarını
kolaylıkla  temizlerler  (Şekil  4)  (Rabia,  1985;  Göktekin,
1983),

Dişler,  ya  sert  çelikten  ya da TCden  yapılırlar.  For-
masyonun  basınç  dayanımı  1200  kg/cm2fnin  üzerine
çıktıkça  kabaralı  matkaplar  tercih  edilir,  Orta  sertten
sert  formasyona  geçildikçe  dişler  daha  kısa  ve  küt  yapı-
lır,  aynı  zamanda  dişler  arası  mesafe  düşürülür  (Bilgin,
199İ),

Çelik  dişler  koni  gövdesinin  oyulması  ile  elde  edi-
lir.  Dişlerin  dayanımını  arttırmak  için  yüzey  sertleştir-
me  veya  diş  üzerini  dayanıklı  malzeme  (TC  gibi)  ile
kaplama  işlemi  yapılır  (Şekil  5)  (Rabia,  1985).

TC  Dişler  koni  gövdesi  üzerine  açılmış  yuvalara  Sekile. Dişlerin dizaynı (Rahia, 1985).

Şekil 3,  Matkaplarda sapma (Rabia,  1985),

değişik  tekniklerle  (yüksek  basınçla,  çakarak,  endüksi-
yon  kaynağı  ile,  sıcak  işlemle  yapıştırma)  gömülür,
Dışarıda  kalan  kısımları  çaplarının  0.5  katı  kadardır.
Kullanılacak  formasyonun  özelliğine  göre  farklı  şekilli
olanları  vardır;  keski  uçlu  (chisel),  mermi  biçimli  (pro-
jectile), konik ve yan küresel  gibi  (Göktekin,  1983),  Şe-
kil  6'de  formasyonlann  dayanımına  göre  farklı  TC  diş
şekilleri  görülmektedir.

Formasyonlara  uygun  diş  şekilleri  ve  koni  üzerinde-
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ki  tasannu  şöyle  açıklanabilir  (Mailin  ve  ark,,  1982),

-  Yumuşak  formasyon:  Uzun  kama  şekilli  çelik  diş
veya  uzun  keski  şekilli  TC  diş;  diş  aralıktan  çok  ge-
niş,

-  Orta  yumuşak  formasyon:  Kısa  kama  şekilli  çelik
diş  veya  kısa  keski  şekilli  TC  diş;  diş  aralıkları  orta
genişlikte,

-  Orta  sert  formasyon:  Konik  ya  da  küresel  TC  diş;
diş  aralıkları  oldukça  kısa.

-  Sert  formasyon:  Küresel  TC  diş;  diş  aralıkları  çok
kısa,

Çamur Delikleri  ve Jetler

Diziden  gelen  çamurun  kuyu  tabanına  geçmesi  için
matkabın  ortasında  veya  çevresinde  delikler  vardır.
Standart  matkaplarda  çamur  çıkışı,  matkabın  ortasında-
ki  geniş  bir  delikten  olur.  Jet  matkaplar  denen  matkap-
larda  ise  çamur,  koniler  arasındaki  özel  yuvalara  yerleş-
tirilen  ve  "Jet"  (Nozzle)  denilen  dar  kesitli  çelik
parçaların  içinden  tabana  geçer.  Jetler  değiştirilebilir
özelliğe  sahiptirler.  Jetlerden  hızla  püskürtülen  çamur
tabandaki  kesintileri  çabucak  uzaklaşürarak  dişlerin  te-
miz  ve  parçalanmamış  yüzeye  basmasını  sağlar.  Böyle-
ce delme hızı artır (Göktekin,  1983),

Beş  farklı  jet  dizaynından  bahsedilebilir  (Young  ve
Durkee, 1990).

1, Orta jet ile birlikte üç  standart jet.

%  tki  standart Jet,

Şekil 6, Basınç dayanımına göre diş şekilleri (Praillet,  1990),

3, Orta jet ile birlikte üç uzun jet.

4,  Orta jet ile birlikte  iki  uzun jet,

5,  Orta jet ile birlikte  iki  uzun  eğimli jet.

Uzun Jetler (Extended Nozzles)

Bu  tür  jetler  Şekil  7fde  görüldüğü  gibi  tabana  çok
yakın  olacak  şekilde  uzatılmış  türdendir.  Taban  temiz-
liğinin  yeterli  olmadığı  durumlarda  kullanılırlar.  Taba-
na  olan  mesafe  kısaldığı  için  yüksek jet  hızı  elde  edilir
ve  delik  dibi  kolay  temizlenir  (Delafon  ve  Bannerman,
1989),

Laboratuvar  ve  saha  tecrübeleri  göstemiştir  ki,  uzun
jetler  delik  dibinin  temizlenme  verimini  arttırmakta  ve
dolayısıyla  delme  hızı  artmaktadır.  Örneğin,  delme  hız=
lannda  %72fye  varan  artışlar  görülmüştür.  Ayrıca  mat-
kap  metrajında  %150  kadar  artış  elde  edilmiştir  (Yo-
ung ve Durkee,  1990, Delafon ve Bannerman,  1989),

Uzun Eğimli Jetler  (Extended Slant Nozzles)

Oldukça  yeni  bir  diyazn  olan  bu jetler  Şekil  8fde  gö-
rülmektedir.  Bu  tür jetlerde  çamur,  300  eğimle  dişlerin
kayaçla  temas  ettiği  yere  püskürtülür,  Dişin  kayaç  ile
temasından  hemen  önce  yüzey  temizlendiği  için  aşın-
malar  azalır  ve  diş  ömrü  artar  (Moore,  1986;  Young  ve
Durkee, 1990),

HAVA  SOĞUTMALI  MATKAPLAR

Sondaj  uygulamalarına  göre  açık  işletmelerde  kulla-
nılan  deliciler  çok  sık  yer  değiştirdiği  için  sondaj  sıvısı
kullanmak pratik  olmaz.  Bu  nedenle  sondaj  sıvısı  yeri-
ne  basınçlı  hava  kullanılmaktadır,  Buna  uygun  olarak
da  hava  soğutmalı  matkaplar  geliştirmiştir.

Bu  tür matkaplarda Şekil,  9fda görüldüğü  gibi  sondaj
sıvısı  kanalının  yerini  hava  kanalı  almıştır.  Havanın
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Şekil  7,  Uzunjetli  matkap  (Delafon,  1989).

%10'u  soğutma  amacıyla  yataklara  gider.  Geriye  kalan
ise  hava jeti  tarafından delik dibine püskürtülür (Mailin
ve ark,  1982),

MATKAP SEÇİMİNDE DELME MALİYETİ

Delme  maliyetinin  çoğunu  matkap  performansı  be-
lirler.  Matkap  performansı  ise  önce  matkap  seçimine,
sonra  da  matkabın  nasıl  kullanıldığına  bağlıdır.  Örne-
ğin,  orta  sert  formasyon  matkabı,  eğer  sert  formasyon-
da  kullanılırsa  dişleri  kırılabilir  veya  dökülebilir,  dola-
yısıyla  maliyet  artar.  Delinecek  formasyon  tam  olarak
bilinemediği  için  uygun  matkabı  seçmek  kolay  değildir.
Ancak,  aynı  formasyonda  veya  benzer  formasyonda  ya-
pılan  önceki  sondaj  sonuçları  ve  metre  başına  sondaj
maliyeti  hesabı,  matkap seçimine  yardımcı olur.  Tecrü-
beli personel böylece muhtemel matkapların performan-
sını  tahmin  edebilir,  Bu  tahmine  göre  aşağıdaki  bağın-
tıdan  delme  maliyeti  bulunarak  matkaplar
karşılaştırılır  (Moore,  1986),

Cd = O / R + 1/Fb (B+TrtxO)

Cd

O

R

Fb

B

Trt

Delme maliyeti

Makina  çalışma  maliyeti

Delme hızı

Matkap metrajı

Matkap  fiatı

Manevra zamanı

Şekil 9,  Hava  soğutmalı  matkap  yuvast  (Martin,  1982).

Aşağıda,  tahmin  edilen  performans  verilerine  göre
çelik  dişli  ve  TC  dişli  iki  matkap  karşılaştınlmıştır.

Çelik dişli  matkap için:

O  :  300  $/h

R  :  2,6 m/h  Cd^ 300/2.6 +  1/37 (750 + 6.5 x 300)

Fb  :  37 m  Cd^  188.4  $/m

B  :  750$
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Tri :  6,5 h

TC  dişli  matkap  için:

O  :  300  $/h

R  :  2,4  m/h  Cd^ 300/2.4 +  İ/354  (3500 + 6,5  x 300)

Fb :  354 m  Cd-  140,4  $/m

B  :  3500$

Trt:  6,5 h

Görüldüğü  gibi  TC  dişli  matkap  ile  188,4  -  140,4  *
48,0  $/ft  tasarruf  sağlanmaktadır.

Delme  maliyeti  hesabında  kullanılan  diğer  bir  ba-
ğıntı  ise  şu  şekildedir  (Zaburunov,  1991):

C =  V/M + T)I?

C: Delme maliyeti/m

V:  Matkap  fiatı

M:  Matkap metrajı  (m)

D:  Makina çalışma  maliyeti/h

P: Delme hızı (m/h)

Yukarıdaki  bağıntı  ile  ilgili  de  bir  örnek  verelim;

V- 5365  $

M=3000m  ise,  C=  5365/3000 + 450/25

D=450$/h  C=19 788$/m

P = 25  m/h

Eğer,  delme  hızı  27,5  m/h  olan  6169  $  fiatında  bir
matkap  kullanılırsa,

C= 6169/3000+ 450/27,5

C=  18 420  $/m olacaktır.

Görüldüğü  gibi,  delme  hızının  25  m/h'dan  27,5  m/
hfa  artması  (matkap  fiatının  da  artmasına  karşılık)  del-
me maliyetini  1  368  $/m  azaltmıştır.

KONİLI MATKAP ÜRETEN FİRMALAR

Konili  matkap  üreten  firmaların  isim  ve adresleri Çi-
zelge  l'de  verilmiştir,

KONİLI MATKAP FÎATLARI

Çizelge  2'de  çelik  dişli  matkap  fiatlan,  Çizelge  3!de
de  TC  dişli  matkap  fiatlan  verilmiştir.

KONİLI MATKAP PERFORMANSINI
ETKİLEYEN  ÇALIŞMA  ŞARTLARI

BASKI, DÖNME HIZI, TORK

Delme  hızı,  baskı  ve  dönme  hızının  lineer  bir  fonk-
siyonudur.  Baskı,  koni  yataklarının  dayanımı  ile  sınır-
landırılmıştır.  Dönme  hızı  ise,  terk  ve  makina  gücü  ile
sınırlıdır,

Biı*  matkabın  yataklarının  alabileceği  maksimum
baskı  50  -  60  ton  civarındadır  (Bilgin,  1991).  Matkap
çapı  arttıkça,  koni  yatakları  da  büyümekte  ve  dolayısıy-
la  matkap  daha  dirençli  olmaktadır,  Maksimum  baskı
aşağıdaki  formülden  hesaplanabilir  (Praillet,  1990),

Maksimum baskı (Ib) = 810 D2

D : Matkap çapı (inç)

Örneği,  9  7/8  inç  matkap  maksimum  78  987  1b  (36
ton)  baskıya  dayanacaktır,

İnç  başına  baskı  bulunup  5  katı  alınırsa  psi  cinsin-
den  optimum  kayaç  basıncı  bulunur;  (78  987  :  9  7/8)  x
5 = 39 990 psi  (280 MFa).  Bu matkap 280 MPa'dan  da»
ha  yüksek  dayanımlı  kayaçlarda  kullanılırsa  delme  hızı
düşecektir,  ya  da  delme  hızı  aynı  tutulursa  dişler  aşı-
nacaktır.  Daha  düşük  dayanımlı  kayaçlarda  ise,  daha
düşük  baskı  ile  aynı  delme  hızı  elde  edilebilir,

TC  ve  çelik  dişli  yumuşak  formasyon  matkapları
için  ortalama baskı  0,7  ton/cm-çap  (4000  lb/in-çap)fdır.
Sert  formasyon  matkapları  için  bu  değer  1,4  ton/cm-çap
(8000  lb/in-çap)*a kadar çıkmaktadır (Moore,  1986),

Delme  hızını  arttırmak  için  baskı  sabit  tutulup  dön-
me  hızı  arttırılmalıdır  (Praillet,  1990),  Fakat  dönme  hı-
zının  fazla  arttırılması  matkabı  aşındıracaktır.  Çok  sert
formasyonlarda 30  -  40 dev/dk.  orta  sertte 60  -  120  dev/
dk,  yumuşak  70  -  140  dev/dk,  ortalama  dönme  hızlan-
dır  (Bilgin,  1991),  Çok  yumuşak  kayaçlarda  ise  200  -
250  dev/dk,  değerlerine  kadar  çıkılmaktadır  (  —,
1988; Moore,  1986).

Genellikle  üretici  firma  kataloklannda  formasyonla-
ra  uygun  matkap  çeşitleri  ve  bunlara  uygulanacak  orta-
lama baskı  ve dönme  hızlan  mevcuttur.

Genel  kural,  sert  ve  aşındırıcı  formasyonlarda  yük-
sek  basta  ve  düşük  dönme  hızı,  yumuşak  formasyon-
larda  ise,  düşük  baskı  ve  yüksek  dönme  hızı  uygula-
maktır (Moore,  1986).
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Konili  Matkaplar

Çizelge 1. Konili Matkap üreten firmalar (.... 1988), Çizelge 3, TC (Tungsten Karbid) dişli konili matkap fiat lan
(Reed firması  kataloklan).

Firaı tul

Cristal  Profor SA

Manant  Boârt  İtritabit

üiaraax 4 Services

lastaan Chrİstensen

Tratiidtnubian Petroleum Hachİoe

worts
Hufhes Tool Co.

Hycalsg

IndustriilixpartiBpart

Kil  IÄHDRILL CAKADA

Reed Tool Co.

Rock Bit Industries İne,

X.B.Sandvik Rock Tools

Security Diviiioa,  Drııiir
Industries, Inc.

Sllidril  Inc.

J.K.Siltb i Şans Dİaışnd Toaj
LM,  Hochdre

İıith International  Ins,

Tri-Max Corp.

Tiukiiotg Şiİkİ Co.,  Ltd.

Varel ManufàÉturinf Ce,

îılkır-KcDonald Mfg.Ca.

Firmanın lisa tsii

Cristal

DBS

Dianax

Eastian

MĞ

Hufhes

Hycalog

Industrial

RBI

Read

Rock  Bit

Sandvik

Security

İlİBdfil

J.LSBİth

Sıith

Tri'Hlx

fsukaioto

Viril

Walker

Firma Adresi

Reutâ di ?iu 65420 HOŞ
Târbîi, Frınçi
15955 M.Hardy,  Suite 100
Heuiton, TiXîi 77060, USA
P.O. Bflx,3
1510 Kouden, İHİtîiFİind
P.O.  Bex.14609
Houston,  TİMİ 770M-460SJSÄ
H-BM0 Hagykanim Yir Ut 9
Hungary
P.O. Bsx.2531
Houston, Texas 77252, USA
P.O.  Box.60747
Houston, Texas 77205, USA
13, Dacia Blvd.
Bucharest, Roaania
5677 Burİeİfh Crescent,  S.I.
Calgary.  Alta., Canada Î2H 1Z7
P.O.  BOX.2119
Hauitan,  ÎIXÎS  77252,  US*
P,Q. Bex,40140
Fort fort. TlX&i 76104,  USA
S-811, 81 Sandvikin
S«eden
P.O. Box.210600
Dallai, Xtxas 75211-0600, USA
2916 Weit T.C. J ü t «
Houston, Texas 77018, USA
Gol«yn Bay.ClKvd,  Horth ïales
United ïîngdon LL28-SHE
P.O.  Box,60068  *
Heuiton, TëXài 77205-0068, USA
Driwêr 126S
Horlan, Oklihaii 73070, USA
2-4lÛsaki,l-Chou,ShinagawB*ktt
Tokyo, Japan
P.O.  20156
Dallai. Ttxas 75220, USA
P.O.  20156
Dallas, Texas 75230, USA

Çizelge 2* Çelik dişli konili matkap fiyatları (Reed Firması
Katalokîan),

M

19

21

24

era

9 -

4 -

3 -

i -

27.0 -

29.B -

34

40

î -

6 -

Ratkap Çıpı

17.1

25,0

22.9

25,1

27,9

3İ.1

38.1

47,0

50.İ

55

61

S6

9

0

Û

inch

5 7/8 -

7 5/8 -

8 3/8-

9 1/2 -

10 5/8 -

11 3/4 -

13 1/2 -

16 -

20

22

24

n

6 3/4

7 7/8

9

9 7/8

11

12 İ/İ

İŞ

ıe 1/2

Stindirt
Yataklı
(T Serisi)

.....

1 220

1 340

1 640

2 025

2 İSO

3 680

6 040

9 İSO

12 İ5Û

14 730

15 760

Standirt

1 600

1 635

1 810

2 36S

2 805

3 125

5 410

9 000

Fİat  (Dolar)

Sızdırmaz Yataklı

«G «  Tipi

1 910

2 175

2 760

.....

3 625

6 310

10 500

— "

i

(HP Ï erişi)

Duraclad Tipi

2 450

2 775

3 541

4 205

4 685

8 111

.....

.....

.....

.....

Math

cm

12.1 - 15,9

11.5 - 17.İ

19,4 - 20,0

21.3 * 22.9

24,1 - 25.1

27.0 - 27.9

29.8 - 31.1

34.3 - 38.1

40,0 - 44,4

P Çapı

inch

4 3 / 8 - 6 1/4

6 1 / 2 - 6 3/4

7 S/8 - ? 7/8

8 3 / 8 - 9

9 1 / 2 - 9 7/8

10 5/8 - 11

11 3/2 - 12 1/4

13 1/2 - 15

16 - 17 1/2

Fiat  (Dolar)

SıidıriâE  Yatık
(S Serisi)

—

7 880

11 890

16 160

Sildırröâl Hil  Yitik
(HP Serisi)

3 400

3 713

4  105

4 810

6 170

7 145

9 205

14 800

Sızdımz Hil  Yatak
(EHP Serisi)

4 105

4  105

4 720

5 530

7 09i

8 215

10 585

TorL  baskı  artışına  bağlı  olarak  artmaktadır,  Yumu-
şak  formasyonlarda  yüksek  tork,  sert  formasyonlarda
ise  düşük  tork  uygulanır  (Martin  ve  ark,,  1982),

KONİLİ  MATKAP  SINIFLANDIRMASI

1992  IADC  (International  Assocition  of  Drilling
Contractors)  matkap  sınıflandırmasında  4  karakter  kul-
lanılır,  İlk  üç  karakter nümerik, 4,  karakter  ise  alfabetik»
tir,  Nümerik  karakterler  sırayla  Seri,  Tip  ve  Yatak  /
Gövde  Koruması'nı,  alfabetik  karakter  ise  diğer  özellik-
leri tanımlar (Çizelge 4)  (McGehee  ve  ark,,  1992a),

1.  Karakter  (Formasyon  Serisi):  l'den  8'e  kadar
olup,  genel  formasyon  özelliklerini  tanımlar,  İlk  üçü  çe-
lik  dişli  matkaplar,  geriye  kalan  dördü  TC  dişli  matkap-
lar  içindir.  Seri  numarası  büyüdükçe  formasyon  sertliği
ve  aşındıncılığı  artmaktadır,

2.  Karakter  (Formasyon  Tipi):  l'den  4!e  kadardrr.
Her  seri  kendi  içinde  4  sertlik  derecesine  bölünmüştür,
Seri  içinde  1  en  yumuşak,  4  en  sert  formasyonu  göste-
rir.

3.  Karakter  (Yatak  /  Gövde  Koruması):  l'den  7'ye
kadar  olup,  yatak  dizaynını  ve  gövde  koruması  olup  ol-
madığını  gösterir,

4.  Karakter  (Diğer özellikleri):  16  adet  alfabetik  harf
kullanılır.  Harflerin  ne  anlama  geldikleri  aşağıda  açık-
lanmıştır,

A-  Havalı  Sondaj:  Hava  soğutmalı  matkabı  tanım-
lar.

B-  Özel  Sızdırmazlık  Elemanı:  Özel  uygulama
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Konili  Matkaplar

Çizelge  4.1992  IADC  (International  Assocation  of  Drilling  Contractes)  Konili  matkap  sınıflandırması  (McGehee

M

K

T

X

A

P

P

1

L

î

1

D

î

%

L

I

T
ç

D

î

|

i  i

!

•

FORMASYON

Yumuşak

Bai in 'c  Dayanımı  Düşük

DelineMIİrlIk  Yüksek

Qrti  -  Orti  Sırt
Basınç  Dayanın

Yükıık

Sert
Yırı  Aşındırıcı  va

Aşındırıcı

Yttiuşık
Basınç  Dayanım  Düşük
DîîineMlirlik  Yüksek

Yumuşak  -  Orta  Sert
Biline  Diyinııı  Düşük

Orti  Sırt
Basınç  Dayınııı

Yükiik

?§rt
Âfinimeı  ve  Yırı

Aşındırıcı

f*,K\  Cart

Äfindirici

S

I
S

1

1

2

3

4

5

5

3

T

İ

F

1
2

u
ı
2
3

1
2
3
u
1
2
3

1

L2_
3
4
1

2
3

1
2
3
4

.HÄTIAP  KELLİ HEM

1

Standart  Rul-

ı i û h  Yatak

2

HiVi  S o f u t i i h

Rulmanh  Yatak

1  i  :

2  !  :
3  :  i
4  ;

3
luinanh  Yatık
Çevre  israil l i

4
Sıidırıaz  lui-
•anlı  Yitik

!

5
Sııdıraaı  Rul-
lifih  Yatak
Çevre  loruaılı

1
Sızdırın  lay-
l a h  Yatak

•»

Sızdınız  Iıy-
saiı  Yatak
Çıvrı  lorttuh

veArLJ992a).

DîâEE

ÖZELLfîLSI

A-Ha'/alı  Softıtıah

B-3zsl  Sızdır ıa ı l ık

11ııını
Ç^erkezi  Jet

D-Sıpıa  lantralu

E-0zıtılıi|  J ı t l ır

î-Uîıû  v§  Sivdi
Isruiüi

H-Yatay  vs  YSflİtt  Sondaj
Uygulııısı

J-Eaptıraa  Jeti

L-lk  SSvde  leruıası

H'Bşiik  SİM  Hetşr
Uygulaıası

8-8tındırt  Çıllk  Milî
Matkap

Mki  Konili  Hitkif

Müzeyi  m t l ı s t i r i l ı i s
Bil

î-Ycfun  TC  Dis

Y-Ienik  TC Sis

Z-Sifar  Sikini  TC  Sis

avantajları  (yükse  dönme  hızı  gibi)  sağlayan  bir  tür  sız=
dırmazlık  elemanıdır,

C-  Merkezi  Jet:  Hidrolik  enerjinin  matkap  altında
daha  uniform  dağılmasını  sağlamak  amacıyla  bazı  bü-
yük  çaplı  matkaplarda  kullanılır,

D-  Sapma  Kontrolü:  Sondaj  sapmasını  minimuma
indirmek için  özel kesici  yapı  dizaynını  gösterir,

E-  Uzatılmış  Jetler:  Özellikle  yumuşak  formasyon
matkaplarında daha  iyi  delik  dibi  temizliği  için  kullanı-
lırlar,

G-  Yanak  ve  Gövde  Koruması:  Jeotermal  ve  yönlü
sondaj  için  özel  yatak ve  gövde korumasını  tanımlar,

H-  Yatay  ve Yönlü  Sondaj:  Özellikle  yatay  ve  yönlü
sondaj  için  dizayn  edilmiş  matkabı  ifade  eder,

J=  Saptırma  Jeti:  Yumuşak  kayaçlarda  sondajı  sap-
tırmak  için  kullanılırlar.

L-  Ek  Gövde  Koruması:  Aşındırıcı  formasyonlarda
ve  yönlü  sondaj  uygulamalarında  kullanılacak  matkap-
lar  için  ilave  gövde korumasını  gösterir.

M- Delik Dibi Motoru:  Delik dibi  motorları  ile kul-
lanılabilir özelliğe  sahip  matkap  anlamına  gelir,

S-  Standart çelik dişli  matkap,

T-  İki  Konili  Matkap:  Yaygın  olmasa  da  bazı  du-
rumlarda sapma kontrolü  için kullanılırlar,

W*  Yüzeyi  sertleştirilmiş  kesici  eleman,

X-  Kesici  elemanların  çoğunluğunun  keski  şekilli
TC  diş  olduğunu gösterir,

Y-  Konik  şekilli  TC  dişi  tanımlar,

Z-  Diğer şekilli  TC diş  anlamına  gelir,

Burada birkaç  tane de  sınıflandırma örneği  verilim:

124  E:  Uzun  jetli,  sızdırmaz  yataklı,  çelik  dişli  bir
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KoniU Matkaplar

yumuşak formasyon matkabını gösterir,

437 X: Keski şekilli TC dişli, sızdırmaz - sürtünme-
li yataklı ve gövde korumalı bir yumuşak formasyon
matkabını tanımlar.

KULLANILMIŞ MATKAPLARIN SINIFLANDI-
RILMASI

Çizelge 5'de görülen 1992 IADC kullanılmış mat-
kap sınıflandırması bütün konili matkaplar ve sabit kes-
kili matkaplar için kullanılabilir, Burada sadece konili
matkaplar incelenecektir (MeGehee ve ark., 1992b),

Sistem 8 sütundan meydana gelmektedir. Sütunların
ne anlama geldikleri aşağıda açıklanmaktadır,

Sütun 1 (I): Matkabın delik duvarına dokunmayan
2/3lük kısmında bulunan dişlerin durumunu ifade eder.

Sütun 2 (O): Matkabın delik duvarına dokunan 1/
3lük kısmında bulunan dişlerin durumunu açıklar.

Bu iki sütunda dişlerin durumunu tanımlamak için
O'dan 8'e kadar değişen lineer bir skala kullanılır, 0,
dişlerde düşme, kırılma veya aşınma olmadığını, 8
ise, dişlerin tamamının düşmüş, kırılmış veya aşın-
mış olduğunu gösterir. Örneğin, matkabın 2/3Tük iç
kısmındaki TC dişlerin yarısı düşmüş, veya kırılmış,
yansı da %50 aşınmışsa 1. sütuna 6 yazılır. Benzer şe-
kilde matkabın 1/3luk dış kısmındaki TC dişler yerin-
de, fakat %50 oranında aşınmış ise 2. sütuna 4 yazılır,

Sütun 3 (D): Kesici yapının aş:nma karakteristikle-
rini göstermek için iki harfli kod kullanılır. Kodlar ve
açıklamaları Bölüm lLl'de verilmiştir,

Sütun 4 (L): Kesici yapıdaki aşınmanın nerede ol-
duğunu tanımlar.

Tanımlama alfabetik bir karakterle yapılır, N iç sı-
rayı, M orta sırayı, G dış sırayı, A bütün şuaları ifade
eder.

Koni numaraları ise şöyle tanımlanır;

1 no: En çok keski içeren koniyi gösterir,

2 ve 3 no: Matkabın pim üzerinde yerde duruş po-
zisyonuna göre saat ibresi yönünde 1 nolu koniyi takip
eden konileri gösterir.

Sütun 5 (B): Yatakların aşınma durumunu açıklar.

Standart yataklar için O'dan 8fe kadar rakamlar kulla-
nılır, 0 hiç kullanılmamış yatak, 8 ömrü bitmiş yatak

anlamına gelir,

Sızdırmazyataklar için ise, bir alfabetik karakter kul-
lanılır. E efektif contayı, F arızalı contayı, N ise sınıf-
landınlamayan veya tanımlanamayan contayı gösterir.

Sütun 6 (G):Matkabm dış çapındaki azalmayı 1/16
inç duyarlılıkta gösterir, 1 hiç aşınma olmadığını anla»
mına gelir.

Sütun 7 (O): Sütun 3'de belirtilmeyen diğer aşınma
karakteristiklerini belirtir.

Sütun 5 (R): Matkabın ne tür bir nedenle delik dışı-
na çıkarıldığını açıklar,

AŞINMA KARAKTERİSTİKLERİ

BC: Kırık koni anlamına gelir. Koni kırılmaları şu
sebeplerden olabilir:

- Yatakları bozulan koninin diğer konilere çarpması

- Diziyi indirirken matkabın delik kenarına çarpması

- Dizinin düşürülmesi

- Hidrojen Sülfit'in konileri kırılganlaştırması

BF: Keski bağlantılarının zayıflığını gösteril', Sabit
keskili matkaplar için geçerlidir,

BT; Diş kırılmasını tanımlar. Diş kırılmaları aşa-
ğıdaki nedenlerden olabilir:

- Delik içinde sert bir parçaya çarpma

- Delik kenarına veya tabana aniden çarpma

- Aşırı baskı (Özellikle iç ve orta sıradaki dişlerin
kırılmasına neden olur)

- Aşın dönme hızı (Özellikle dış sıradaki dişlerin
kinim asına neden olur)

- Matkap değiştirildiğinde yeni matkabın delik dibi
düzenine uymaması

- Kullanılan matkap türüne göre formasyonun çok
sert olması

BU: Koni aralarının kayaç kırıntıları ile dolması an-
lamına gelir. Bu durumda koniler kendi eksenleri etra-
fında serbest dönemedikieri için diş aşınmaları meyda-
na gelir. Koni aralanılın dolma nedenleri:

- Yetersiz delik dibi temizliği

- Çamur pompası çalışmazken sondaja devam etme
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Konili  Matkaplar

Çizelge S. 1992 lADC (International Association of Drilling Contractors) kullanılmış konili matkap sınıflandırması
(McGeheeveÂrkJQQ2h)>

ratet  TAPI

İÇ Sllft(I)
1

DIŞ SI11(O)
2 3 4

nmı
com(B)

i

DIŞ

S

Mim ilini
nıımusT-
LEII(O)

7

lİTIABI ÇIIAMA

DOHA  IB)IIt(E)
8

•1 - ÎÇ SEÎCİ TAPI (Buttı İç sıralar)
2 - DIŞ ÏESÎCI TAPI  (Sadece dış sırı)

1.  v« 2.  sütuna asafıda âçıklandıfı gibi kesici yapının aşınıt
durumunu tanımlamak  için  0'dan  8'e kidir rakamlar yınlır

ÇELÎI DİŞLİ » T Ü P L Ü
D - Dişte aşınma yok
§ - Diıİn tamâmı asının
TC MİLÎ EAÎÏAPLAI
0 - Dişlerde düşme, kırılma veya
S - Bütün dişler düşmüş, kın İniş
SABİT IlSXtU  HATIAPLAI
0 - fışkılarda düşme,  kırılma vay

îşınaı yok
veya aşınmış

i aşıma yok
8 - Bütün kaskiltr düşmüş, kırılmış vayı as m u ş

3 - AŞ 11» Ü M I T M Î S T t n , M
(iadsse kesiei yapı  ili İlgili ksdkr
BC-Iırık kani
BF-Ba} zıyıflıfı
BMırık dil  ve keıki
Bü-Koni arılarının de i sası
CC-Çatlak koni
CD-Ioni  sürüklenmesi
CI*Zani  etkileşini
CR-Soni uçlarının, aşınması
CT-Dis ve kiskidsn parçacık kopması
ER-Erozyon
FC-Diş ucu düzlenmesi
HC-Isı  aşıadıraası
JD-?arcı  aşındırıası
LC*Dü$ffiüf koni

vtrilıiştlr)
LR-Düııüi  su jeti
LT-Düşiûş  diş ve keski
OC-Herkeı dışı aşıma
?B-Aâtkap  sıkışması
PN-Su  jeti  tıkaması
R6-Bış  yanak aşınması
RO-Bİlesik  çıkması
SD-Çgvrg aşınması
SS-Kendilifinden bilenme
TR-Tiv şeklînde aşınma
VO-Sivı  aşındırması
ïT-Hcriil  aşınma
SO-Aşınma yek

4

6

7
8

-  AŞIIU  TM
IOIILI HAIIAP

H - îç sıra  Ionİ Ho
H - Orta sıra  1
S - Dış  sırı  â
A • Bütün sıralar  3

- mu ı çora
sTMDiiT nnmı

SUIT  ÏESriLI » T U F
C-ÜBrktz  S-Dış
I-îc  fi-Tan
T-Orta  Â-Bütun alanlar

SIZBIMA2 TİTAttU
O'dan S'a kidir rakamlar, kullanılır  E - Efektif conta
0 - Tatak hiç kullanılmamış
8 - Yatak Sırü bitmiş

- Blf TİIİI  Aşıma  inch alarak h
1 - Aşınma yok
İ/16 -  1/16" aşıma
2/16 - 1/8" aşıma
4/16 - i/4" aşıma

- nm Afini IAIAITESISTULEBÎ

F - Arızalı conta
H - Sınıflandırılamayan
I - Sabit keski 1 i matkap

îlirtilir

Bakınız kölen 3

- »raıı cinin VITA SONAJI TOTOMA ınnt
BHF-Delik dibi ekip, defiıtirış
SHF-Dılik dibi letsru arızası
DTF-Deiik dibi  takın arızan
DSF-Dîîi  iriîiliü
DBT-Diıİ kontrolü
DP -Tıpa yerleştirme
CM -Çaaur ayarlama
CP -larot çıkarma
FM -forııayon dafîşîklifi
HP -Delik prsiisalerî

LIH-Jeli}i  tarketıe
HR -Hatkap sırü bitmesi
LOS-Lcç çalışması
PP -Pempar basıncı
PR -Delme bizi
RIS-Donanım tamiri
TD -Delik tamam/Casing seviyesi
TV -Din kopman
TJ -Tark
K  -Hava  şartları

-  Yapışkan  formasyonla  çalışma

CC: Çatlak koni demektir. Koni çatlamasının neden-
leri  şunlardır:

-  Delik dibinde sert bir parçaya çarpma

- Delik kenarına veya delik tabanına  çarpma

- Dizinin düşürülmesi

-  Hidrojen  Sültıtîn  kınlganlaştırması

-  Matkabın  aşırı  ısınması

-  Koni  gövdesinin erozyona uğraması

-  Yatağı bozulan koninin  diğer konilere  çaıpması

CD:  Konilerden  bir veya  birkaç  tanesinin  dönmeye-
rek  sürüklendiğini  gösterir.  Yerel  aşınlar  meydana  geti-
ren  koni  sürüklenmesinin  nedenleri  şöyle  sıralanabilir:

-  Koni  yataklarının  bozulması

» Koniler arasına parça girmesi

- Konilerin birbiri  ile teması

-  Koni  aralanın  yapışkan  malzeme  ile dolması

CI:  Konilerin  dönerken  birbiri  île  teması  anlamına
gelmektedir, Nedenleri:

-  Matkabın  sıkışması

-  Deliği  genişletirken  aşın  baskı  uygulamak

-  Koni  yataklarının  arızalanması

CR:  Koni  uçlarının  tamamen  aşınmasını  ifade  eder.
Bunun bazı  sebepleri:

-  iç  sıradaki  dişlerin  aşınma  direnci  üstündeki  for-
masyonda  çalışma
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•  Matkap  değiştirildiğinde  yeni  matkabın  delik  dibi
ile  uyumsuzluğu

-  Dişlerin  düşmesine  neden  olan koni  erozyonu

-  Delik dibindeki  sert parçalar

CT:  Dişlerden  küçük parçacıkların  kopması  anlamı»

na gelir.

Bunun  sebepleri  şunlardır:

-  Dişlere  galen  ani  darbeler

-  Konilerin az miktarda birbirine dokunması

-  Havalı  sondajda  dikkatsiz  çalışma

ER:  Dişlerin  ve  konilerin  sıvı  erozyonuna  uğradık-
larını  gösterir.  Sebepleri:

-  Aşındırıcı  formasyon

- Yetersiz sıvı

-  Aşırı  sıvı  hızı

-  Aşındırıcı  sıvı

FC:  Diş  ucunun  düz  olarak  aşınması  demektir.
Başlıca  nedeni,  düşük  baskı  ve  yüksek  dönme  hızıdır,

HC:  Isı  aşındırması  anlamına  gelir,  Serbest  döne-
meyen  konilerin  sürüklenmesiyle  ısınan  dişlerin  sıvı  ile
aniden  soğumasıyla  meydana  gelir.  Ayrıca,  yüksek  dön-
me hızı  ile  deliğin  genişletilmesi  de  diğer  bir  nedendir,

JD:  Parça  aşındırmasını  gösterir.  Sebepleri:

-  Deliğe  yerüstünden  düşen  alet  vs,

-  Deliğe  diziden  düşen  parçalar

-  Delikte  daha  önceki  çalışmadan  kalmış  bulunan
diş,  yatak  vs,

-  Çalışma esnasında  matkaptan  kopan  parçalar

LC:  Konilerin  düşmesini  ifade  eder.  Sebepleri  şöyle
sıralanabilir:

-  Matkabın  delik  kenarına  veya  tabana çarpması

-  Dizinin  deliğe  düşürülmesi

-  Koni  yataklarının  arızalanması

-  Hidrojen  Sülfit'in  kırılganlaştırması

LN:  Su jeti  düşmesi  anlamına  gelir.  Nedenleri;

-  Su  jetinin  yanlış  takılması

-  Su jetinin  hatalı  dizaynı

-  Su  jetinin  veya  yuvasının  mekanik  aşınmaya  veya
sıvı  aşındırmasına  maruz  kalması

LT:  Diş  düşmesi  demektir.  Nedenleri:

-  Koni  çevresinin  aşınması

-  Koni  çevresindeki  çatlaklar

-  Hidrojen  Sülfit  kırılganlaştırması

OC:  Merkez  dışı  aşınmaları  gösterir,  Matkap  türü-
nü değiştirerek önlenebilir.  Nedenleri:

-  Gevrek  formasyondan  plastik  formasyona  geçiş

-  Saptırılmış  delikte  yetersiz  stabilité

- Formasyon  ve  matkap  türü  için yetersiz baskı

-  Hidrostatik  basıncın  formasyon  basıncının  çok  üs-
tüne  çıkması

PB:  Matkap  sıkışmasını  tanımlar.  Nedenleri:

-  Delik  genişletirken  aşırı  baskı  uygulamak

»  Koruma  borusundan  geniş  çaplı  matkap  kullan-
mak

-  Matkap  sökücü  birim  içinde  sıkışma

- Preventer deliği çapından  daha büyük çaplı  matkap
kullanmak

PN:  Su  jeti tıkanması anlamına gelir. Nedenleri:

~  Pompalamanın  durmasıyla  matkabın  kırıntı  içinde
sıkışması

-  Dizi  içine  sondaj  sıvısı  ile  birlikte  katı  malzeme
pompalanması  ve  bunun  jet  içinde  sıkışması

RG:  Koni  dış  yanaklarının  aşınmasını  gösterir.  Ne-
denleri:

-  Aşındırıcı  formasyonda  yüksek  dönme  hızı

-  Delik  genişletme

RO:  Bilezik çıkması  demektir,  Sabit  keskili  matkap-
lar  için  geçerlidir.

SD:  Konilerde  çevre  aşınmasını  tanımlar.  Nedenle-

ri:

Delik içindeki parçalar
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-  Faylı  ya  da  kıtıklı  formasyonlarda  delik  çapını  ge-
nişletme

-  Kötü  özelliğe  sahip  sıvı  kullanımı

-  Büyük  açılı  yönlü  sondaj

SS:  Kendi  kendine  bilenmeyi  gösterir,  Dişler  kes-
kin  durumlarını  koruyarak  aşınırlar.  Bu  durum  opti-
mum  şartlarda  çalışmanın  bir  göstergesidir,

TR:  Konilerin  çevresinde  yiv  şeklindeki  aşınmaları
ifade  eder.  Yumuşak  formasyon  matkabı  kullanarak  ve-
ya  mümkünse  hidrostatik  basıncı  azaltarak önlenebilir,

Nedenleri:

-  Kırılgan  formasyondan  plastik  formasyona  geçiş

-  Hidrostatik  basıncın  formasyon  basıncının  çok  üs-
tüne  çıkması

WO:  Kaynaklı  kısımların  gözenekleri  olduğu  veya
gövdede  çatlaklar  olduğu  durumda  bu  bölgelerin  sıvı  ta-
rafından  aşındırıldığını  tanımlar,

WT:  Dişlerin  normal  aşınmasını  gösterir,

NO:  Hiç  aşınma  olmadığım  ifade  eder,

SONUÇ

Mühendislik  çalışmalarında  amaç,  bir  işi  en  verimli
şekilde  minimum  maliyetle  yapmaktır.  Matkaplar da ol-
dukça  pahalı  olduğu  için  maliyeti  mimimumda  tutmak,
doğru  seçim  ve  bilinçli  kullanma  bağlıdır.  Bu  makale-
nin  matkap  seçim  ve  kullanımına  bir  ışık  tutacağı  ümit
edilmektedir,
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Madencilik Sektörü
Nasıl Desteklenebilir?

Vedat  OYGÜR
MTA  Genel Müdürlüğü, Maden Etili ve Arama Dairesi, ANKARA

ÖZ

Madencilik faaliyetleri  istihdam  yaratarakt  döviz  kazandırarak,  bağlantılı  sektörleri  teşvik  ederek?  bölgesel  gelişmeyi  sağ-
layarak  Ülkenin  ekonomik  ve  sosyal  gelişiminde  önemli  bir  rol  oynamaktadır,  Yüksek  riskli  olması,  yoğun  sermaye  gerektir»
mesi  ve yattnmların  uzun  bir zaman  sürecinde  verimli  olması  nedeniyle  madencilik  sektörü,  devlet  tarafından  teknik  ve  eko*
nomik  düzeyde  desteklenmelidir.  Madencilik  sektöründe  sermaye  birikiminin  sağlanması  ve  yaratılan  katma  değerin  tekrar
madenciliğe  aktarılması  için,  arama  dönemindeki  harcamaların  vergiden  düşülmesi  ve  vergi  tabanının  hesaplanmasında
"değer  kaybı  indirimi"  ve  "tükenme  indirimi"  gibi  teşviklerin  uygulanması  yararlı  olacaktır.

GİRİŞ

Madencilik  sektörü  bünyesinde  yüksek  risk  taşıma-
sı,  yoğun  sermaye  gerektirmesi  ve  uzun  bir  dönem  so-
nunda  semeresini  veren  yatırımlardan  oluşmasıyla  ta-
nımlanmaktadır,  Madencilik  çalışmalarının  büyük
kısmı yol  su,  elektrik,  haberleşme  gibi  altyapı  hizmet-
lerinin  bulunmadığı,  sosyal  bakımdan  gelişmemiş  coğ-
rafi bölgelerde yapılmaktadır,  Madenciliğin bir diğer te-
mel  özelliği  de  bir  maden  yatağının  bulunarak
işletilmesi  sürecinde  maden  yeri  seçiminin  isteğe  bağlı
olmamasıdır.  Diğer  bütün  sanayi  sektörlerindeyse,  ça-
lışma  koşullarım  belirleyen  bu  özelliklerin  tam  tersi
geçerlidir.

Bu  kadar  zor  koşullarda  hizmet  vermeye  çalışan
madencilerin  devlet  tarafından  cesaretlendirilmesi,
özendirilmesi  ve elbette desteklenmesi  sektörün canlılı-
ğını koruması  açısından  gerekli  ve  zorunludur.  Son  za-
manlarda,  madencilik  faaliyetlerinin  yaratacağı  katma
değerin  ülke  ekonomisine  getireceği  yararlar  dikkate
alınmaksızın,  neredeyse  bir  devlet  politikası  haline  ge-
len  "dışarıda  daha ucuz,  oradan  getiririm"  felsefesi  ülke
sanayisinin  giderek  dışa  bağımlı  hale  gelmesi  nedeniy-
le oldukça yanlış bir  yoldur.  Oysa ki  madenciliğin  geli-
şimi,  sanayinin  temel  taşı  olması  nedeniyle  ulusal  geli-

şimin bir unsurudur ve bu bakımdan kalkınma planında
öncelikli  bir  yer  almış  olmalıdır.

Madencilik  sektörünün  gelişimiyle  varılabilecek  he-
defler,  geniş  anlamda,  şöylece  sıralanabilir:

- Mevcut mineral kaynaklanılın optimum kullanımı»
m ve  ulusal  sanayiye  hammadde  girdisi  için  yeterli  arzı
sağlamak;

- Döviz kazandırmak;

- İstihdam yaratmak;

- Katma değeri  maksimuma çıkaracak biçimde,  hiz-
met sektörü ve yan sanayilerden oluşan madencilik sek-
törünün  gerisindeki  ve  çıkarılan  cevherleri  işleyerek
yan  ürün  veya  son  ürün  haline  getiren  ilerisindeki  sek-
törleri  teşvik  etmek;

-  Madencilik  çalışmaları  çoğu  kez  gelişmemiş  ke-
simlerde  yapıldığından,  ülke  sathında  bölgesel  geliş-
meye katta koymak,

MADENCİLİK SEKTÖRÜ NASIL

DESTEKLENEBİLİR?

Devlet,  önündeki  güçlükleri  aşabilmesi  için  maden-
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cilik sektörüne, Dünya'mn birçok ülkesinde olduğu gibi,
teknik ve ekonomik planda yardımcı olmalıdır (Radetz-
ki ve Zorn, 1979),

Teknik Düzeyde Yardım

Maden arama dönemindeki risk faktörünün Devlet
tarafından kısmen yüklenilmesini sağlamak üzere MTA
Genel Müdürlüğü yerbilimlerinin çeşitli konulannda
kamu yararı olan temel hizmetleri üretecek biçimde gö-
revlendirilmelidir. Böylece, madencilik faaliyetlerinin
üzerine kurulacağı jeolojik bilgi tabanı oluşturulabile-
cek ve metalojenik havza ve kuşaklarda maden yatakla-
rının oluşumuna ve yataklanma biçimlerine ilişkin so-
runlar çözümlenebilecektir. Böylece hep sözünü
ettiğimiz "mostra madenciliği bitmiştir, gömülü veya
örtülü yatakları aramalıyız" düşüncesi gerçekleştiril-
miş olacaktır. Madenciler, arama ve yatak değerlendir-
me çalışmalarını bu şekilde üretilen bilgi ve verileri
esas alarak yürütebileceklerdir. Ayrıca, maden aramada-
ki bazı sıkıntıları aşmak için "tip sözleşmeli" arama
uygulamasına yeniden başlanması küçük madenciler
için olumlu olacaktır, MTA'nın bu çalışmalar sonucun-
da üreteceği halitalar, raporlar ve kitaplar hiçbir kısıtla-
ma olmaksızın kamuya açık olmalıdır. Böylece, Güm-
rük Birliği'nin getirdiği sınırlamalar çerçevesinde
devletin doğrudan destekleyebileceği madencilik sektö-
ründeki AR - GE çalışmalarının bir bölümü bu kap-
samda değerlendirilebilecektir,

3213 sayılı yasada, maden haklarının hızlı bir bi-
çimde yürütülmesi, madencilik faaliyetlerinin izlenip
denetlenmesi ve madencilik sektörünün daha üretken ve
verimli yönlendirilmesi amacıyla Maden Dairesi'ne bü-
yük görev ve sorumluluklar verilmiştir. Ancak bugüne
kadar, ilgili daire gerekli ve yeterli kadro ve Örgüt yapı-
sına kavuşturulmadığı için, Maden Kanunu hakkıyla
uygulanamamıştır, Yasada belirtilen görevlerini yerine
getirebilmesi amacıyla Maden İşleri Genel Müdürlü-
ğü'ne dönüştürülen bu kurumda taşra teşkilatı kurul-
malı ve bünyesinde kadrolu uzmanlık grupları yer al-
malıdır. Ruhsat başvuruları sahanın bulunduğu ilden
yapılmalı ve dosyalar burada tutulmalıdır, Bu yeni ku-
rum sadece maden ruhsatlanna ilişkin işlemlerle uğ-
raşmamalı; madencilik sektörüyle ilgili envanterleri ha-
zırlamak, uluslararası madencilik faaliyetlerini ve metal
piyasalarını izlemek, maden işletmelerindeki teknolojik
sorunların çözümü ve kullanılan tekniklerin iyileştiril-
mesinde madencilere yardımcı olmak gibi görevleri de
üstlenmelidir, Bu konularda hazırladığı rapor ve kitap-

lar kamuya açık olmalıdır.

Ekonomik Düzeyde Yardım

Ülkemiz madencilik sektörünün en önemli özellikle-
rinden birisi bor, trona ve Divriği demir yatağı gibi bir
iki istisna dışında madenlerimizin küçük boyutlu oldu-
ğu ve buna bağlı olarak madenciliğimizin de küçük çap-
lı olduğudur. Bunun sonucunda sektörde yeterli serma-
ye birikimi olmamakta, dolayısıyla yeni maden
yataklarının aranması için sermaye ayrılamamaktadır.
Oyan'a (1991) göre sektör, iç kaynak transferinden çok
dıştan kaynak tranferine gereksinim duymaktadır.

Günümüzde ülke ekonomisinin içinde bulunduğu ol-
dukça elverişsiz koşullar nedeniyle, bir şirketin yoğun
maden arama çalışmalarına girişmesi şaşırtıcı olacak-
tır. Ayrıca, maden arama çalışmalarına ilişkin parasal
risk, ticari değerde bir maden yatağının bulunrhasındaki
düşük olasılığa oranla oldukça yüksektir. Bu nedenle
maden arama çalışmalarını teşvik amacıyla, Dünya'mn
birçok ülkesinde olduğu gibi (Çiz, 1), arama dönemin-
deki harcamalar vergiden düşürülerek risk faktörü dev-
let tarafından garanti edilmelidir (Ventura, 1982). Yine
aynı amaçla Japonya, İtalya, İrlanda ve İspanya'da dev-
let, ticari yataklar bulunması halinde parasal bağışta
bulunarak aramacılan doğrudan desteklemektedir
(OECD, 1992),

Madencilik sektörünü desteklemek amacıyla Dünya
çapında uygulanan bir diğer sistem de koşullu borçlar-
dır (Ventura, 1982). Çizelge 2'de gösterildiği gibi Fran-
sa, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde aramanın başarılı
olmamasında geri ödenmeyen, basan durumundaysa
oldukça düşük faizlerle uzun vadede geri ödenen borç-
lardan oluşmaktadır, Bu durumda, bir maden yatpğı
bulmanın bedeli daha yüksek olacak gibidir. Meksika
ve Brezilya, sadece kazanma şansı olmayan projeler
için bu fonu kullanma isteklerini önlemek üzere riskli
borç sistemini getirerek borçlanacak olanlardan bir risk
payı istemektedir.

Ülkemizde Madencilik Fonu, benzer bir uygulamay-
la madencilik faaliyetleri için borç vermektedir. Ancak
fonun uyguladığı sistemde gerek geri ödemenin başla-
yacağı tarih ve süresi, gerekse borca uygulanacak faiz
yukarıda verilen örneklerdekilerden oldukça farklıdır.
Gümrük Birliği'ne girilecek olması nedeniyle günümüz-
de Madencilik Fonu uygulaması durdurulmuştur.

Dünya'mn birçok ülkesinde, güç koşullarda çalışan
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Çizelge  1.  Maden  Arama Çalışmalarında Uygulanan  Teşvikler ve  Devletin  Doğrudan  Katkısı  (OECD,  1992),

Diğer  teşvikler  ve  devletin
doğrudan  katkısı

Ulke

ABD

Almanya
Avustralya
Fransa

İngiltere

İrlanda

Vergi  indirim
yüzdesi

%70

%100
%100

%25

%100

İspanya

isveç
italya

Japonya

Kanada

Norveç

Portekiz

Yunanistan

%100

%100

%100

%100

Kalan  %30  sermayeleştirilir ve  5  yılda  değer kaybı  uy=
gulanır (depreciation),
Arama  harcamaları  işletme  giderleri  gibi  hesaba  katılır.
Her  eyaletin  ayıı  teşvikleri  vardır.
Gelecekteki  arama yatırımları  için  "tedbirler"  oluştur-
mak  üzere  vergi  hafifletilmesi;  BRGM  yurtiçi  ve  dışın-
da aramaları yürütür.
Arama,  ticari  bir maden yatağıyla sonuçlanırsa harca-
malar  sermaye  giderleri  gibi  işleme konur.
Yapılması  emredilmiş  arama  harcamaları  İşletme  gi-
derleri  olarak işlem görür;  1990  da  %20  vergi  indirimi
kaldırılmıştır;  bir  yatak  bulunması  halinde,  emredilmiş
harcamaların  %50'sine  kadarı  bağış  olarak  verilir.
Bir yatak bulunması halinde, arama harcamalarının
%20'sine  kadan  bağış  olarak  verilir,
Arama  yatırımının  ortalama  1/3  fü  karşılanır.
Yurtiçi  veya  dışındaki  arama  harcamalarının  %70'ine
kadan  bağış  olarak  verilir;  kalan  %30 kredilenir,  ticari
bir yatak bulunması halinde geri  Ödenir,
Küçük firmalara ait yeni yatakların  aranması harcama»
larının  %50'si  karşılanır  ve  büyük  firmalara  ait  uzak
bölgelerdeki arama projeleri (Cu, Pb? Zn, Mn, Au, Mo,
W için)  harcamalarının  %80fine kadarı kredilendirilir*
Her  eyaletin  ayrı  teşvikleri  vardır;  1990  yılına kadar,
arama harcamaları  yatanmcılardan düşürülüyordu,
Arama harcamalarının  hepsi,  tahakkuk  yılında vergi-
lendirilebilir gelirden düşürülür;  yeni  yataklarda arama
harcamalarının  %50!sine kadarı  karşılanır;  bu  kapsam-
daki toplam devlet ödeneği yılda 4 M Norveç Kronuyla
sınırlıdır;  yatırımlar  sermayeleştirilir  ve  vergi  siste-
mindeki  olağan  kurallar  gereğince  değer kaybı  uygula-
nır,
Arama  harcamaları  sabit  aktifler  olarak  işlem  görür ve
%33.3fe  kadar değer  kaybı  oranı  uygulanır,
Aramayı  yönetme  hakkı  devletin  yetkisine  bırakılmış-
tır,
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Çizelge 2. Maden Aramacılığında Uygulanan Çeşitli Borç Tipleri (Ventura, 1982).

JAPONYA

FRANSA

ÎNGÎLTERE

Borcun tavanı
(proje mali-
yetinin % si)

%60
(bakir saha-
larda %70)

%50

%35

Geri ödemenin zorunlu
olduğu durum

Sistemli geri ödeme

Borcun alınışından
İtibaren maden hazırlık
çalışmaları 10 yıl
içinde başlarsa

Borç alınışından
itibaren ticari üretim
12 yıl içinde
başlarsa

Geri Öde-
necek top-
lam miktar

Ana para+
%6.75 yıl-
lık faiz

Ana paranın
%12Ö si

Ana para+
faiz (uzun
vadeli faiz
+ %0.5)

Geri Ödeme
biçimleri

Normal 7+2 yıl;
Bakir sahalarda
12+3 yıl

Maden ocağı
donanım çalış-
maları başladı-
ğı anda
geri ödeme

Ticari üretimin
başlangıcından
18 ay sonra baş
layan, faizler +
üretimin %3 ün-
den çok taksit

KANADA %50 Ekonomik olarak iş-
letilebilir bir yatak
bulunduğunda

-borç tııtaııyla uyumlu taksitler
-%33 ile %45

10 -25 yıl bo-
yunca üretimin
%5i

ABD %75 Bulunan yatak Maden
Araştırma Bürosu tara-
fından onaylanırsa

Ana para+
faiz (resmi
faiz +%2)

MEKSİKA %90 Garantili borç: sistemli
geri ödeme
Riskli borç: ekonomik
bir yatak bulundu-
ğunda geri ödeme

-Ana para+ %20 prim + %15
yıllık faiz
- Aynı koşullar + en çok 10
yıl üretimin % 1 » 3 ti

BREZİLYA %80 Garantili borç

Riskli borç

Ana para+
%3-8 yıllık faiz
Aynı koşullar
+bu tutarın 0.01 -
2,1 katı prim

BOLİVYA Küçük proje
%100
Büyük proje
%50

Bulunan yatağın
ekonomik olarak
işletilebilirliği
onaylandığında

Borç tutarının Üretim
0,3-3 katı + üzerinden
borç üzerinden %8 ödeme
% 10 faiz

BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER

%100 Aramanın başlangıcı
sonrası 30 yıl içinde
sahada ticari
üretim yapılırsa

Ticari üretimin başlangıcın-
dan itibaren 15 yıl boyunca
çıkarılan ürünlerin yıllık
değerinin %2 si (tavanı borç
tutanımı 15 katı)
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madencileri teşvik amacıyla özel vergi tarifeleri uygu-
lanmaktadır (Çiz. 3), Çeşitli ülkelerdeki vergi sistemle-
ri incelendiğinde görülmektedir ki madenciliğe uygula-
nan vergi tabanı vergi oranından küçüktür, dolayısıyla
vergilendirilebüir gelir muhasebelendirilen gelirden
önemli oranda düşüktür (Brewer ve diğ,, 1989). Kana-
da'da İ990 yılına kadar, arama şirketlerine, kullanma-
dıkları vergi indirimlerini bağlantılı oldukları yatırım-
cılara aktarma olanağı sağlayan bir sistem
uygulanmıştır, Japonya'daysa, madencilik şirketleri ku-
rumlar vergisinin dışında tutulmaktadır. Avustralya'da
bir işletmenin zararı, aynı şirkete ait bir diğer işletme-
den karşılanabilmeke ve eğer bir şirketin geliri yoksa,
arama harcamalarına ilişkin vergi indirimi gelecek yıl-
lara aktanlabilmektedir.

Fritzsche ve Stockmayer'e (1978) göre çeşitli biçim-
lerdeki devlet haklan, 2, Dünya Savaşı'na kadar maden-
cilik sektörünün desteklenmesinde kaynak oluşturmuş-
lar, fakat günümüzde devlet haklarından çok vergiler
önem kazanmıştır. Campbell ve Lindnör'e (1987) göre
madenci lehine uygulanan vergilendirme sistemi, arama
sonucunda elde edilecek bilginin şirkete olan maliyetini
düşürerek aramadaki belirsizlik ve risk unsurunu den-
geler ve şirketin aramacılığa yatırım yapmasını teşvik
eder, Tersine vergiye yönelik teşviklerin olmaması, ma-
dencilik sektöründeki yatırımları aramacılıktan uzak-
laştırarak maden yataklarının bulunmasını olumsuz
yönde etkiler (OECD, 1992). Tilton (1992) da vergi sis-
teminde madenci yararına yapılacak iyileştirmelerle,
şirketlerin düşük üretim maliyetlerinde çalışacak bi-
çimde güçlendirilmesiyle uzun vadede rekabet güçleri-
nin artırılabileceğini savunmuştur,

Günümüzde en çok yanıt aradığımız sorulardan biri-
si Gümrük Birliği sürecinde madencilik sektörünün na-
sıl desteklenebileceğidir, Topluluk, Avrupa'nın bütün-
leşmesini gerçekleştirmek amacıyla, arasında demir -
çelik ve enerjinin de yer aldığı bazı "Ortak Politika-
ların uygulanması kararını almıştır, Bu kararlar ara-
sında madencilik olmamasıyla birlikte. Topluluk, Avru-
pa sanayisinin gerek duyduğu cevherlere olan yüksek
orandaki dış bağımlılığı azaltmak amacıyla belirli bir
madencilik politikası uygulamaktadır, Avrupa Birliği
Komisyonu'nun 1988'de Bakanlar Konseyi'ne sunduğu
Topluluk madencilik sanayisine ilişkin muhtırasında
(Comm., 1989), özellikle Akdeniz ülkelerinde yoğunla-
şan madencilik sektörünün, arz güvenliğini sağlaması
açısından Avrupa sanayisinin uluslararası rekabetini

sürdürebilmesi için hayati ekonomik önemi olduğunu
vurgulamıştır. Uluslararası rekabet düzeyinde Avrupa
metal sanayisinin güçsüzlüğü, yeterli maden kaynakları-
na sahip olmamasıyla açıklanmaktadır (de Sa, 1991),
Söz konusu muhtırada. Topluluğa son katılan ülkelerin
(İspanya, Portekiz, Yunanistan), madencilik sektörünün
Topluluk ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu ve
kaçınılmaz olarak düşüşünü sürdürdüğü biçimindeki
yaygın görüşü değiştireceği vurgulanmıştır, Avrupa
madencilik sektörünün bu değişen profili karşısında.
Topluluk sınırları içerisinde maden aramacılığına yöne-
lik teşvikler sistemi oluşturulması gerektiği Konsey'e
önerilmiştir (Comm,, 1989, s, 12).

Muhtıra'da bir maden işletmesinin, diğer sanayi sek-
törlerinden önemli ölçüde farklı bir ekonomik etkinlik
olduğu açıkça belirtilmektedir, İşletilebilir kaynaklar
miktar bakımından sınırlıdır ve belirli bir sürede bite-
cektir. Bu bakımlardan, vergi mevzuatı genel olarak
madenlerin yaşamıyla, özel olarak da işletmenin ilk
yıllarındaki kayıpların karşılanmasına yönelik amortis-
man kurallarıyla uyumlu değildir (Comm., 1989, s, 7),

Şu anda, Lome Antlaşması çerçevesinde Afrika,
Karayipler ve Pasifik (ACP) ülkelerinde, madencilik
sektörlerinin rasyonelleştirilmesi ve modernleştirilmesi
amacıyla Sysmin projesi yürütülmektedir (Comm,,
1983). Bununla birlikte, Komisyon muhtırasında. Uru-
guay Round'u ve GATT kuralları dikkate alınarak Top-
luluğun kendi kaynaklanın sorgulamasının gerektiği
belirtilmektedir.

Bütün bunlar dikkate alındığında, stratejik önemi
göz ardı edilemeyecek olan madencilik sektörünün.
Topluluğa uluslararası düzeyde sürekli bir yarar sağla-
yacağı ve madeciliğin diğer sanayi sektörlerine göre da-
ha ayrıcalıklı bir işlem göreceği belirginleşmektedir,

VERGİLENDİRME ÖNCESİ UYGULANAN

İNDİRİMLER

Maden Kanunu'nda değişiklik yapılması amacıyla
çalışmalara başlanması üzerine, madencilik kamu
oyunda "Rezerv Tüketim Payı" kavramı dile getirilmiş
ve kanunda yer alması yönünde istekler giderek çoğal-
mıştır. Sanayileşmiş ülkeler başta olmak üzere, pek
çok ülkede uygulanan (Wahl, 1983; Rudawsky, 1986;
Gocht ve dig,, 1988) madenciliği ekonomik açıdan des-
teklemeye yönelik vergilendirme öncesi indirimler siste-
minin ayrı bir bölüm olarak incelenmesi, kamu oyunu
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Çizelge  3,  Madencilik  Çalışmalarına  Uygulanan  Vergiler  (OECD,  1992),

ÜLKE

ABD

Almanya

Avustralya

Belçika
Fransa

İngiltere
İrlanda
ispanya

İsveç
İtalya
Japonya

Kanada

Norveç
Portekiz
Yunanistan

Vergi istisnalar

Yatmm  veya  satış  maliyetlerinden  düşme
olanağı  (net kazancın  %50'sine kadar)

%34  (ayrıca her
eyaletten %0 -  12
arasında  değişen
ek vergi)
%36  (paylaştırılmış  kazançlar)
%50  (paylaştırılmamış  kazançlar)
%39  1991'den  itibaren  altın  üretiminde vergi  is-

tisnası;  altyapı  yatırımlarına  10  yıllığına
vergi  muafiyeti

%39
%34  (yatırıma
dönen kazançlar)
+  %8  (paylaştırıl-
mış  kazançlar)
%33  (25,000  sterlin altındaki kazançlar %25)
%40
%35  Öncelikli  çalışmalarda  belirli  bir  dönem

için  %İÖÖfe kadar bir çok vergide istisna
Yeraltı  madenciliğinde  çok  sayıda  istisna

Rezerv  tüketim payı  hesabında  hızlandırıl-
mış  değer  kaybı

%30
%25 +11.25
%37,5 (+12.0)

%28

Madencilik  sirkeden  %12,Ö  lik kurumlar
vergisi  dışındadır;  bazı  yatırımlarda  hız-
landırılmış  değer  kaybı;  vergilendirilebilir
gelirden  veya  satışların  %13fünden  brüt
gelirin  %50'sine  kadarının  düşürülmesini
sağlayan  tüketim payı
Düşük enerji  tüketimini  sağlayan  araç  ve-
ya  gereç  için  hızlandırılmış  değer  kaybı;
bölgesel  gelir  ve  maden  vergileriyle  birlik-
te toplam vergi oranlan %33 - 51  arasında;

%28
%36.5  (satışlardan  +%4)
%0  (paylaştırılmış  kazançlar)
%46  (yatırıma dönen kazançlar)
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konuya  hazırlamak  açısından  yararlı  olacaktır.

Değer Kaybı İndirimi

Çağdaş  maden  ekonomisinde  rezerv  tüketim  payı
ile  birlikte  kullanılan  bir  başka  kavram  da  "Değer  Kay-
bı  îndMmifldir  (Depreciation  Allowance),  Bu  kavram
özünde,  amortisman  dediğimiz  finansman  ağırlığı  olan
kavramdan  farklıdır  ve  bir  teknik  amortisman  anlamını
taşımaktadır  (Carman,  1971).  Maden  işletmesi  son  bul-
duğunda,  tüm  faydalı  değerini  kaybedecek  olan  taşın-
mazların  değerini  geri  almak  anlamına  gelmektedir.
Böyle  bir  uygulamayla,  kullanılacak  malzemenin  mali-
yeti  çalışma  ömrüne  yayılarak  maden  işletmesinin  do-
nanımının  tamamlanmasından  önce  gelirlerin  vergilen-
dirilmemesi  yoluna  gidilmektedir.  Böylece  teknik
risklerin  en  yüksek  olduğu  arama  dönemindeki  vergi
yükü  hafifletilebilmektedir.

Değer  kaybı  indiriminin  hesaplanmasında kullanılan
üç  temel  yöntem  şunlardır (Çiz.  4):  1)  Doğrusal  hesap-
lama,  2)  Azalan denge,  3)  Yıl  sayıları  toplamı  yöntemi.

Doğrusal  yöntemde  (Çiz.  4A),  madenin  faydalı  öm-
rü  boyunca  yıllık  eşit  miktarlarda  indirim  yapılarak  de-
ğer  kaybı  bulunur.

Azalan  denge  yönteminde  (Çiz.  4B),  yıllık  değer
kaybı  miktarı  bir  sonraki  yılın  indiriminden  önce  mali-
yetten  düşülür.  Bu  yöntemde  indirim  oranı,  doğrusal
yöntemin  iki  katı  olarak  alınır.

Yıl  sayılan  toplamında  (Çiz.  4C)  her  yıl  azalan  bir
oran  uygulanır,  Madenin  faydalı  ömrünü  oluşturan  yıl
sayılarının  toplamı  (örneğimizde 1 + 2  +  3  +  4  +  5  =
15)  oranın  paydasını,  kalan  yıl  sayısı  ise  paydayı  oluş-
turur.

Tükenme İndirimi

Maden  işletmesi  sonucunda  bir  yenilenemez  doğal
kaynağın  tükenmesi  söz  konusu  olduğundan  madene
yatırılan  sermaye  sonludur,  yani  diğer  sanayi  sektörle-
rinde  olduğu  gibi  sürekli  bir  biçimde  kendisini  çoğalta-
mamaktadır.  Dünya'nın  pek  çok  ülkesinde,  madencilik
faaliyetlerinden  elde  edilen  gelirlerin  vergi  matrahının
hesaplanması  öncesinde,  bizim  "Rezerv  Tüketim  Payı"
olarak  madencilik  diline  soktuğumuz  bir  "Tükenme  İn-
dirimi"  (Depletion  Allowance)  uygulanmaktadır.  Böyle-
ce  maden  işletmecisine,  sermayesinin  başlangıçtaki  de-
ğerini  koruyarak  gelirlerinin  bir  kısmını  tükenecek  olan
kaynağın  yerine  koymak  veya  ilave  rezervler  bulmak

amacıyla  araştırma  sermayesi  oluşturmak  şansı  tanın-
maktadır  (Bossen  ve  Varan,  1977),  Bu  yaklaşım  da?

günümüzde  yoğun  biçimde  tartışılmakta  olan  "sürdürü-
lebilir  kalkınma"  kavramının  temelini  oluşturmaktadır
(Mikesell,  1994),

Bu indirim  günümüzde iki  yöntemle hesaplanmakta-
dır:  1) Maliyet indirimi, 2)  Yüzde indirimi,

Maliyet  indiriminin  esası  bir  maden  sahasına  sahip
olmanın  maliyetini  ve  bu  yatağın  bulunmasında  yapılan
arama  harcamalarını  içerir,  İndirimin  hesaplanmasında
saha  maliyeti,  geride  kalan  ve  alınabilir  rezervin  topla-
mına  bölünür  ve  daha  sonra  vergi  yılı  boyunca  satılan
miktarla  çarpılır,  Örneğin  sahanın  maliyeti  500  milyon
TL.  arama  ve  ön  işletme  harcamaları  200  milyon  TL,
yıllık  satış  30  bin  ton  ve  alınabilir  rezerv  350  bin  ton
olsun,  İlk  yıl  için  indirim  şöyle  hesaplanır:

Saha  gelişiminin  maliyeti

Yıl  sonu  itibariyle kalan  alınabilir rezerv

(5ööxlöWöÖxlÖ6)  =  700xl06

 s  2 1 9 0

350 000 - 30 000 320x10"
2190  TL/ x  30 000  t/yıl  =  65  700  000  TL  yıllık  indirim

Yüzde  indirimi,  maden  cinsine  göre  kanunla belirle-
nen  bir yüzdenin,  vergi  matrahını  bulmak üzere brüt  ge«
lirden  düşülmesini  içermektedir.  Bu oran  ABD'de  %5  -
27,5  (hidrokarbon  ve  aoğal  gaz  27.5;  kükürt,  uranyum,
nikel, platin 23;  metalik madenler  15; taşkömürü, linyit,
hammaddeler  10;  kil,  kum,  çakıl,  taş  5),  Kanada'da
%33,  Avustralya'da  %20,  Meksika'da  %14,  Bolivya'da
%27  -  50,  İspanya'da  %25  -  40,  Jamaika'da  %10  -  25,
Mali'de  %27,5  -  50,  Nijerya'da  %10  -  33  olarak  uygu-
lanmaktadır (Legoux,  1971),  Bu yöntemle bulunan  indi»
rim,  vergi  öncesi  kazancın  %50'sini  geçmemelidir.  Aşa-
ğıdaki  örnek,  %10  luk  bir  indirim  yüzdesiyle
hesaplamanın  nasıl  yapıldığını  göstermektedir.

A Madeni B Madeni

Toplam  gelir

(eksi)  İşletme  maliyetleri

(eksi)  Değer kaybı  indirimi

Vergi  öncesi  kazanç

(eksi) Tükenme indirimi

Vergilendiriİebilîr  gelir

450 0ÖÖÖÖÖ

300  000  000

150  000  000

50  000  000

İ 00 000 000

45  000  000

55  000  000

450 TOO 000

330  000  000

120  000  000

50  000  000

70  000  000

35  000  000

35  000 000
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Çizelge 4, Değer Kaybı  İndirimi  Hesaplama  Yöntemleri,

A- DOĞRUSAL YÖNTEM

Yıl
1
2
3
4
5

B-

Yü
1
2
3
4
5

C-

Yıl
1
2
3
4
5

Malivet
15  000  000
15  000  000
15 000  000
15  000  000
15  000 000

Yıllık  oran
1/5-  %20

%20
%20
%20
%20

AZALAN DENGE YÖNTEMİ

İndirgenmiş  malivet
16  500  000
9  900  000
5  940  000
3  564 000
2  138  000

YIL  SAYILARI  TOPLAM

Malivet
15  000 000
15  000 000
15  000 000
15  000 000
15  000 000

Oran
2/5=%40

%40
%40
%40
%40

I YÖNTEMİ

Oran
5/15
4/15
3/15
2/15
1/15

Yıllık  İndirim
3  000  000
3  000 000
3  000 000
3  000 000
3  000 000

Yıllık  indirim
6  600  000
3  960  000
2  376  000
1  426 000

638  000

•

Yıllık  indirim
5  000  000
4 000  000
3  000  000
2  000  000
1  000 000

Toplam indirim
3  000 000
6  000  000
9  000  000

12  000  000
15  000 000

Toplam indirim
6  600  000

10  560  000
12  936  000
14  362  000
15  000  000

Toplam indirim
5  000  000
9  000  000

12  000  000
14  000  000
15  000 000

A madeninde toplam  gelirin  %10'u olan tükenme in-
dirimi,  vergi  öncesi  kazancın  %50'sinden  düşük  oldu-
ğundan  doğrudan  uygulanabilir,  B  madenindeyse,  top-
lam  gelirin  %10'u  vergi  öncesi  kazancın  %50'sinden
büyük olduğundan gelirin  %50'si olan  35  milyon TL,  in-
dirim  miktarı  olarak  alınır,

Tükenme  indirimi,  yeni  rezervlerin  aranması  ve  ge-
liştirilmesi  için  gerekli  olan  daha  ileri  yatırım  açısından
maden  işletmecisine  maliyetsiz  bir  iç  fmans  kaynağı
yaratır.  Böylece  sermaye,  maden  kaynaklarındaki  daha
riskli  alanlara  kolayca  çekilmiş  olur  ve  ülke  sanayisi
için  gerekli  hammaddenin  üretimi  teşvik  edilir.  Maden-
cilik  sektöründeki  nisbeten  düşük  olan  sermaye  kârlılı-
ğı,  böyle  bir  uygulamayla  diğer  sanayi  sektörleri  düze-
yine  yükseltilerek  "vergi  adaleti"  sağlanır,  Bütün  bu
yararlarına karşın Upton  (1970),  devletin  gelirlerini  dü-
şüren  tükenme  indiriminin  uygulanmasına  karşıdır;

çünkü  böyle  bir  indirimin,  gelişmekte  olan  ülkelerde
yabancı  şirketlerin  arama  harcamalarım  desteklemeye
yönelik  olduğunu  ileri  sürmektedir.

İşletme  Projesine  Uygulanması

3213  sayılı  Maden  Kanunu  yönetmeliğine  göre,  iş-
letme  izni  alınabilmesi  için  Daire'ye  verilmesi  gereken
işletme  projesinin  Ek  Form  9'daki  hususları  kapsayacak
biçimde düzenlenmesi  gerekmektedir,  Ek Form 9'un  VI.
bölümü  olan  "Değerlendirme",  projenin  gelir,  gider  ve
kârlarım  gösteren  "Proforma  Gelir  Tablosu"ndan  olu-
şur.

Ek  Form  9'da  projenin  rantabilitesinin  "Net  Bugün-
kü Değer"  yöntemiyle hesaplanması istenmektedir,  "Net
Bugünkü  Değer"  (NBD),  paranın  zaman  içindeki  değer
kaybını  dikkate  almakta  ve  nakit  akımlarını  kullanmak-
tadır,  Bu  yöntem,  zaman  içindeki  farklı  gelir  biçimleri-
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ne göre yatırımları ayırtlamakta ve  madenin  tüm ekono-
mik  ömrünü  göz  önüne  almaktadır.  İlk  yatırım  miktarı-
na  ve  madenin  yararlı  ömrüne  göre  hazırlanmış  çeşitli
projelerin  karşılaştırılmasıyla  bu  yöntem  anlam  kazan-
maktadır.  Uygulamadaki  temel  sorun,  gerçek  bir  indir-
geme  oranının  (iskonto  haddi)  nasıl  belirleneceğidir.

Bu  kapsamda,  sermayenin  şirkete  olan  maliyetinin
de bilinmesi  gereklidir»  Bu  indirgeme  oranının,  projenin
yararlı  ömrü  boyunca  sabit  olup  olmadığı  da  önemlidir.
Eğer  değilse,  indirgeme  oranında  olacak  daha  sonraki
değişiklikler  bu  ekonomik  analize  sokulmuş  olmalıdır.
Bir  diğer  sorun  da,  kârın  maksimuma  yükseltilmesi
amacıyla  şirket  likiditesinin  aşağı  çekilmesidir.  Bu  ak-
saklıkların  bir  kısmının  düzeltilmesi  için  bu  yöntem
içerisinde,  "Bugünkü  Değer Oranı"  tekniği  kullanılmak-
tadır,  Fakat  yine  de,  önceden  belirlenmiş  bir  indirgeme
oranına  gerek  vardır.

Bu  olumsuzluklardan  kurtulmak  amacıyla  günümüz-
deki  ekonomik  analizlerde,  yatırımın  değerlendirilme-
sinde  "İndirgenmiş  Nakit  Akımı"  (ÎNA)  yöntemi  kulla-
nılmaktadır.  Bu  yöntemin  yararları  şunlardır:  1)
Tahmini  kârlılık  konusunda  daha  yararlı  bir  ölçü  sağlar
ve  alternatif  projeler  arasındaki  karşılaştırma  daha  an-
lamlıdır;  2)  Sermaye  yatırımı  üzerinde  gerçek  "İç  Kar-
lılık Oranı"nı  (TKO)  verir;  3)  Şirket  için  kabul  edilebilir
bir  sermaye  maliyetinin  belirlenmesi  gereksinimini  dev-
re  dışı  bırakır,  NBD'den  biraz  daha  hantal  olsa  da,  bu
yöntem  zaman  içindeki  farklı  nakit  akımı  biçimlerine
ilişkin  yatırımları  ayırt  etmede  yeterince  esnektir  ve
madenin tüm ekonomik ömrünü dikkate alır.  Bu  yönte-
min  zayıflığı,  projenin  ortaya  koyduğu  tüm  nakit  akım-
larının  yeniden  yatırıma  dönüştüğünü  kabul  etmesidir,

ÎNA  yöntemi,  yatırım  projelerinin  değerlendirilme-
sinde  hem  "nakit  akımı",  hem  de  "paranın  zaman  için-
deki  değeri"  kavramlarını  birlikte  kullanmaktadır.  Bu
yöntemin  uygulanmasında,  NBD'deki  önceden  belirlen-
miş  indirgeme  oranı  yerine,  toplam  nakit  akımlarının
bugünkü  değerinin  bileşik  yatırım  harcamalarının  bu-
günkü  değerine  eşit  olduğu  faiz  haddi  dikkate  alınmak-
tadır.  Toplam  NBD'nin  sıfır  olduğu  kabul  edilerek  faiz
haddi  "r"  nin  aşağıdaki  dengeyi  sağlayan  değeri  aranır:

Denklemin  birinci  kısmı  gelecekteki  net  gelirlerin
bugünkü  değerini,  ikinci  kısmıysa  nakit  giderlerin  bu-
günkü  değerini  temsil  etmektedir,  Yani  birincisi  nakit
akımıdır  ve  ikincisi  yatının  harcamalarıdır.  Bu  işlem
sonunda  eğer  NBD  pozitif  ise  faiz  haddi  çok  düşüktür
ve  artırılması  gerekil4;  negatif NBD'nin  anlamıysa  uygu-
lanan  faiz  çok  yüksektir  ve  daha  düşük  uygun  bir  düze-
ye  indirilmelidir.

Kanun  ekinde  verilen  Proforma  Gelir  Tablosu,  ma-
denciliğe  uygulanması  gereken  teşvikleri  ele  almamış-
tır.  Daha  önceki  bölümlerde  açıklanan  görüşler  ışığın-
da,  hemen  bütün  Dünya'da  uygulanan  biçimiyle  bu
tablonun  nasıl  olması  gerektiği  Çizelge  5'te  gösterilmiş-
tir.  Görüleceği  gibi  proje  gelirlerini  oluşturan  cevher  sa-
tışlarından  elde  edilen  miktardan,  devlet,  ihbar,  bulucu-
luk  gibi  çeşitli  haklar  düşülerek  proje  kân
bulunmaktadır.  Eğer  bu  yol  izlenmezse,  olağan  vergile-
rin  üzerine  binen  haklar  ekstra  vergi  niteliği  kazanaıak
diğer  sanayi  sektörleri  karşısında  madenciliğe  haksız
bir  yük  getirecektir,  Bu  konuyu  daha  iyi  açıklayabilmek
için  Çizelge  6'da  verilen  sayısal  örneği  kullanabiliriz,
Burada  hesaplamalar,  kolaylık  sağlaması  için  proje  ge-
lirleri  ve  haklar  faslını  atlayarak  doğrudan  proje  kârın-
dan  başlamaktadır,

indirgenmiş  Nakit  Akımı  yöntemiyle  hesaplanmış
Net  Bugünkü Değer'in bulunmasıyla,  madenin  hangi  in-
dirgeme  oranından  itibaren  kârlı  olabileceği  ile  hangi
yılda  net  kazanç  sağlayacağı  bilinmekte  ve  bu  veriler-
den  yola  çıkarak,  gerçekçi  ve  sağlıklı  risk  analizi  ve  du-
yarlılık  hesabının  yapılabilmesi  olanaklı  olmaktadır.

SONUÇLAR

Hammadde  girdisi  temin  etmesi  bakımından  ulusal
sanayinin  temelini  oluşturan  madencilik  istihdam  yarat-
mak,  döviz  kazandırmak,  madencilikle  bağlantılı  sek-
törleri  teşvik  etmek,  geri  kalmış  bölgelerde  gelişmeyi
sağlamak  gibi  yararlı  sonuçlarıyla  ülkenin  ekonomik  ve
sosyal  gelişiminde  önemli  bir  rol  oynamaktadu*.

Yüksek  riskli  olması,  yoğun  sermaye  gerektirmesi
ve  yatırımların  uzun  bir  zaman  süreci  sonunda  verimli
olması  nedeniyle  madencilik  sektörü  devlet  tarafından
teknik  ve  ekonomik düzeyde  desteklenmelidir,

MTA  Genel  Müdürlüğü'nün,  özel  sektör  tarafından
yapılacak  olan  maden  arama  ve  bulunan  yatakların  de-
ğerlendirilmesi  çalışmalarının  üzerine  oturtulacağı  te-
mel  bilgileri  üretmesi;  Maden  İşleri  Genel  Müdürlü-
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Çizelge 5, Proforma Gelir Tablosu

Proje gelirleri
haklar (devlet, ihbar, buluculuk)
Proje kân (işe ayrılan para)
maliyetler (yatırım masrafım işletme maliyeti)
Brüt gelir
değer kaybı indirimi
tükenme indirimi
Vergİlendİrilebİlİr gelir
düzeltilmiş vergi mükellefiyeti (vergi mükellefiyeti - yatırım vergi kredisi2)
VERGİ SONRASI NET KAZANÇ

(eksi)

(eksi)

(eksi)
(eksi)

(eksi)

(artı)
(artı)

(eksi)
(artı)

tükenme indirimi
değer kaybı indirimi
Ara toplam
yatırım sermayesi (sadece proje başlangıcında)
geri alman işletme sermayesi (sadece son yılda; proje başlangıcında (-) olarak
alınır)
YILLIK NET NAKİT AKIMI

1 Yatırım masrafı: İlgili olduğu yılda; yasal olarak düşülebİlen yıllık yatırım miktarıdır. Genel
olarak, somutlaştııılamayan aktifler ve başarısız arama çalışmalarının maliyetlerini kapsar,
2 Yatırımda vergi kredisi: yıl boyunca yapılan yatırımın bir yüzdesi olarak devlet tarafından
tanınan bir Iskonto.

ğü'nün maden haklarının çağdaş bir biçimde yürütül-
mesini sağlayacak şekilde örgütlenmesi ve maden eko-
nomisi ile işletme teknolojisinde madencilere yardımcı
olması madencilik sektörüne yapılacak yardımların
başlıcalarıdır.

Madencilik sektörünün gerektiği gibi gelişmesini
sağlamak üzere sermaye birikiminin oluşturulması ve
yaratılan katma değerin bir bölümünün tekrar madenci-
liğe aktarılması için, birçok ülkede uygulandığı biçi-
miyle ekonomik düzeyde yapılması gereken teşvikler
şunlardan oluşmaktadır:

1) Arama dönemindeki harcamaların yıl sonunda
vergiden düşürülmesi olanağı tanınmalıdır.

2) Madencilik sektörü için bir özel kredi sistemi ge-
liştirilmeli; borç sisteminde geri ödeme tarihi madenin
ticari kârlılığıyla başlamalı, ödeme vadesi uzun olmalı
ve uygulanacak faiz uluslararası rekabete uygun olmalı-
dır,

3) Teknik risklerin en yüksek olduğu arama döne-
mindeki vergi yükünü hafifletebilmek üzere, gelirlerin
vergilendirilmesi öncesinde "Değer Kaybı İndirimi" uy-
gulanmalıdır,

4) Maden işletmesinde yenilenemez bir kaynağın
tükenmesi söz konusu olduğundan, sermayenin başlan-
gıçtaki değerini koruyarak gelirlerin bir kısmını tükene-
cek olan kaynağın yerine koymak veya ilave rezervler
bulmak amacıyla arama sermayesini oluşturmak üzere
"Tükenme İndirimi" uygulamasına başlanmalıdır.
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Çizelge  6.  Bir Maden Örneğinde Proforma Gelir Tablosu,

0  yılmda  (proje  başlangıcı)  ilk  yatırım  360xl06TL

0  yılında  işletme  sermayesi  (madenin  faydalı  40x106 TL

ömrü  sonunda tümüyle  geri  alınabilir)

Toplam  yatırım  400xl06TL

İşletmenin  tahmini  faydalı  ömrü  6  yıl

Yıllık  değer  kaybı  indirimi  (doğrusal)  60x106 TL

Yıllık  tükenme  indirimi:  Proje kamun  %10'u  veya  vergi öncesi  net  kazancın  %50'si

(hangisi  küçükse)

YIL (106 TL olarak)

Proje  kân
Maliyetler

Brüt  gelir

Değer  kaybı

Vergi  öncesi  net kazanç
Tükenme İndirimi
Vergilendirilebilir  gelir

Gelir  vergisi  (%50)1

Vergi  sonrası  net  kazanç
Tükenme indirimi

Değer  kaybı

Yatırım  sermayesi

Geri  alman  işletme  sermayesi
Yıllık  Net  Nakit  Akımı
İndirgeme  oram  %12
Net Bugünkü Değer  -400  80  84  96  102  88  74
KümülatifNBD  -400  -320  -236  -140  -*38  50  124
1  Hesap  kolaylığı  açısından  %50  alınmıştır.
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__0  1_  _2_ __3_  _ 4 _  _ 5 _ _6_

450  500  550  600  600  520

350  380  390  400  410  400

100  120  160  200  190  120

60  60  60  60  60  60

40  60  100  140  130  60

20  30  50  60  60  30

20  30  50  80  70  30

10  15  25  40  35  15

10  15  25  40  35  15

20  30  50  60  60  30

60  60  60  60  60  60

90  105  135  160  155  105

360

;si  40  40
-400  90  105  135  160  155  145

1  0.893  0,797  0.711  0.636  0,567  0.507
-400  80  84  96  102  88  74
-400  -320  -236  -140  -38  50  124

%50  alınmıştır.
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Maden Aramalarında Yeni Teknolojik
Gelişmeler

Yusuf  Ziya  ÖZKAN
MTA  Gefiel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi, ANKARA

öz
Yazıda  son  20  -  25  yılda  maden  aramalarında  köklü  değişimlere  yol  açmış  arama  teknolojisindeki  ilerlemelere  kısaca  de*

ğinİlmiş  ve  haşarı  İçin  gelişmiş  teknolojinin  gerekti  fakat  yeterli  olmadığı  vurgulanmıştır,

Demir,  krom,  kömür  gibi  yüzeylemeleri  kolayca  ta-
nınabilen  maden  yataklarının  çoğu  bulunmuştur.  Bu-
gün  maden  aramaları,  yüzeyîememiş  derin  yataklara  ve
yüzey  belirtileri  silik  ya  da  yüzeylemelerinin  tanınması
zor epitermel  altın gibi yeni  tür yataklara yöneliktir.

Böyle  yatakları  bulabilme,  ancak  son  20  -  25  yılda
geliştirilmiş  yeni  bilgi  ve  teknolojilerle  mümkündür.

Aşağıda  maden  arama  teknolojisinde  son  20  -  25
yılda  görülen  önemli  ilerlemeler  kısaca  gözden  geçiril-
mektedir.

Konum  Belirleme  ve  Ölçme  Aygıtları

Elektronik,  lazer  ve  uydu  teknolojilerindeki  geliş-
meler bu  alanda  1980flerde  büyük  ilerlemeler  sağladı,

Bu kapsamda başta  konum  belirlemede  zorluk  çeki-
len  havadan  ve  deniz  ya  da  göl  sulan  üzerinde  yapılan-
lar  olmak  üzere  her  tür  bölgesel  araştırmalarda  hassas
olarak konum belirleme mümkün olmuştur.  Bu yeni ko-
num  saptama  teknolojileri  (Doppler  navigation,  inertia!
navigation,  range  -  range  radar,  satellite  navigation)
özellikle  havadan  jeofizik  ve  deniz  jeofiziği  /  jeolojisi
çalışmalarında  yaygın  uygulama  alam  bulmuş  ve  bu
yöntemlerin  etkinliğini  büyük  oranda  arttırmıştır  (Bul-
lock  ve  Barritt,  1985),  Uzaya  gönderilmiş  uydulardan
alınan  sinyaller  kullanılarak  bağıl  (relatif)  konumların
belirlendiği satellite navigation ya da GPS  (Global Posi-
tioning  Systems),  uzak  ve  çalışılması  zor  bölgelerin
ulusal  grid  sistemine  bağlanmasına  büyük  doğruluk  ve
hız  kazandırmıştır,

1988  yılında  kurulan  Fransız  1ST  AR  şirketi  SPOT

görüntülerinden  sayısal  yükselti  modellerinin  (DEM:
Digital Elavation Models) otomatik hesaplanmasını  ger-
çekleştirmektedir.  Bugün  dünyanın  çoğu  yerinin  sayı-
sal yükselti modelleri  hazırdır (Mc Laurin,  1991),

Total  station  denilen  yeni  ölçme  aletleri  ise,  özellik-
le  büyük  ölçekli  haritalamaya  (1/500  -  1/5000)  duyarlı»
lık  ve  hız  (kolaylık)  yönünden  önemli  bir  katkı  getir-
miştir  (Darling  1988),  Total  station  aletleri  bir  noktada
konumlandığında  açı  ve  uzaklık  ölçümleri  çok  duyarlı
ve  hızlı  biçimde  gerçekleştirilebilrnektedir.  Yapılan  öl-
çümler,  doğrudan  alete  bağlı  arazi  bilgisayarlarının
(microcomputers)  hafızasına  kaydedilmektedir,  Gerek-
tiğinde  bu  küçük  bilgisayarla  arazide  nokta  hesaplama-
lar yapılabilmektedir.  Daha  sonra  ana bilgisayara  aktarı-
lan  verilerden,  bilgisayar  yardımıyla  nokta  dökümleri
ve  harita  biçiminde  çıktılar  alınabilmektedir,  Bugün  bu
amaçla  hazırlanmış  çok  sayıda  bilgisayar  destekli  tasa-
rım  (CAD:  Computer  Aided  Design)  programları  var-
dır.

Son  olarak  lazer  ışınlarının  kullanıldığı  Automatic
guidance  System  sayesinde  yeraltı  ocaklarındaki  ölçme
(survey)  ve  yön  verme  (alignment)  işlemlerinde  önemli
gelişmeler  sağlanmıştır,

Jeolojik  Yöntemler

jeolojik  haritalama  ve  bilgisayar  destekli  veri  işle-
me  alanlarında  önemli  gelişmeler  olmuştur,

Küçük  ölçekli  (bölgesel)  jeolojik  haritalamada  anıl-
maya  değer yenilik  uzaktan  algılamanın  bu  amaçla  kul-
lanımıdır.  Özellikle  günümüzde  uzaktan  algılama,  bol-
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gesel jeoloji  haritalarının  hazırlanmasında  -  arazi  çalış«
malarından önce  gelen  -  ilk  adımı oluşturmaktadır.

Büyük  ölçekli  (1/500  -  1/5000)  jeoloji  haritalama-
sında,  pusula  -  şerit  metre  ya  da  plançete  yerine  total
Station  aletlerinden  yararlanılması,  yaygın  olmasa  da
uygulamaları  görülen  ve  gelecekte  yaygınlaşması  bek-
lenen  bir  yeniliktir.  Bu  teknikte  arazi  gözlemleri  önce-
den  tanımlanmış  kısaltma  ve  simgeler  halindeki  bir  şif-
relemeyle,  total  station  aletine  doğrudan  bağlı  bir
mikrobilgisayarın  hafızasına  (gözlem  noktasının  koor-
dinatlarıyla birlikte)  kaydedilir,  Bu  işlem  topoğrafik  ha-
ritalamayla  birlikte  de  yürütülebilir,  Daha  sonra  arazi
bilgisayarının  hafızasındaki  veriler  ana  bilgisayara  ak-
tarılarak  jeolojik  gözlem  noktalarının  dökümü  ve  hatta
harita  yapımı  bilgisayar  yardımıyla  gerçekleştirilebilir.

Bilgisayar  destekli  veri  işlemin  katkıları  jeolojik  ha-
ritalamayla  sınırlı  değildir.  Uygun  veri  dosyaları  halin-
de  manyetik  teyp  veya  diskler  üzerine  yüklenen  her  tür
jeoloji  verilerinden  -  kullanılan  programın  yetenekleri-
ne  bağlı  olarak  -  listeler,  nokta  dökümleri  (jeolojik  göz-
lem,  ölçüm,  örnek  alma  yerleri,  sondaj,  kuyu,  galeri
ağızları  vb  j  biçiminde  çıktılar  alınabilir,  üzerlerine  is-
tatistiksel  işlemler  uygulanabilir.  Jeolojik  verilerin  hari-
ta  (yüzeyleme,  yarma  planları,  jeoloji  haritası)  eş  çizgi
(eş  kalınlık,  eş  tenor  vb)  haritaları,  dikme  ve  enine  ke-
sitler,  dikme  kesit  haritaları,  gibi  grafiksel  biçimde  ser-
gilenmesi  de  mümkündür.  Ancak  bunun  için  özel  prog-
ramlarla  daha  ileri  veri  işlemlerinin  yapılması
gerekmektedir (Gabert,  1982),

Jeoloji  verilerinin  sayısal  (digital)  formatta  bilgisa-
yar  ortamına  kaydedilmesi,  veri  düzeltme  ve  veri  bir-
leştirmeye  (eklemeye)  getirdiği  hız  ve  kolaylık  yanısı-
ra,  ilgi  duyulan  jeoloji  özelliklerini  belirginleştirecek
çeşitli  işlemlerin  uygulanabilmesine  uygunluğu  açısın»
dan  da  büyük  üstünlük  taşımaktadır,

Uzaktan  Algılama

Çok  spektrumlu  (multispectral)  ve  yüksek  çözümle-
me  gücüne sahip  uzay  görüntülerini  sağlayan  Amerikan
TM  (Landsat  Thematic  Mapper)  ve  Fransız  SPOT
(Systeme Probatoire pour l'Observation  de  la Terre)  uy-
dularının  1980'lerde  ve  Japon  JERS  -  1  uydusunun
1990larda  faaliyete  geçmesi  uzaktan  algılamada  büyük
ilerlemelere yolaçtı, Landsat TM görüntülerinde çözüm-
leme gücü 30 m, 3  spektral bandlı  SPOT görüntülerinde
20m,  pankromatik  SPOT  görüntülerinde  lOm  ve  8
spektral bandlı JERS -  1  görüntülerinde ise  18 m'dir.

Çok değişik dalga boyunda (SPOT :  3, JERS -  1  :  8)
derlenmiş  veriler  içeren  (bunlar  yapay  renklendin  İmiş
fotoğraflar halinde sunulmaktadır)  uzay görüntüleri  üze-
rinde  -  veriler  sayısal  (digital)  formatta  olduklarından  -
ilgi  duyulan  özellikleri  belirginleştirmek  için  bilgisayar
işlemleri  uygulanabilmektedir,  Bölylece  litoloji,  alteras-
yon,  bölgesel jeolojik  yapılar,  ayırtman  (belli  tür  maden
sahalarına  özel)  bitki  örtüsü  vb  gibi  özelliklerin  tanın-
ması,  çoğu  kere  arazi  gözlemlerine  göre  daha  kolaylaş-
mış olmaktadır,  Bu  sayede  uzay  görüntülerinden  yukar-
da  değinilen  bölgesel  jeolojik  haritaiama  yamsıra,
bölgesel ön aramalarda (regional reconnaissance) da git-
tikçe  artan biçimde yararlanılmaktadır.

Uzaktan  algılama  konusunda  1980'lerde  başlayan
yeni  bir  ilerleme,  çok  kanallı  dar  band  algılayıcıların
(Deadalus, Collins ve Geoscon)  geliştirilmesidir.  Uçağa
yerleştirilmiş  böyle  tarayıcılarla  (aircraft  -  borne  Scan-
ners)  elde  edilen  spektral  özellikler,  ayırtman  spektral
yansıtma  eğrileriyle  karşılaştırılarak,  taranan  sahalar-
daki minerallerin tayini mümkündür,  Bu sayede Örneğin
demirce  zengin  alterasyonlar (demir şapka  vb)  tanınabi-
lir,  killi  ve  propilitik  alterasyon  zonları  birbirinden  ayrı-
labilir  (Weber,  1985;  Peter,  1986),  Son  yıllarda ABD ve
Avustralya'daki  epitermal  altın  aramalarında  bu  yöntem
gittikçe  daha  yaygın  olarak  kullanılmaktadır  (Mc  Lau-
rin,  1991).

Jeofizik  Yöntemler

Son  20  -  25  yılda,  özellikle  algılayıcılar  ile  veri  ka-
yıt  ve  işleme  alanlarında  büyük  ilerlemeler  gerçekleş-
miştir,

SIP (Spectral Induced Polarization), CSAMT (Cont-
rolled  Source Audio  frequency  Magnetotelluries),  TEM
(Transient Elektromagnetics). UTEM (University of To-
ronto  tarafından  geliştirilmiş  Electromagnetics),  VLF
(Very  Low  Frequency)  VHP  (Very  High  Frequency)
Mikrogravite  gibi  teknikler,  hem  daha derinlerden,  hem
de  daha  küçük  fiziksel  farklılıklardan  kaynaklanan  ano-
malileri  algılayabilirle  amacıyla  geliştirilmiş  yeni  sis-
temlerdir (Young  ve Bullock,  1986),

Örneğin  SIP ve TEM geleneksel  İP ve EM teknikle-
rinin  etkin  olamadığı  iletken  bir örtüye  sahip  yatakların
algılanabilmesi  için  geliştirilmiştir,  UTEM  oldukça  de-
rin  yatakların  saptanmasında  başarılı  olmuştur.  Tasma-
nia'daki  (Avustralya)  130  m,  kalınlıkta  bir  volkanik  ör-
tünün  altındaki  Hellyer  masif  sülfid  (Pb-Zn-Ag-Au)
yatağı  1983'te  UTEM anomalisi  sayesinde  bulunmuştur
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(Eadie ve Silie,  1984:  Mclaurin,  1991). Epitermal  altın
aramalarında  büyük  kırık  zonlarının  tanınması  amacıy-
la  VLF  ve  VLH  teknikleri  yaygın  olarak  kullanılmakta-
dır  (Ömer Çelenk,  sözlü  görüşme),

Öte  yandan  havadan  elektromanyetik  (AEM)  tekni-
ğinde  gerçekleştirilen  ilerlemeler  (yeni  navigasyon  ay=
gıtlanyla  donatılması,  veri  ve  uçuş  hattı  kayıtlarının
anında  sisteme  bağlı  bilgisayara  yapılması  ve  helikop-
terler  kullanılması)  alçak  uçuşlarla  yüksek  kalitede  ve-
riler  derlenebilmesine  yol  açmıştır.  Bu  da  tekniğin  uy-
gulanabilirliğini  ve  güvenilirliğini  arttırmıştır.  ÂEM
bugün artık bölgesel  ön  aramaların  onsuz  olmaz  bir  un-
suru  haline  gelmiştir  (Lynham,  1986;  Bullock,  ve  Bar-
ritt,  1989).

Son  yıllarda  en  büyük  değişimler  veri  kayıt  ve  işle-
me  teknolojilerinde  olmuştur.  Mikrobilgisayarlar  saye-
sinde  veriler,  artık  araya  insan  eli  girmeden,  doğrudan
ölçme  aygıtına  bağlı  arazi  bilgisayarının  hafızasına  sa-
yısal  formatta  kaydedilmekte  ve  sonra  veri  işlemin  ya-
pılacağı  daha  güçlü  bilgisayarlara  aktarılmaktadır,  Ve=
rilerin  sayısal  formatta  kaydedilmesi,  jeofiziksel  veriler
üzerinde  -  onların  jeolojik  bilgilere  dönüştürülmesini
(örneğin anomali kaynağının derinliğinin tahminini) ko-
laylaştıracak  -  işlemlerin  uygulanabilmesini  mümkün
kılmaktadır,

Bu  arada  yeri  gelmişken  gerek jeofizik,  gerekse jeo-
kimyasal  arama  yaklaşımlarmdaki  köklü  değişim  vur-
gulanmalıdır.  Yeni  yaklaşımlarda  ilgi  bizzat  manan  ya-
tağın kendisinden  çok, o  tür yataklar  için ayırtman olan
jeoloji  desenlerinin  tanınması  üzerinde  odaklaşmıştır,
Artık  jeofizik  yöntemler  sadece  yataktan  kaynaklanan
sözgelişi  bir  iletken  anomalisi  bulmak  için  değil,  jeoloji
sorunlarının  çözümü  için  kullanılmaktadır.  Örneğin
1981  de Japonya'da bulunan  dünya  çapında  büyük His-
hikari  epitermal  Au  yatağında  düşey  elektrik  sondajı
(VES)  derinliğe  bağlı  olarak  rezistivite  yapılarının  be-
lirlenmesinde  etkin  biçimde  kullanılmıştır.  Sığ  derin-
liklerdeki  düşük rezistiviteli  zon  (3  -  7O  m)  model  alı-
nan  yatağın  (Kushikino  Mine)  üst  kesimindeki
hidrotermal  olarak  altere  olmuş  zonla.  onun  altındaki
yüksek  rezistiviteli  zon  (>100Û  m)  ise  cevherleşmenin
oluşumu  için  ısı  kaynağı  olan  sokulum  kayalarıyla  (te-
meldeki  yükselimle)  ilişkilendirilmiştir.  Böylece  bu  iki
zon  arasında,  model  yataklanndaki  gibi  altınca  zengin
bir  kesitin  yeralabileeeği  sonucuna  varılmıştır  (MMAJ,
1987),

Jeokimyasal  Yöntemler

Bu  alanda  en  önemli  gelişmeler  analiz  ve  veri  işlem
teknolojilerinde  gerçekleştirilmiştir,  1980lerde  epiter-
mal  altın  gibi  çok  düşük  tenörlü  yataklar  için  etkin  olan
"büyük örnekleme"  (bulk sampling)  (10 kg dan  fazla  ör-
nekler  alınır)  tekniklerinin  uygulanması  da  anılmaya
değer  bir  gelişmedir,

AAS  (Atomic  Absorbtion  Spectrometer),  ICP  (In-
ductively  Coupled  Plasma  Spectrometry),  INAA  (Ins-
trumental  Neutron  Activities  Analysis)  gibi  yeni  analiz
aygıtlarının  geliştirilmesi,  deteksiyon  limitlerini  ppb  ve
hatta  ppt düzeylerine  düşürmüş  ve  epitermal  altın,  por-
firi  bakır  gibi  düşük  tenörlü  yatakların  bulunuşu  bu  sa-
yede  mümkün  olmuştur,  Avustralya,  ABD  ve  Avru-
pa'da  yaygın  olarak  uygulanan  BLEG  (Bulk  Leach
Extractable Gold)  gibi  "büyük örnekleme"  teknikleri de,
analiz  teknolojisindeki  ilerlemelerle  birlikte  ppb/ppt  dü-
zeylerindeki  anomalilerin  saptanabilmesinde  önemli
katkı  sağlamıştır.  Sözgelişi  Avustralya'daki  Wirraiie
altın  yatağının  bulunuşu,  büyük  oranda  BLEG  örnekle-
meyle  belirlenen  anomaliler  sayesinde  mümkün  olmuş-
tur (Fellows ve Hammond,  1988),

Bilgisayar  destekli  veri  işlem  ise,  jeokimyasal  veri-
leri  yorumlama  yeteneğimizi  büyük  ölçüde  arttırmıştır.
Bilgisayar  desteğiyle  jeokimyasal  veriler  üzerinde  seçi-
len  çok değişkenli  istatistik  analiz  yöntemleri  uygulana-
bilmektedir.  Çok  değişkenli  analiz  sayesinde  verilerde-
ki  değişkenliğin  muhtemel  nedenleri  tanınabilmekte,
cevherleşmeyle  bağlantılı  değişiklik  desenleri  diğer  de-
ğişkenlik  nedenlerinin  (litoloji,  kirlenme  vb)  etkilerin-
den  yalıtılabilmektedir.  Böylece»  çok  yüksek  bir  değe-
rin  yokluğunda  anomali  vermeyip  gözden  kaçabilecek
bir  yatağı  -  üzerinde  yeralan  toprak  örtüde  izlenen  ele-
mentler  arası  ilişkilerdeki  belirgin  olmayan  değişimler-
le -  farketme mümkün olabilmektedir,

Son  olarak duraylı  izotop jeokimyasının  maden  ma-
malarında, kökene  ilişkin  sorunların  çözümü  için  gittik-
çe  daha  fazla  yer  verilen  bir  yöntem  olduğu  da  belirtil-
melidir (Oygür,  1994).

Sondaj  Teknolojisi

Son  yıllarda  maden  aramalarında  uygulama  alanı
bulmuş,  sondaj  teknolojisiyle  ilgili  önemli  bir  ilerleme
olmamıştır,  Ancak  19601ı  yıllarda  geliştirilen  wire  -  li-
ne elmaslı  sondaj  ile  geniş  çaplı  kuyu  açmaya  ve  büyük
boyutlu  örneklemeye  elverişli  (epitermal  altın  gibi  çok
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düşük ve değişken tenörlü yataklarda istenen bir özel-
liktir) ters sirkülasyon (reverse circulation) rotan sondaj
tekniklerinin maden aramalarda kullanımının yaygın-
laşması anılmaya değer gelişmelerdir. Ayrıca çöl ve
buzul bölgelerindeki yada deniz ve göl tabanlarındaki
yataklara yönelik aramalara (zor sahalarda örnekleme-
ye) uygun sondaj teknolojilerinde ilerleme sağlamak
için gittikçe artan çabalar sarfedilmektedir,

Analiz Teknolojisi

Mineralojik ve kimyasal analiz teknolojilerinde son
20 - 25 yılda çok hızlı değişmeler olmuş ve bu arama
desteklerinin katkıları maden aramalarının etkinliğini
büyük ölçüde artırmıştır.

Mineralojik analiz teknolojisinde en önemli gelişme
elektron mikroskoplarında olmuştur. Yeni nesil elekt-
ron miktoskoplann atomik düzeydeki (0,1 nm) çözüm-
leme gücüyle, kristal yapılanın (kales hataları, kapa-
nımlar, ayrılımlar, faz dönüşümleri vb) analiz imkanı
doğmuştur, ancak bu gelişmenin bilimsel desteğin artı-
şına yol açmanın ötesinde, maden aramada geniş bir
uygulama alanı bulduğu söylenemez, Mineralojik ana-
lizlere ilişkin en önemli gelişme, eskiden daha çok cev-
her rnineralojisiyle sınırlı kalan çalılşmaların, minera-
lojik ipuçları saptamak amacıyla alterasyon
minerallerine de yöneltilmiş olmasıdır.

Bu arada gerek cevher getirici akışkanların bileşimi
ve oluşum sıcaklığı gibi kökene ilişkin sorunların çö-
zümünde, gerekse bir ipucu olarak maden aramalarında
sıvı kapammlardan yaygın biçimde yararlanılmaktadır,
Örneğin 1981 yılında Hishikari (Japonya) epitermal al-
tın yatağının bulunuşunda sıvı kapanım incelemeleri
kilit rol oynamıştır (MMÂJ, 1987), Şöyle ki, Hishikari
sahasındaki - önceleri çalışıldıktan sonra terkedilmiş -
eski madende, muhtemelen tümüyle üretilmeden bıra-
kılmış cevher olabileceği düşünülmüştür. Bunu açıklı-
ğa kavuşturmak için paşada bulunan kuvars damarların-
daki sıvı kapanımlarm homojenleşme sıcaklıkları
ölçülmüştür. Sonuçlar eski üretim derinliğinin, yatağın
tabanına (250 C den daha yüksek sıcaklıkta oluşmuş
damarlara) kadar inmediğini ve epitermal damarların
(210 - 250 C de oluşmuş) eski galerinin altında daha
derinlere kadar devam edeceğini göstermiştir.

Bunu doğrulamak amacıyla 1981'de eski Hishikari
madeninin merkezinde düşük rezistiviteli zona doğru
300 m, sondaj yapılmış ve beklendiği gibi, galerilerde
izlenen damarların devamı olan 9,7 gr/t Au tenörlü bir-

çok kuvars damarı kesilmiştir, Sondaj devam ettirilmiş
ve 291.7 m. de 15 cm kalınlıkta 290,3 gr/t Au, 167.0 gr/
t Ag tenörlü yeni bir kuvars damarı daha kesilmiştir.
Bu damar ince olmakla birlikte yüksek tenörlü olduğun-
dan, sondajın iki yanından - söz konusu damarın yanal
devamlılığını ve paralel başka damarların varlığını
araştırmak için-iki sondaj daha yapılmış ve en fazla
5,45 m, ve en fazla 220,3 g/t Au tenörlü altı adet damar
bulunmuştur. Sonuç gerçekten dünya ölçülerinde büyük
ve yüksek tenörlü epitermal altın yatağının keşfidir.
Sonradan yapılan çalışmalarla yatağın rezervi ortalama
70 gr/t tenörlü 260 t. Au olarak belirlenmiştir ve 1985
yılında üretime geçilmiştir.

Yukarıda değinildiği gibi AAS, ICP ve IN A A gibi
yeni elektronik analiz aygıtlarının geliştirilmesiyle, ge-
rek deteksiyon limitlerinin ppb/ppt düzeylerine düşürül-
mesi, gerekse aynı örnek üzerinde çok sayıda element
için hızlı, duyarlı ve ucuz analiz yapılabilmesi yönüyle
kimyasal analiz alanında büyük bir sıçrama gerçekleşti-
rilmiştir. Grafit fırınların geliştirilmesi de bu sıçrama-
ya önemli katkı yapmıştır,

Ayrıca kütle spektrometresi ve örmek hazırlama tek-
niklerindeki gelişmeler O2, H2, C, S ve NPun izotopik
değerlerindeki değişimlerin %0.01 - 0.02 doğruluk de-
recesinde ölçülebilmesini mümkün kılmıştır, (Oygür,
1994),

Veri işlem Teknolojisi

Çağdaş maden arama yöntemleri çok fazla verinin
derlenmesini ve yorumlanmasını gerektiril". Bu işlemle-
rin geleneksel biçimiyle elle yapılması, çok yorucu ve
zaman alıcıdır. Bu konuda son 15 - 20 yıldır bilgisayar
desteğinden yararlanılması hem zorunlu olmuş, hem
de büyük ilerlemelere yol açmıştır,

Değişik arama yöntemlerinde bilgisayar destekli ve=
ri işlem konusundaki gelişmelere yukarıda değinildi-
ğinden burada tekrar edilmeyecektir,

Bununla birlikte değişik arama yöntemleriyle top-
lanmış elaltındakî tüm (hem sayısal, hem analog) veri-
lerin (jeoloji, jeofizik, jeokimya vb.) birleştirilmiş yo-
rumuna izin veren yeni teknolojik gelişme (GIS =
Coğrafi Bilgi Sistemleri) üzerinde durmak gerekir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), kısaca harita biçi-
mindeki verileri etkinlikle işleyebilen bir bilgisayar do-
nanım ve yazılım sistemidir.

Belli bir saha için genellikle, herbiri özel tipte verile-
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rin (örneğin jeoloji, jeokimya vb) yeraldığı çok sayıda
veri düzlemleri olacaktır, GIS, hem bu veri takımları
arasındaki belirgin olmayan, korelasyonların algılana-
bilmesi için seçilen veri düzlemlerini üst üste çakıştır-
mayı sağlar, hem de sisteme girilen tüm veri düzlemleri
ya da onlardan seçilen bazıları arasında ilgi duyduğu
korelasyonları aramak için kullanıcıya soru sorma yete-
nekleri sunar,

GIS maden aramaları için büyük ümitler uyandır-
maktadır, Maden aramalarına yönelik Arc info, oracle,
intergraph, datamine gibi birçok GIS geliştirilmiş olup
(I. Henden, sözlü görüşme)gelecekte daha fazla kulla-
nım alanı bulacağına kuşku duyulmamaktadır*

Sonuç

Arama teknolojisinde son 20 - 25 yılda gerçekleşti-
rilen önemli gelişmeler, kuşkusuz yukarıda kısaca de-
ğinilenlerden ibaret değildir. Konunun değişik yanlarıy-
la ilgili uzmanlar, başka birçok ilerlemenin daha
anılmasını gerekli görebilecektir, Ancak değinilen ge-
lişmeler önemli bir sonuç çıkarmaya kanımca yeterli-
dir,

Arama teknolojisindeki ilerlemeler, algılama gücü-
müzü (gerek derinlik, gerekse çözümleme yönlerinden)
büyük oranda yükseltmiş, başarılı bir arama için gerek-
li olan "güvenilir ve ayrıntılı bir veri tabam" oluşturula-
belmesini büyük ölçüde mümkün kılmıştır,

Ancak teknolojinin bilgili insan unsuruyla biraraya
geldiği zaman etkili bir silah olduğu unutulmamalıdır.
Çünkü en gelişmiş teknoloji bile yerinde ve doğru kul-
lanıldığı zaman güvenilir veri türetebilir. Ayrıca yeni
teknolojilerle derlenen karmaşık veri takımını, ancak
şifresini bilen birinin doğru yorumlayıp başarıya ula-
şabileceği de açıktır, Veri takımı ne kadar yetkin olursa
olsun, ona bakan her göz değil, sadece aradığı yatakla
bu veriler arasındaki ilişkileri kavrayan göz çalışmaları
buluşa götürebilir, Bir başka ifadeyle, bilgili ve dene-
yimli insan gücü, aramada en azından üstün teknoloji
kullanılması kadar önemlidir.

Hatta maden aramada çoğu büyük buluşun ardında-
ki ana unsur, ileri teknolojiden ziyade, yeni bilgiler, ye-
ni düşünüş biçimleridir, Avusturya daki (%0,8 W03 te-
nörlü milyonlarca ton rezervli) Mittersil W yatağının
bulunuşu, bunun çarpıcı bir örneğidir.

Uzun yılllardır W ve Sn yataklarının granitlere bağ-
lı, yüksek sıcaklıkta oluşmuş yataklar, Hg ve Sb ma-
denlerinin ise varsayımsal mağmatik (ısı) kaynaktan ol-

dukça uzakta, nispeten düşük sıcaklıkta oluşmuş ya-
taklar olduklarına inanılırdı. Dünyanın çeşitli yerlerin-
de zinober, antimonit, şeelit, volframit ve arsenopiritin
birlikte görülmesi ise, teleskoping (yüksek sıcaklık top-
tulukları üzerine düşük sıcaklık topluluğunun gelmesi,
listelenmesi) olayı ile açıklanırdı.

Bu nedenle Orta çağlardan beri işletilen çok sayıda
küçük Sb, Hg, Cu, Au, As yataklarının bulunduğu
Avusturya Alplerinde ağır mineral konsantrelerinde (ba-
te konsantrelerinde) şeelitin varlığı pek dikkate değer
bulunmamıştır,

Maucher (1965) dünyadaki Sb - W - Hg oluşumları-
nı gözden geçiren makalesinde yeni bir düşünce ortaya
atmış, antimuan ve zinoberli şeelit cevherleşmelerinin
aşmalı değil, eşoluşumlu olduğunu öne sürmüştür,
Maucher'e göre bu Sb - W - Hg cevherleşmelerinin ço-
ğu mafik volkanik kayalarla ilişkilidir ve siyah şist ve
şeyller içinde görülürler.

Bu yeni düşünce ışığında, gözler Mlttersill'e yeni-
den çevrilmiş ve 1967!de Maucher'in öğrencisi Höhl
Mittersill stratiform W yatağını bulmuştur.

Öte yandan çağdaş maden aramaları artık çok disip-
linli bir nitelik kazanmış olup, başarı büyük ölçüde ta-
kım ruhu kazandırılmış çeşitli uzmanlardan oluşan ça-
lışma grupları oluşturulmasına ve onların
motivasyonuna bağlıdır, Ayrıca yönetimin atılan ve atı-
lacak adımlan (doğruluk ve gereklilik açısından) tarta-
bilmesi; çalışanlara güveni ve güven vermesi; genellik-
le uzun zaman ve büyük harcamalar gerektiren çağdaş
arama projelerinde tutarlılık ve kararlılık göstermesi de
son derecede önemlidir, Avusturalya'daki Olympic Dam
yatağının buluş hikayesi bu anlatılanların güzel bir ör-
neğidir,

Olympic Dam, 300 m kalın çökel kayalar altında gö-
mülü kör bir yataktır, 20 yıl süren ve 30 milyarı aşkın
Avustralya dolarına maldan, kararlılıkla sürdürülmüş
çok disiplinli çabalar sonucu 1976 yılında bulunmuştur
(Woodall, 1993),

Woodall'm anlattığına göre, doktora tezi olarak ba-
kirli çözeltilerin kaynağını araştıran Haynes (1972),
bakırın, oksitlenme sırasında bazaltlardan yıkandığını
gösterdi. Bu bilgiye dayanarak Avustralya'daki Protero-
zoyik havzaların değerlendirilmesi sonucu, oksitlenmiş
toleyitik bazalaüann bulunduğu, G, Avustralya'nın - çö-
keller içine yerleşmiş (sediment - hosted) bakır yatak-
ları açısından - ilginç olduğunu belirtti.
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Bunu jeofizikçi Rutterin (1974), G, Avustural»
ya'daki Stuaıt Shelf sahasındaki manyetik ve gravite de»
senlerini yorumu izledi, Rutter, manyetik ve gravite
anomalilerinin çakıştığı Olympic Dam'ı - 1972 de bu-
lunmuş Mt Gunson'daki küçük bakır yatağındakine
benzer olduğu için sondaj hedefi olarak önerdi.

Bu arada O'Driscoll ve Duncan (1972) -
O'DriscolFün 1940'lann sonuna doğru geliştirdiği "de*
rin temel kırık (shear) zonlannın ardoluşumlu yatakla-
rın potansiyel kontrolleri olabileceği" düşüncesi ışığın-
da - yaptıkları tektonik analiz sonucu, Mt, Gunson
yatağının BKB ve KKD lineamentlerinin arakesitinde
yeraldığmı saptadılar ve benzer, bir yapısal ilişkinin
gözlemlendiği daha K'deki Olympic Dam'ı (jeofizik ça=
hşmalardan bağımsız olarak) hedef seçtiler,

1974 yılında jeolog Evans, bu üç çalışmanın (Hay-
nes, Rutter O'Drisscoll ve Duncan) sonuçlarını, yeni
arazi gözlemleriyle birlikte yorumlayarak sondaj öneri-
lerinde bulundu,

1975'te ilk sondaj (RDD - 1) yapıldı ve örtü kayaları
altında temel olarak oksitlenmiş bazaltları kesti. Bu ba-
zaltların analizi, bakır tüketilmesini, dolayısıyla elve-
rişli bir kaynak kaya olduğunu kanıtladı, fakat bu temel
içinde şaşırtıcı biçimde 38 m. den fazla %1 Cu kesildi,
Bu bakır değeri heyecan yarattı ve 7 sondaj daha yapıl-
dı. Fakat bu sondajlarda ekonomik açılan ilginç olma-
yan çok düşük değerlere rastlandı, Buna rağmen cev-
herli kuyuya (RDD - 1) ilişkin kaya tanımı, ümitlerin
kırılmasını engelledi ve mamalara devam için cesaret
verdi : ".... cevherleşmiş kayalar kuvars ve hematitçe
zengin, muhtemelen kırıklı (fragmental) ve aşın ölçüde
hidrotermal alterasyona uğramıştır. Hidrotermal alte-
rasyonun yarattığı mineral topluluğu, Şili'dekiler gibi
yüksek düzey breş bacalarında görülenlerle bazı ben-
zerliklere sahiptir...." (Hudson, 1975),

Bu noktada yönetimin değerlendirmesi, çalışanlara
güveni ve kararlılığı belirleyici olmuştur. Sondaja de-
vam edilmiş ve sonunda 1975 yılında R D D - 10 kuyu-
su, kendi türünde ilk bulunan dev bir yatağın varlığını
kanıtlamıştır. Yatakta Ortalama % 1.6 Cu, 0,6 kg/t U
ve 0,6 gr/t Au tenörlü 2 milyar ton rezerv belirlenmiştir.

Sözün özü, çağdaş maden aramalarında başarı, yeni
teknoloji, çeşitli alanlarda bilgili ve deneyimli uzmanlar
ve basiretli yönetim becerisi gerektiril-. Bilgi ve teknolo-
jide hızlı değişimlerin yaşandığı bu alanda başarıyı
sürdürebilme de gelişmelerin yakından izlenmesine
bağlıdır. Nasıl 10 - 20 yıl önceki bilgi ve teknolojiler
bugün yetersiz kaldıysa, yarın da bugünkü bilgi ve tek-

nolojiyle başarılı olmak, rekabet yapabilmek mümkün
olmayacaktır.

Öte yandan günümüzde teknoloji, kolayca satın alı=
nabildiğinden, artık ana rekabet unsuru olmaktan çık-
mıştır. Onun yerine yeni bilgi ve teknoloji yaratabilen,
yeni teknolojiyi kullanabilen ve yeni teknolojilerin tü-
rettiği verileri değerlendirebilen insan unsuru öne çık-
mış, rekabette belirleyici duruma gelmiştir.
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Endüstriyel Gelişme Tarihinde
Mineral Kaynaklan

Ali Haydar GÜLTEKİN *
İJJJ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İSTANBUL

İlk insandan günümüze mineral kaynaklanılın işle-
tilmesi tarihi endüstriyel gelişme tarihi ile bir bütünlük
gösterir, Madenleri bulma, işletme ve kullanma bilgi bi-
rikimine ulaşan toplumlar endüstriyel alanda üstün ko-
numa ulaşmış, kuvvetli devlet ve imparatorluklar kur-
muşlardır. Mineraller, belirli kayaç tipleri, gevşek
yapılı kil, kum, çakıl ve mineral yakıtlar olarak adlan-
dırılan kömür, petrol, gaz yatakları ile diğer birçok
maddeden oluşan bu tür kaynakların tarihsel süreç için-
de ulusların refahını yükseltmede yalnız başlarına
önemli roller oynadığı görülmektedir,

İLK İNSANLARDA MADENCİLİK

İlkel insan günümüz insanı gibi yaşamak için yiye-
cek ve içeceğe, doğadaki tehlikelere karşı da kendini
koruma ihtiyacı duymuştur, Bu amaçla yontulmuş taş
ve ağaçlardan yararlanmıştır, Zamanla taşlan işlemeyi
ve şekillendirmeyi öğrenerek bunlardan kazmalar, bal-
talar, deliciler ve okbaşlan yapmıştır. Bunun doğal so»
nucu olarak avcılık tekniğini geliştirmeye başlamış,
avladığı hayvanların derisinden elbiselerini, etinden yi-
yeceklerini temin etmiştir. Kendilerini koramada daha
etkili silahlar yapmayı başaran avcı topluluklar zaman-
la mineral kaynaklarını kullanamayan, geleneksel tavır-
la hala toplayıcılıkla yaşamlarını sürdüren toplulukla-
rın bir adım önüne geçmiş oldu. Arkeolojik bulgular
ışığında bu sert ve keskin kenarlı maddelerin esas ola-
rak silis bileşimli mineral veya kayaç parçalan oldukla-
rını bugün gayet iyi biliyoruz,

Neolitik Dönemde mağara yaşamından yerleşik ha-
yata geçen ilk insanların yeniyi ve daha iyiyi bulma
gayretleri metalleri tanımalarına yol açmıştır, Bugün
olduğu gibi pekçok türde kişisel süs eşyasına ilgi duy-
maya başlamışlar altın, gümüş gibi ilk kıymetli ma-
denlerini muhtemelen serbest taneli olması nedeniyle
kolayca elde edebildikleri akarsu sedimanlarından sağ-

lamışlardır. Altının büyüleyici çekiciliği, bu metaldan
yapılma eşyalara olan ilgiyi ve talebi arttırdıkça metal-
lerin toplumsal yaşamdaki önemi ön plana çıkmaya
başlamıştır. Bir yandan yeni avcılık teknikleri geliştir-
mek istemeleri, diğer yandan daha fazla altın ve metale
sahip olma arzuları birçok mineral kaynağının bulun-
masında ve işletilmesinde önemli rol oynamıştır. Ma-
denlerin bulunması, çıkarılması ve işlenmesiyle ilgili
bilgilerini zamanla daha da geliştiren ilk insanlar, ka-
zandıkları tecrübeler sonucunda metallerden yapılmış
etkili silahlar üreterek doğadaki diğer canlılara oranla
daha güçlü konuma ulaşmaya başlamışlardır. Sonuçta
daha araştırıcı bir ruha sahip olan ve bu sayede yeni
metalleri bulma, işleme ve geliştirme şansını yakala-
mış olan avcı toplumlar bir anlamda yaşam savaşı
olan güç mücadelesinde ön plana çıkmıştır. Doğası ge=
reği ihtiyaç ve arzularını sınırlamaya yanaşmayan kuv-
vetli toplumların daha fazla kaynağa sahip olma istekle-
ri zamanla savaşları başlatmış, ancak bu savaşlarda
metallerden yapılma alet ve silahları kullananlar çoğun-
lukla galip gelmiştir.

Metallere ve mineral kaynaklarına sahip olmayan
toplumların mal değişimi yolu ile madenlere sahip ol-
ma istekleri ilk ticaretin, dolayısiyle ticaret kurallarının
ortaya çıkmasına neden olmuştur, İlk insanın bir yer-
den başka bir yere giderken yanında taştan yada metal-
den yapılmış olan eşyalarını götürmesi, özellikle de iyi
kalitede olanlan oymaktan oymağa taşıyarak mal alış-
verişinde kullanması ticaretin gelişmesinde belirleyici
bir rol oynamıştır, Madenleri işleme ve kullanma tek-
niğini geliştirmeyi başarmış zengin toplumlar ile di-
ğerleri arasındaki ekonomik ilişkiler daima madenleri
ellerinde tutanların yararına gelişmiş, mineral kaynak-
lan güç ve refahın bir simgesi haline gelmiştir. Başlan-
gıçta bakır, kalay, demir ve kurşundan yapılma metal-
ler ticarette yaygınca kullanılırken sonraları temel

* Sn. Alî Haydar Gültekin'in Jeoloji Mühendisliği, 46fda yayınlanan makalesinde, adresi, yanlışlıkla Dokuz Eylül
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İzmir olarak basılmıştır. Düzeltir özür dileriz.
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ihtiyaç maddeleri arasında bulunan tuz ve minerai ya-
kıtlar da yaygın kullanılan madenler arasına girmiştir,

Tuz tarihte koruyucu ve tat verici özellekleri nede=
niyle çok değer verilen bir madde olmuştur. Eski
Ahit'te (Tevrat'ta) tuzun önemli ve değerini belirten
pekçok ifadeler yer almaktadır. Yunancadaki "Tuza kar-
şı günah işleme", farsçadaki "Tuza ihanet etmek" ve ni-
hayet Anadolu'da bazı yerlerde kullanılmakta olan "Tuz
ekmek hakkı için" sözlerinin hepsi tuzun dinsel önemini
yansıtır. Benzer şekilde, tuzun bazılanmızca çok iyi bi-
linen masallara konu olması, tarih sahnesinde belirli bir
dönem boyunca toplumsal ilişkilerdeki etkinliğinin bir
sonucudur. Palmyra tuzu, uzun yıllar Suriye liman şe-
hirleri ile Basra Körfezi arasındaki ticaretin başlıca
maddesi olmuştur, Dinyeper ırmağından kazanılan tuz.
Güney Rusya ile Eğenin Doğu ve Batı kıyılan arasında
ticaretin gelişmesinde önemli bir yer işgal etmiştir. Es-
ki pek çok medeniyette kervan yollarının tuz vahaların-
dan geçiyor olması ticaretin gelişmesinde etkili olmuş-
tur, Hindistan yüzyıllar boyunca tuz madenciliği
sayesinde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir.
Roma imparatorluğunun en şaşaalı dönemlerinde Ostia
tuzu Roma yollarından geçirilerek Sabine Ülkelerine ta-
şınmış, Via Salana tuzu ise para yerine kullanılmıştır.
Benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür, ancak temel
bir ihtiyaç maddesi olan tuzun öneminin büyük olduğu-
na dair kuşku yoktur. Bir ihtiyaç maddesi olarak önem
arzetmesi yanında madencilik tarihinde tuzun diğer
önemli bir yanıda diğer madenlerin bulunup işletilmesi-
ne olan olumlu katkısıdır. Örneğin tuz ticareti 1170 yı-
lında Freiburg gümüş madenlerinin daha sonraları da
Erzgebirge'de önemli diğer bazı melal yataklarının bu-
lunmasına vesile olmuştur (Lamey 1966),

METAL MADENCİLİĞINDEKI GELİŞMELER

Dünyada ilk madencilik ve metal işleme tekniğini
geliştirenler çoğunlukla Akdeniz'le kıyısı bulunan uy=
garlıklar olmuştur. Örneğin, metalleri eritme ve işleme
tekniğinde çağın diğer uygarlıklarından ileride olan Fe-
nikeliler bu sayede uzun yıllar metal ticaretinde söz sa-
hibi olmuşlardır, Akdeniz'de ticaret amacıyla kalay,
kurşun, demir, bakır, gümüş ve altın taşıyan bu ne-
denle bütün liman şehirlerinde metal tüccarı olarak anı-
lan Fenikeliler, zamanla ticaret alanlarını Cebelitarık
Boğazını geçerek Fransa ve ingiltere'ye kadar genişlet»
mislerdir, Afrika, İspanya, Yunanistan ve İngiltere'deki
Cornwal sahası, metallerini elde ettikleri başlıca yerler
olmuştur. Dönemin en önemli ve en pahalı madenlerin-

den olan kalayın bakırla olan alaşımları aynı zamanda
iyi bir denizci olan bu tüccarlar tarafından pazarlanıyor-
du, Fenikeliler, metal ticaretinde söz sahibi olduktan iki
bin yıllık tarih süresi boyunca hem metal kaynaklarının
yerlerini, hem de işletme tekniklerini gizli tutmuşlar-
dır,

Fenikeliler gibi, eski Mısırlılar da metal işleme tek-
niğinde söz sahibi olmuşlardır, I.Ö. 4000 yıllarında ba-
kır metalürjisini geliştirmişler, l.Ö. 3500 yıllarında da
kalay alaşımlar yaparak tunç (bronz) elde etmeyi başar-
mışlardır, Kıbrıs'taki bakır yatakları, uzun dönemler
boyunca Roma'nın bakır ihtiyacını karşılamıştır, En-
düstriyel gelişme tarihinde ilk kullanılan metallerden
biri olan bakırı elinde tutan tüm uygarlıklar güç kazan-
mış, kuvvetli devletler kurmuştur. Bilindiği gibi bakı-
rın alet yapımında kullanılmaya başlanması yeni bir
çağı (Kalkolitik, Bakır - taş Çağı) başlatmıştır.

Bakır ve bronzdan yapılma silah ve gereçlerin arzu
edilen özellikleri tam olarak yansıtmaması, insanları bu
metallerin yerini alabilecek daha sert kaynaklara yönelt-
miştir. Bu nedenle zamanla bakır ve bronz alaşımların
yerini demir almaya başlamış, bakırda olduğu gibi de-
mirin kullanılmaya başlaması yeni bir çağ başlatmış-
tır, LÖ, 2900 yılında inşa edilmiş olan Giza piramitle-
rinde demirden yapılma pekçok alet ve silaha
rastlanılmıştır, Anadolu'da l.Ö. 1900 - 1200 yıllarına
ait Hitit sanat eserlerinde demir yaygınca kullanılmış-
tır, Pek çok madende olduğu gibi demiri ilk defa işleme
şerefi uzukdoğu uluslarına nasip olmuştur, Çinlilerin
yüksek fırınlarda demir elde etmeyi başardığı dönemde
Avrupa demir madeni ile daha yeni tanışıyordu,

l.Ö. 2000'li yıllarda kurşun işletilen madenler ara-
sındaki yerini almıştır. Başlangıçta Ispanya'daki yatak-
lar, daha sonraları ise Yunanistan'daki Laurium kurşun
madenleri yoğun madencilik faaliyetlerine sahne ol-
muştur. Antik kalıntılarda kurşundan yapılmış su bo-
rularına rastlanılması Romalıların da bu madeni tanı-
dıklarını ve işleme tekniğine sahip olduklarım gösterir.
Ancak modem anlamda kurşun madenciliği ve metalür-
jisi 1621 yılında Virginia'da geliştirmiştir (Riley 1959,
Lamey 1966).

ALTIN YATAKLARININ TARİHSEL ÖNEMİ

Dünya tarihinde hiç bir maden altın ve gümüş kadar
belirgin bir rol oynamamıştır. Tarihte altın, önceleri çe-
şitli süs eşyası yapımında, daha sonraları para olmak
kullanılmış, mal değişimi ticaretinde en yüksek değer-
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de işlem görmüştür. Altın ve gümüş yataklarına sahip
olan ve bunları muhafaza etmede başarılı olan devletler
endüstriyel gelişmede önemli avantajlar kazanmışlar»
dır. Örneğin Atinalılar Laurium maden sahasından üret-
tikleri gümüş sayesinde oluşturdukları güçlü donanma-
larıyla önce Persleri, daha sonra Kartaealılan bozguna
uğrattılar, Sonuçta İspanya'daki gümüş yataklarım ga-
nimetleri arasına katarak, bu metalde tek söz sahibi ülke
haline geldiler, Benzer şekilde geniş topraklar üzerinde
kuvvetli bir imparatorluk kurmuş olan Romalıların gü-
cü Önemli oranda altın ve gümüşe dayanıyordu. Aynı
imparatorluğun çöküşünde bu metallerin cömertçe har-
canması ve diğer ülkelerle olan ticarette lüks mallara
karşılık kullanılmasının etkisi büyük olmuştur, Altın'a
sahip olan ülkeler bu sayede güçlü ve parlak imparator-
luklar kurmuş, tersi bir şekilde bu kaynağı kaybedince
fakirleşmiş, kuvvetli diğer devletlerin baskısına maruz
kalmıştır, Amerika kıtasının keşfinde dönemin Avru-
pa'sında bulunmayan veya nadir olan kaynaklar yanın-
da, altın'a sahip olma arzusunun etkisi büyük olmuştur.
Zengin Aztek uygarlığı altın bulabilme umudu ile kıta-
ya gelmiş olan İspanyollar tarafından yakılıp yıkılmış,
uygarlığın altın ve gümüşü Avrupa'ya taşınmıştır. An-
cak zamanla bu tür kaynaklar tükendikçe İspanyol ma-
dencileri altının ilk kaynağını aramaya başlamış, bu-
nun doğal sonucu olarakta yeni altın madenleri
bulunmuştur. Kum, çakıllar içinde bulunan metal ve
mineral madenciliği anlamına gelen "plaser" kelimesini
ilk kullananlar bu madenciler olmuştur, Kumdan altının
kazanılmasında kullandıkları tekniklerin bazıları günü-
müzde hala kullanılmaktadır (Lindgren 1933),

Kaliforniya'da altının bulunması madencilik tarihin-
de yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Bu eya-
lette altının keşfi yalnızca Birleşik Devletler'de değil,
aynı zamanda Kanada ve Avustralya'da da yeni sanayi
dallarının doğmasında ve gelişmesinde öncü bir rol üst-
lenmiştir. Kaliforniya altını pekçok romana ve filme
konu olmuştur. Altının keşfedildiğinin açıklanmasın-
dan hemen sonra doğudan batıya yoğun bir göç başla-
mış, bunun etkisiyle yeni yeni metropoller ortaya çık-
mıştır, Altının tükenmesiyle birlikte bu metropoller ya
yer değiştirmiş ya da terkedilmiştir. Şüphesiz, bir ma-
salı andıran bu serüven içinde batıya göç eden insanla-
rın kalabalıkların doğal pek çok ihtiyacını karşılamak
üzere gelen ve altının doğuracağı refahtan dolaylı ola-
rak faydalanmak isteyen kişiler oluşmuştur. Zamanla
altın madenciliği geliştikçe yan endüstriyel alanlarda
gelişmeler başladı. Bunun en çarpıcı örneği, çıkarılan

altın ve diğer madenlerin endüstrinin yoğun olduğu do-
ğuya nakledilmesi ihtiyacının kıtayı baştan başa geçen
demiryollarının yapılmasını sağlamış olmasıdır.

Avustralya, Kaliforniya'daki altının keşfinden bir
yıl sonra, 1849'da, Birleşik Devletler'e gelen altın ara-
yıcısı Edward H, Hargraves'e çok şey borçludur. Harg-
raves Kaliforniya'da kazandığı tercrübelerinin ışığında
1851 yılında Avustralya'ya geri döndüğünde, jeolojik
yapılan Kaliforniya'dakilere çok benzerlik gösteren
New South Wales'de altın mamaya başladı. Talihin ga-
rip bîr cilvesi olarak, dönüşünün üzerinden daha bir kaç
ay bile geçmeden bir dere yatağında altına rastladı,
Bundan hemen sonra başlayan yoğun arama çalışmala-
rı neticesinde 8 Eylül 1851 'de Victoria'da zengin altın
yatakları keşfedilmiştir, Böylece yöre Kaliforniya'da
olduğu gibi altın arayıcılarının hücumuna uğramıştır,
Altın'a olan ilgi, diğer madenlere olan ilgiyi olumlu
yönde etkilemiş, bu sayede bakır, kalay, kurşun çinko
gibi pekçok metalin bulunması ve işletilmesi mümkün
olmuştur (Aykol ve Gültekin 1992),

Maden arayıcıları ve işleticileri çoğunlukla sahanın
kısır olması durumunda ya da mineral kaynağının ta-
mamen tükenmesi sonucunda bir başka sahaya göç
eden, kazanmış oldukları bilgi ve tecrübelerini yeni sa=
halara taşıyan insanlardı* Altının çekiciliğine kapılmış
olan deneyimli altın arayıcıları yeni altın kaynaklan
bulabilmek umudu ile Oregon, Washington, Idaho ve
Kuzey Kanada'ya kadar uzanan geniş topraklan üzerin-
de altın aramaya devam ettiler. Nihayet 1858 yılında
British Columbia'da Fraser ırmağı sedimanlan içinde
ilk altına rastlanılın asıyla Kanada'nın meşhur altın pla-
serleri keşfedilmiş oldu. Daha sonraki yıllarda Fraser
ve Thompson ırmaklarının kaynağına doğru genişleti-
len arama çalışmaları dünyanın bu en zengin alüvyal
altın plaserlerini bütünüyle gün ışığına çıkarmıştır,
Bundan sonraki yıllarda British Columbia bir "maden
sahası" olarak anılmıştır, Bugün British Columbia ile
birlikte Ontario ve Quebec eyaletlerinin de büyük mine-
ral potansiyeline sahip olduğu gayet iyi bilinmektedir.
Ancak Ontario ve Quebec'in British Columbî-
a'dakilerine oranla çok daha büyük ve zengin olan mine-
ral kaynaklarının çok daha sonraları işletilmiş olması o
dönemlerde Doğu Kanada'da yoğun bîr kürk ticareti ha-
yatının bulunduğunu ve bunun da Kanada endüstrisinde
önemli bir yer işgal ettiğini bilmeyenlere garip gelmiş-
tir. Gerçekten de insanlar, büyük çoğunlukla iyi para ge-
tiren Kürk ticareti ile uğraştıklarından daha müşkülatlı
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olan maden arama ve işletme faaliyetlerine ilgi duyma-
mışlardı. Ancak çok geçmeden altının büyülü cazibesi
insanların gelenekselleşmiş davranışlarının değişme-
sinde etkili olmaya başladı, Zamanla maden arayıcıları-
nın sayısı kürk ticareti ile ugraşanlarınkini geçmeye
başladı ve maden ar^ma çalışmaları görülmedik bir hı-
za ulaştı. Bunun sonucunda da 1903 yılında Ontario'da
zengin gümüş yatakları. Porcupine ve Kirkland gölü
çevresinde zengin altın yatakları keşfedildi, Böylece bir
kez daha madencilik sektörü diğer pek çok sanayi dalı-
nın başlamasında ve gelişmesinde öncü bir rol üstlen-
miş oldu, Madencilik bilgi biriminin doğurduğu yeni
teknikler sayesinde Kanada'da dünyanın en önemli ma-
den yatakları ortaya çıkarıldı. Yeni yatakların bulunma-
sı yalnızca Kanada'nm içinde değil, aynı zamanda diğer
ülkelerle olan ticareti de olumlu etkilemiş, bunun sonu-
cunda Kuzey Amerika'da, Batı Avrupa'da olduğu kadar
gelişmiş bir endüstriyel hayatın ve refah seviyesinin-
doğmasına yol açmıştır. Örneğin Labrador'da zengin
demir yataklarının bulunması Kanada'da ve Kanada dı-
şında metal madenciliğinin gelişmesine yol açmıştır,
Kaliforniya'da altının bulunmasıyla başlayan bu büyü-
leyici masal Avustralya, Kanada ve Birleşik Devlet-
ler'de endüstriyel gelişmelere olan katkısıyla sona er-
miş, yerini teknolojik devrimlere bırakmıştır,

ENDÜSTRİYEL GELİŞME * MADENCİLİK
SEKTÖRÜ İLİŞKİSİ

Madencilik sektörünün bir ülkenin endüstriyel geliş-
mesine olan katkısı en iyi bir şekilde Birleşik Devlet-
lerde görülmüştür, Kıtanın keşfinde hemen sonra bu
geniş bakir toprakların doğusuna yerleşmiş olan ilk ko-
lonistler yerlilere karşı sürdürdükleri savaşlarda kullan-
dıkları çeşitli silah, mermi ve diğer savaş gerçleri için
demir ve kurşuna ihtiyaç duymuşlardır, İlk zamanlar
bu tür ihtiyaçlarını yakın çevrelerinde bulunan maden
kaynaklarından karşılamışlardır, Ancak zamanla bu
kaynakların tükenmeye başlaması ve yeni endüstri kol-
İarmın doğmasıyla ortaya çıkan aşırı ihtiyaç, korkusuz
birazda maceracı olan ilk madencileri batıya yönelterek
zengin yatakların bulunmasına yol açmıştır, Araştır-
malar, Birleşik Devletlerin pekçok yerinde zengin kö-
mür yataklarım ortaya koymuştur, 1844 yılında Michi-
gan'da zengin demir yatakları, 1847 yılında da aynı
eyalette önemli bakır yatakları keşfedilmiştir. Kıta
içinde yeni maden kaynakları bulundukça büyük biı4

toplumsal hareketlilik başlamış, büyüyen nüfusun yiye-
cek ve barınma ihtiyacı ön plana çıkmıştır. Başlangıç-

ta ihtiyaçların, daha zengin olan doğudan karşılanma
zorunluluğu, 1850 ile 1860 yıllan arasında tamamlanan
ve kıtayı baştan başa geçen demiryollarının yapımını
sağlamıştır. Daha sonraki yıllarda Doğu - Batı, Kuzey -
Güney yönünde 4 temel demiryolu şebekesi döşenmiş
olması demire olan ihtiyacı arttırmıştır, Bu gereksinim
de, yeni demir yataklarının bulunmasına ve işletilmesi-
ne neden olmuştur, Kömür yatakları yanında birçok de-
mir yatağının bulunması ve işletilmesi yeni endüstrile-
rin gelişmesini hızlandırmıştır.

Arkeolojik çalışmalar, Anadolu'da madencilik faali-
yetlerinin çok eski çağlarda başladığını ortaya koymak-
tadır. Gelmiş geçmiş pekçok uygarlık farklı bileşim-
lerdeki metalleri işlemeyi başarmış, bazıları da bu
konuda tarihin ilk örneklerini vermişlerdir, Örneğin Ba-
tı Anadolu'da büyük bir uygarlık kurmuş olan Lidyalı-
lar, Salihli yakınlarındaki Sartmustafa (Sardes) köyü-
nün içinden geçen Şart (Paktolos) çayının
alüvyonlarından altın üreterek tarihe, altın ve gümüşten
ilk parayı basan uygarlık olarak geçmiştir (Gültekin
1991), Daha sonraki dönemlerde Bizanslılar birçok yer-
de metal işletmeciliği yapmışlardır. Dünyaca bilinen
Alman bilim adamı Geogius Agricola 1556 yılında ünlü
De ra Metallica (Metaller Üzerine) adlı eserini yazdığı
sıralarda madencilik sektörü Osmanlılarda fazlaca
önemsenmiyordu. Ancak Osmanlı döneminin sonlarına
doğru gelişmeye başlayan, batıdaki örnekleriyle muka-
yese edildiğinde teknik açıdan geri olan madencilik faa-
liyetleri esas olarak yabancı ve azınlık sermayesine
bağlı kalmıştır, 1930'lara kadar süren yabancı sermaye
denetimi, gerçek anlamda ancak 1935'de madencilikle
ilgili üç önemli yasanın çıkarılmasıyla kırılmaya başla-
mış, yasa gereği kurulan Maden Tetkik ve Arama Ens-
titüsü (MTA) ile Etibank madenleri aramaya ve işlet-
meye başlamıştır. Madenciliğin milli hüviyet
kazanmasıyla maden üretimi eskiye oranlı %400 nispe-
tinde bir artış göstermiştir. Uzun yıllar devlet deneti-
minde sürdürülmüş olan madencilik sektöründe son on
yü içinde özel sektörde söz sahibi olmaya başlamıştır.
Ancak madencilik tarihimizde Zonguldak'ta taş kömü-
rünü bulduğu söylenen Uzun Mehmet söylencesi bir ya-
na bırakılacak olunursa Birleşik Devletler'de ve Kana-
da'dakine benzer romanlara ve masallara konu
olabilecek toplumsal faaliyetlere rastlanılmamaktadır,
Tersi bir durumun endüstriyel gelişme tarihimizde
olumlu etkiler bırakmış olabileceğini söylemek kuşku-
suz doğru bir yaklaşım olacaktır.
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Tarihte bir çok metal çeşitli uluslarca işletilmiştir.
Başlangıçta bakır, kalay, altın, gümüş, demir ve diğer
metalik kaynaklar, teknolojik ilerlemeler sonucu yeni
kullanım alanları ortaya çıkmış olan ametalik mineral-
ler çeşitli amaçlar için kullanılmıştır, Sonuçta Maden=
leri en verimli şekilde üreten ve işletenler, ekonomik
güçleri yalnızca tanma dayalı olan uluslann önüne geç-
mişlerdir. Endüstriyel devrimler demir, kömür ve pek-
çok metali insanlığın hizmetine sunmuş, yüksek yaşam
standartmm oluşmasına katkılar sağlamıştır. Mineral
kaynaklarına sahip olan ve onlann gücünü kontrolleri
altında tutmayı başarabilmiş olan ülkeler endüstriyel
potansiyelleri ve askeri güçleri yüksek ülkeler konumu-
na ulaşmışlardır,
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Maden Ya sa !an İle İlgili Anayasa
Mahkemesine Yapılan Başvurular

Ahmet KARTALKANAT
MTA Genel Müdürlüğü, Maden Etüd ve Arama Dairesi, ANKARA

Ulusal ekonomiyi oluşturan sektörlerden biri olan
madencilik sektörü: başta sanayi olmak üzere, ekono-
mik yaşamın diğer sektörlerinin gereksindiği temel gir-
dileri sağlarken, bir yandan da yeni istihdam olanakları
sağlamaktadır, Maden ürünleri ihracatı ülkeye döviz ka-
zandıran önemli bir kaynaktır, Günümüzün gelişmiş
sanayi ülkelerinin hemen hepsinde madencilik sektörü,
ekonomik kalkınmayı başlatan bir "öncü sektör" görevi
yüklenmiştir, Bu gibi ülkelerin milli gelirinde madenci
lik sektörünün payı %10 - 15 gibi yüksek bir orandadır,

Madencilik sektörünün bir diğer önemli özelliği
başta sanayi olmak üzere, diğer sektörlerin faaliyetleri-
ni sürdürebilmeleri için gerekli temel hammaddeleri
üretmeğidir. Bir başka deyişle, ekonominin faaliyetini
sürdürebilmesi, madencilik sektörünün sürekli ve ve-
rimli bir tarzda üretimde bulunmasına bağlıdır. Bu sek-
törde meydana gelecek bir üretim aksaması, ekonomi-
nin diğer bütün kesimlerini doğrudan veya dolaylı
olarak etkilemektedir,

Toplumların yaşamında bu kadar önemli yeri olan
madenlere sahip olmak için; kişiler ve toplumlar sürekli
ve kıyasıya bir mücadelenin içinde olmuşlardır, Yeraltı
kaynaklarına, dolayısıyla madenlere sahip olmak müca-
delesi ülkemizde de Osmanlılardan bu yana yasana gel-
miştir,

Türkiye ekonomisi içinde madencilik sektörü iste-
nen düzeyde değildir. Yurdumuzda çok çeşitli ve zen-
gin maden rezervleri olduğu bilinmekle birlikte, bu kay-
naklardan yeterince yararlanıldığı söylenemez. Zira
madencilik sektörünün milli gelirimizdeki payı henüz
%1 - 2 gibi son derece düşük bir düzeydedir. Bir başka
deyimle madencilik sektörü ülke kalkınmasına yapabi-
leceği büyük ve önemli katkıyı gereği gibi yapamaz du-
rumdadır.

Madenciliğimizin istenen düzeyde olmamasının bir
çok nedeni vardır. Bu nedenlerden birisi de madencilik
sektörü ile ilgili hukuki istikrarsızlıktır* Cumhuriyet dö-
neminde, iktidarda olan siyasi partiler kendi görüşleri
doğrultusunda, ya kamuya öncelik tanıyan; ya da özel
sektöre öncelik tanıyan bir takım yasal düzenlemeler
yapmışlardır.

Bu yasalar karşı olan o günkü muhalefet partileri-
nin, yapılan düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahke-
mesine yaptığı başvurulardan Adalet Partisi (AP)'nin
ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)isinin başvuru-
lanın inceleyeceğiz,

Adalet Partisi (AP)fnîn Anayasa Mahkemesine Yap-
tığı Başvurular,

Adalet Partisi'nin ilki 1963 yılında diğeri de 1979
yılında olmak üzere maden yasaları ile ilgili Anayasa
Mahkemesine iki başvurusu olmuştur, Bunlardan ilki
şifalı sıcak ve soğuk suların mülkiyeti ile ilgilidir (1).

Adalet Partisi TBMM grubu, madenlerin arama ve
işletilmesi hakkındaki 4286 sayılı Kanunun ;63Ö9 sayılı
Maden Kanununun 158, maddesi ile yürürlükte tutulan
ve 6977 sayılı kanunla değiştirilen 2, maddesinin Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasasının (1961) 130, maddesine
aykın olduğunu ileri sürmüş ve Anayasanın 149 ve ge-
çici 9 uncu maddelerine dayanılarak iptalini istemiştir.
Adı geçen 9677 sayılı yasanın 2, maddesi içmeğe ve yı-
kanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden sularının
mülkiyetinin devrine izin veren bir maddedir.

Anayasa Mahkemesi E: 1963/126, K: 1965/7 ve
16,2,1965 tarihinde verdiği kararda, dava konusu mad-
denin Anayasa'nın 130, maddesine aykın olduğunu ka-
bul etmiş ve iptaline oy çokluğu ile karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi verdiği kararın gerekçesinde;
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11 Anayasa'nın 130. maddesi, tabii servetlerin ve kay-
naklannın Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulun-
duğunu açıklamakla aynı zamanda bunların mülkiyet
konusu olamıyacağını da hükme bağlamıştır. İçmeye
ve yıkanmaya özgü, şifalı sıcak ve soğuk maden suları,
tabii servetler ve kaynakları deyiminin kapsamı içinde-
dir. Aslında mülkiyet düzenine bağlı bulunmayan bir
nesnede mülkiyetin devri de özellikle söz konusu ola-
maz. Oysa iptali dava edilen fıkra, mülkiyetin devrini
öngörmekte ve böylece Anayasa'nın 130, maddesine
açıkça aykırı bulunmaktadır" demektedir.

Görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi tabii servet ve
kaynakların devletin hüküm ve tasarrufunda olduğunu,
dolaysiyle bunlar üzerinde mülkiyet hakkının söz konu-
su olamıyacağını, burdan hareketle mülk devrininde
mümkün olamıyacağını karara bağlamış bulunmakta-
dır.

Adalet Partisi'nin Anayasa Mahkemesine götürdüğü
ikinci dava, Ecevit Hükümeti zamanında çıkartılan
4.10.1978 gün ve 2172 sayılı "Devletçe İşletilecek Ma-
denler Hakkında Kanun" un Anayasa'ya biçim ve öz yö-
nünden aykırı olduğu savıyla iptalini isteyen başvuru-
sudur (2).

Başvuruda adı geçen yasanın öz yönünden, 1961
Anayasa'sımn 1,, 2., 4,, 5., 8., 10,, 12., 31., 32. 38. 39.
40,, 42,, 64., 85,, 91., 92., 114., 130., 132. ve 147, mad-
delerine aykırı olduğunu belirterek iptalini istemiştir.

Öz yönünden iptal isteminin gerekçesinde AP tara-
fından şu faktörler ileri sürülmüştür.

a) Anayasa'nın (1961) 130, maddesindeki ilke uya-
rınca Devletin özel teşebbüsle birleşmesi yoluyla yada
doğrudan özel teşebbüs eliyle işletilen madenlerin ka-
mu tüzel kişilerine geçmesi, ancak Anayasa düzeninde
"istisna" işlem olarak yer alan devletleştirme ya da ka-
mulaştırma biçiminde gerçekleşebilir. Bu amaçla çıka-
rılacak özel yasada, kamu yararının ve geçerli olacak
yöntem ve esasın belirtilmesi gerekir.

b) Anayasa'nın 130, maddesinde, arama ve işletme-
nin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi yoluyla ya da
doğrudan özel teşebbüs eliyle yapılması yasanın "izni-
ne" bağlanmıştır. Bu bakımdan, iptali istenen yasanın
gerekçesinde "idari" olarak nitelendirilen izin, aslında
kaynağını Anayasa'nın 130, maddesinden alan yasal bir
sonuçtur.

c) Anayasanın 131, maddesinin ormanlar bakımın-

dan Devlet yararına bir tekel yaratmasına karşılık, 130.
madde özel sektörün etkinliğine de olanak tanımıştır.
Bu anayasal duruma karşın, madenler üzerinde Devlete
tekel tanıması, Anayasa Koyucunun amacına ters dü-
şer,

ç) Devletleştirme ve kamulaştırmada ön koşul, ka-
mu yararının varlığıdır. Oysa iptali istenin yasada yal-
nızca "kamu yaran" deyimine yer verilmiş, kamu yara-
rının geçerliğini sağlayacak ve ayrık işlemi
yasallaştıracak gerçekler ya da gerekçenin dayanığı il-
keler, yasada belirtilmemiştir.

Bu düzenleme, yasanın uygulanmasının yargı dene-
timinden kaçırılması sonucunu doğurun Kaldı ki yasa-
da sırf kamulaştırma bakımından "kamu yararından
söz edilmiş, bu kavrama devletleştirme yönünden hiç
değinilmemiştir.

d) Anayasa'nın 14, maddesi yasa hükmünde kararna-
me çıkarma yetkisini Bakanlar Kuruluna vermiş ise de,
bu yetkinin kullanılmasını kimi kurallara bağlamıştır,
İptali istenen yasa Anayasa'mn bu hükmüne de uygun
değildir.

Sonuçta, yasa tümü bakımından Anayasa'nın 38,,
39,, 64,, 114, ve 147, maddelerine aykırıdır ve iptal
edilmesi gerekir demektedir.

Anayasa Mahkemesi Adalet Partisi (AP) Cumhuri-
yet Senatosu Grubunun, 2172 sayılı yasanın biçim ve
öz yönünden Anayasa'ya aykırı olmadığına oybirliği ile
karar verilmiştir,

Aym toplantıda yasanın öz yönünden Anayasa'ya
uygun olduğu belirtilmiş ve bunun gerekçesinde;

11 Gerçekten, Devletin hüküm ve tasarrufu altında
olan doğal zenginlikler ve kaynaklarının aranma ve iş-
letilmesinin ilke olarak Devletin görevi sayılması, Ana-
yasa Koyucunun bu işleri fikamu hizmeti" niteliğinde
gördüğünün açık kanıtıdır. Böyle olunca da, maddenin
son tümcesi uyarınca özel teşebbüsün madeni Devletle
birlikte ya da tek başına arayıp işletebilmesi, başka bir
deyişle bu kamu hizmetinin özel teşebbüsün eliyle ve-
ya onun katılmasıyla görülebilmesi. Devletin arama izni
vermesi ya da Devletle özel teşebbüs arasında işletme
konusunda bir "yönetsel sözleşme" yapılması zorunlu-
luğunu ortaya çıkarmaktadır.

3,3,1954 tarih, 6309 sayılı Maden Yasası, Anaya-
sa'nın 130, maddesinin son tümcesinde sözü edilen
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"izin"i vermektedir. Bu yasa ile özel teşebbüse maden»
cilik alanında etkinlikte bulunma olanağı tanınmakta,
aslında Devletçe yerine getirilmesi zorunluluğunun or-
taya çıkması durumunda, Devletin "izin"e ve "sözleş-
me"ye nasıl son verebileceğini ve son vermenin hangi
sonuçlan doğuracağını düzenlemektedir,

Yönetim hukunun genel ilkelerine göre, yönetsel
izin ve sözleşmelere yönetimce tek yanlı olarak her za-
man son verilebilir, ,,„„„ Bu açıklamalardan çıkan ilk
sonuç, iptali istenen yasanın, kimi yönetsel izin ve söz-
leşmelere Devletçe son verilmesi konusunu düzenle-
mekte olduğu ve izin hakkında ya da sözleşmesine son
verilen özel teşebbüsün elindeki taşınmazların kamu-
laştırılmasına ilişkin hükümleri içermekle birlikte," bir
devletleştirme yasası sayılmasına olanak bulunmadığı-
dır," ifadesine yer vermiştir,

Görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi, 2172 sayılı
"Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun"la il-
gili olarak 21,6,1979 tarihindeki oturumunda aldığı E:
1979/1, K: 1979/30 sayılı kararla; yasanın biçim yönün-
den Anayasa'ya aykırı olmadğına oybirliğiyle; yine ya-
sanm öz yönünden Anayasa'ya aykırı olmadığına ve ip-
tal isteminin reddine oyçokluğuyla karar vermiştir.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)fnîn Anayasa
Mahkemesine Yaptığı Başvuru

24 Ocak kararlarıyla ekonomik, 12 Eylül harekatıyla
siyasi temelleri atılan 1980 sonrası liberal dönemin an-
layışına uygun olarak, madencilik sektöründe de önce-
lik kamudan alınarak özel sektöre verilmeye çalışılmış
yada kamu sektörü ile özel sektör eşit hale getirilmeye
çalışılmıştır. Bunun yasal dayanakları ise 3213 sayılı
yasa ile sağlanmıştır,

4,6,1985 tarih ve 3213 sayılı yasa ile daha önce yal-
nız kamu kuruluşlarınca işletilen madenler de (Bor,
trona, uranyum., vs.) dahil olmak üzere tüm madenler
özel sektörün arama ve işletmesine açılmış, bu alanda
bazı madenler üzerindeM devlet tekeline son verilmiş-
tir, Bu işlemin ülke yararıyla bağdaşmadığı ve Anaya-
sa'ya aylan olduğu gerekçesiyle, 3213 sayılı yasanın
bazı maddelerinin iptal edilmesi istemiyle Sosyal De-
mokrat Halkçı Parti (SHP) tarafından. Anayasa Mahke-
mesine dava açılmıştır.

SHP tarafından açılan iptal davasında dört ayn iptal
nedeni ileri sürülmüştür. Bu dört neden, sırasıyla, iptali
istenen yasanın, " tüm maddelerin özel sektörce

aranması ve işletilmesi hususunu "hüküm altına alma-
sı^ kanunla düzenlenmesi gerekli birçok konuları yö-
netmeliklere bırakması", " ...... borçların her yıl bütçe
kanunlarında,,,, yeniden tespit edileceği ilkesini getir-
mesi" ve ",„„ Yeminli Teknik Bürolar kurulmasını ön-
gör(mesi)ffdir. Bu nedenlerden ötürü adı geçen Maden
Kanunu'nun 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8,, 9,, 10,, 11,, 14,, 15,
16., 17,, 18,, 19,, 20,, 22,, 24,, 25,, 26,, 27, 28,, 29,, 30.,
49,, 50, ve geçici 7, maddelerinin Ânayasa'mn başlan-
gıç bölümü ile 2., 5, ve 168, maddelerine; yasanın 3,
maddesinde yer alan "buluculuk", "nezaret", "bilanço",
"faaliyet raporu", "bilanço karı" ve "yeminli teknik bü-
ro" başlıklı fıkraların; 5, maddesinin dördüncü fıkrası-
nın son cümlesinin; 9, maddesinin ikinci fıkrasının; 11,
maddesinin son fıkrasının; 13. maddesinin üçüncü fık-
rasının son cümlesinin; 16. maddesinin son.fıkrasının,
17, maddesinin son fıkrasının; 20, maddenin son fıkra-
sının; 24, maddesinin son fıkrasının; 26, maddesinin
son ftoasınm; 27. maddesinin; 29. maddesinin son fık-
rasının; 31. maddesinin ikinci fıkrasının; 34. maddesi-
nin üçüncü fıkrasının, 36. maddesinin üçüncü fıkrası-
nın son cümlesinin, 48, maddesinin birinci ve altıncı
fıkralarının, geçici 2, maddesinin altıncı fıkrasının
Ânayasa'mn 7, ve 124. maddelerine, yasanın 13, mad-
desinin Anayasa'nın 161. maddesinin son fıkrasına, 48.
maddesinin Anayasa'nın 128. ve 129, maddelerine aykı-
rılığı iddiası ile iptalini istemiştir. (3)

Anayasa Mahkemesi 24,12,1986 tarihinde, E: 1985/
20, K:1986/30 sayılı kararında; 4,6,1985 tarihli, 3213
sayılı Maden Kanunu'nun "yeminli teknik büroların"
kuruluşu, yetki alanları ve sorumlulukları başlıklı 43.
maddesinin ve kanunda geçen deyimlerin açıklanması
ile ilgili 3, maddesinin "yeminli teknik büro" tanımına
ilişkin hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptali-
ne oybirliğiyle; 1,, 2, maddeleriyle 3. maddesinin "ye-
minli teknik büro" tanımı dışındaki hükümlerinin 3,, 6,,
7., 8., 9., 10., İL, 13., 14., 15., 16., 17,, 18,, 19,, 20,,
22,, 24,, 25,, 26,, 27,, 28,, 29,, 30, maddelerinin 31.
maddesinin ikinci, 34, maddesinin üçüncü fıkrası ile 36,
maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinin, 49 ve 50,
maddelerinin, geçici 2, maddesinin altıncı ve geçici 7,
maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal iste-
minin reddine oy çokluğuyla karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesine yapılan başvurular incelen-
diğinde görülecektirki, siyasi partilerimiz belli ilkelerin
ya da dünya görüşlerinin gereğini değil, o günkü koşul-
ların gerektirdiği "muhalefet" görevini yapmaktadırlar.
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Öteden beri liberal görüşlü olduğunu söyleyen Adalet
Partisi (AP) ilki 1963 yılında olan ilk başvurusunda iç-
meye ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk ma-
den sularının devletin hüküm ve tasarrufu altında oldu-
ğunu, bunun (Anayasa gereği) mülkiyetinin
devredilemiyeceğini belirtirek, yasanın iptal edilmesini
sağlamıştır. Ancak, aynı siyasi partinin bu kez 2172 sa-
yılı "Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun"
un aynı anayasaya (1961) aykırı olduğunu ileri sürüp,
dava açması, bu başvurusunda daha öncekinin aksine
madenlerin devletin hüküm ve tasarrufu altında olmadı-
ğını iddia etmesi üzerine durulması gereken bir konu-
dur. Gerçi Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu dikkate

almamış ve red etmiştir, Ancak bu başvurularda gös-

termektedir ki siyasi partilerimiz çıkarları gereği "çifte

standart" uygulamaktan asla vazgeçmemektedirler.

DEĞİNİLEN BELGELER

1- Resmi Gazete; 22 Temmuz 1963 tarih. Sayı:

12055,8.4-7,

2- Resmi Gazete ; 14 Ocak 1980 tarih, Sayı: İ6869,
S. 3 = 21,

3- Resmi Gazete; 15 Mart 1987 tarih Sayı: 19401, S.

13-56/
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SEMPOZYUM

SECOND  INTERNATIONAL  TURKISH
GEOLOGY  WORKSHOP

Türkiye jeolojisine  katkı  amacıyla  ilki  1992
yılında  Keele  (ingiltere)  de  yapılan  ve  3  yılda
bir  düzenlenen  "Uluslararası  Türkiye  Jeolojisi
Workshop"  unun ikincisi  6  -  8,  Eylül  1995  ta-
rihleri  arasında  Sivas  Cumhuriyet  Üniversitesi
Jeoloji  Mühendisliği  Bölümü  tarafından  ger-
çekleştirilmiştir,

Toplantıda  genel  jeoloji,  mineraloji  -  pet-
rografi;  maden yatakları  - jeokimya,  uygulama-
lı  jeoloji  disiplinlerine  ait  ülkemizde  yapılmış
özgün  78  araştırmanın  bildiri  ve  poster  su-
numları  yapılmıştır.  Ayrıca  bildiri  "sunumları
yapılmayan  Azerbaycanlı  araştırmacıların
kendi  ülkelerine  ait  hazırladıkları  41  çalışma-
nın  özü,  abstract  kitabında  yeralmıştır.  Sunu-
lan  bildirilere  ait  makalelerin  uluslararası  bir
jeoloji  dergisinde  basılması  planlanmaktadır.
Workshop  abtract  kitabında  yeralan  bildirile-
rin  başlıkları  ve  yazarları  aşağıda  verilmiştir.

Abbasov, A.B.
Stratigraphy and  paleoecological  conditions  of Cretaceous  radiolarities  formation
of the  Lesser  Caucasus

Akày,  E, and Erdoğan,  B,
Stratigraphie  evolution  of the  Çankırı  basin  between  Yerköy,  Yozgat  And  Sungurlu

Akyazı* M. and Özgen» N.
About the presence of Selimina  spinalis  İnan  and  Laffitteina  Boluensıs  Dizer  in  the
Upper Mââstrichtiân outcrops at Ilgaz Mountains (Çankırı)

Alçkperöve,  K,H,A,
Pleistocene  mollusc  fauna  of  Caspia,  Its  geological  and
palaeogeographica!  importance

Aleskerov, B*
Main  stages the  development  of tectonic  movements  and  relief of Azerbaijan  in
Pleistocene

Aliyev, A.D. and Belov, I.
Alternative  hydrocarbon  sources  of Azerbaijan

Aliyev, G.A. and Babayev, Sh. A.
Stratigraphie  distribution  of Orbitolines  in  Urgon  deposits  of  the  Lesser Caucasus

AHeva, E.G.* Birukova, L.N. and Aliev, S.A.
On  some  palaeogeographie  peculiarities  of Azerbaijan  Upper  Pliocene-Pleistocene  Basins
(By  oxygen  isotopes)

Aliev, S.A., Alieva, E.G. and Birukova, UN,
On temperature conditions of the Upper Pliocene - Quaternary basins in  Azerbaijan

Alieva,  S.G,  and  Shakhhazova, V.G.
Importance  of  Gastropods  for  stratigraphy  of  the  Eastern  Azerbaijan  Quaternary
deposits

Alizade,  S.A.  and  Karayev,  T,S,
Magrrtatie  volcans  of Azerbaijan  and  its  geochronology

Alpaslan, M,, Guezoti, J,C, and Boztuğ, D,
Structural  and  metamorphie  features  of  the  Easternmost  part  of  the  Kırşehir  Block

Altunel, E, and Hancock, P,L,
Characteristics  of extensional  travertine-filled  fissures  in  Western  Turkey

Aral,  F.
PhysicQ-meehanieal  properties  of  the  Yıldızeli  (Sivas)  travertines  tnd  their  significance
in the construction sector

Atakİşhiyev,  R.  and  Aiekberov,  A.S.
Upper Pliocene  fauna of the mammals  in the  Western  Azerbaijan and its
palaeogeographical  importance

Atalay,  Z,
Tectono-stratigraphic  and  sedimeniologicai  characteristics of the Tertiary deposits
in  the  W-SW  Sivas,  Turkey

Atayeva, E,Z,
Correlation  of Miocene  deposits  of Azerbaijan  and  Turkey  (  The  Eastern  Anatolia  )

AzadaHyev,  J,A,
Geologic-genetic  model  of Copper-Porphyric  formations  of  geosycline^folded  fields
(On  the  example of the  Lesser  Caucasus)

AzadaHyev,  J.A.,
Some actual  problems of  the endogenic  metallogeny of  the  Lesser  Caucasus,

Azizbekova, As  R4

Zonal  scheme of Upper Cretaceous  of Azerbaijan  in  Mediterranean  System
(By  Foraminiferas)

Babayev, Sh,
The palaeotemperature regime of inhabitation of the Nummulite's of the Eocene
Seas  of  Azerbaijan

Babayeva, G,J,  and  Imämverdiev,  N,Aa

Composition  and  conditions of primary  melt  crystallisation  of  Upper
Pliocene-Quaternary  collision  magmatism  of Lesser  Caucasus

Babazade, A,D,,  Karayev, T,S,,  Koshkariy, ILO, and Shakhbazova, V.G,
Micropaleontological  investigations  of  mud  volcanoes  of Azerbaijan

Babazade, V.M., Ramazanov,  V,G,,  Kajandarov,  B,G„ llüseyinzadeh,  R^A,
and  Fataliev»  RA,
Peeuliariies of location  and  preditional  criteria of copper-porphyrie deposits
of  Azerbaijan

34 Jeoloji Mühendisliği



Barka, A, A,
Active tectonics of Anatolia: Preliminary results of the 1988-1994 OPS measurements

Bilgiç, T., Alışan, C. and Tulu» N*
The age and the microflora of the coal beds in Balkaya Region (Erzurum-Oltu)

Bozkurt, E.
Metamorphism of Palaeozoic schists in the Southern Menderes Massif: Field,
pétrographie, textural, and microstructural evidence

Dalgıç, S,
Qeotechnical problems in the excavation of the Bolu Motorway Tunnel, Turkey

Dirik, K, and Göncüoğlu, M,C,
Neotectonic characteristics of the Central Anatolia,

Doğan, M., Yılmaz, Y*, Tüysüz, O* and Doğan, A U,
Oceanic island imprints of Pontıdes

Doğan, A.U., Doğan, M., Yıldız, M., Karakaş, Z., Yıldız, A, and Kndıoğlu, Y.K,
Qeology of the Mudurnu valley area with special emphasis on the Western
extension of the North Anatolian Fault Zone, Bolu Province,Turkey

Doğan, A.U.
Mineralogy and crystal chemistry of zeolite group minerals in Nevşehir

Province/Turkey

Doğan, A.IL, Doğan, M, and Barış, I.
Characterization of fibrous asbestos type minerals from Çankırı, Turkey

Erler, A. and GoncUoglu, M.C
Geologic and tectonic setting of the Yozgat bathoüth

Efendiyev, A.A. and Efendiyeva, R.M,
Organic matter of mud volcanoes waters of Azerbaijan

Elmas, A,
Geological evolution of the Northeast Anatolia

Gadjiyev, Y,A, and Karayeva, R,S,
Volcanoes as indicators of oil and gas presence in the South-Caspian Depression

Gadlyeva, T\M., Allyev, G.A. and Zohrabova, V.R.
Hybrid hypothesis of flysch formation (On example of the South-East Azerbaijan)

Garayev, S,
On the use of geophysical techniques in the exploration of polimetalic ore deposits
in the Great Caucasus Region, Azerbaijan

Gasonov, TäAä

À correlation of Jurassic deposits in Nakhichevan, Northern Iran and Northern Turkey

Geydarov, A,S,
Radioactive and alkaline elements in granitoids of the Lesser Caucasus

(.one, S. and Güven, I. II.
Major element petrochemistry of the Upper Cretaceous - Palaeocene volcanics
and implications for the geoieetonie évolution of Eastern Pontides,
Trabzon - Gümüşhane Region, NE Turkey

Gökçe, A.,
Geological and genetic similarities within the antimony deposits and
prospects in Turkey

Gökten, E„ Ckaksoy, V, and Karakuş, K*
Tertiary volcanic and tectonic evolution of Ayaş-Güdül- Çeltikçi Region
(NW Ankara)

Gtiezou, JiCs, Poisson, A., Temiz,, li, and Güfsoy, II.
Southward back-thrusting along the northern margin of the Si vas Basin; Kinematics
and Late Neogene basın setting

Gusnov, D,A, and KeHmov, R,B,
Izotopy of sulphur sulphides and sources of ore formation solution of
Gold-Sulphide deposits of the Lesser Caucasus (Azerbaijan)

Güııdüğün, I. and Helvacı, C.
Geology and recent evaporite formations of Bolluk and Tefsakan Lakes, Konya, Turkey

Gürbüz, K, and Uçar, L.
Book view Miocene biohermal reef bodies in the Mut Basin, Southern Turkey

Giirer, A,
The deep conductivity structure of North Anatolian Fault Zone and Istanbul
Sakarya Zones along Gölpazari^Akçaova Profile, NW Anatolia,

Gürsoy, H., Tatar, O., Teiniz, İL, Guezou, J.C., Ünlügetîç, U.C., and Poisson, A.M.
Tectonostratigraphy and tectonic style of the Terean-Çayirli Basin, Northeast Anatolia

Hipfel, B>, Conrad, M. ând Satır, M.
Geochemical characteristics of thermal waters from the Seferihisar area, Western Turkey;
A key to genesis and resources?

Imamverdiev, N,A,
Geochemistry of Late Cainozoie volcanic series of collision zones (Lesser Caucasus)

Isajev, S,A.
Biogeochernieal and microstructural methods in palaeontology

Kaçareğiu, F., Değirmenci, M., and Cerit, O,
Hydrogeological investigation of the Cumhuriyet University Campus Area and
its vicinity, Sivas-Turkey

Kadıoglu, V.K,, Güleç, N. and Ateş, A,
Structural position of gabbroie rocks in Ağaçören granitoid: Field observation
and aeromâgnêtîc data

KadiogSn,Y,K, and Güleç, N.
Mafic microgranular enclaves and interaction between felsic and mafic magmas
in Ağaçören pluton; Evidence from pétrographie features and mineral chemistry

Kadir, S. and Baş, H,
Diagenesis of Miocene vitrik tuffs in lacustrine environment
(Kûyunâgili-Mihalıççık) Eskişehir,

Kangarly, TäN„ Zamanov, Y,J, and AHyev, A.IVI,
The depth geological mapping prospecting undenuded and buried deposits of minerals
in depression zones of Azerbaijan

Kangarly, T.N*
Tectonics of the Southeast Caucasus

Karaçık, Z. and Yılmaz, Y,
Geology of the young plutonic and volcanic associations of the Ezme Region;
NW Anatolia

Karayev» T,A, and AH-Zade, S.A.
Biostratigraphic correlation of the Upper Cainozoie deposits of Azerbaijan with
Eastern and South-Eastern Europe

Karyağdı, S*K, and Vekilov, B,G.
Comparison of Pontic deposits of Azerbaijan and Turkey

Kavak, K.Ş.? İnan, $„ Poisson, A. and Giiesou, J S C
Tectonostratigraphy of the Southern part of the Sivas Basın and its comparison
with Landsat MSS Image

Kerey, t,E, and Bozkıış, C.
Tectonostratigraphic characteristics of the Narman-Oltu (Erzurum) Region

K.ski.i, ML, Pearee, J.A., Kempton, PäDä and Greenwood, P,

New 8^0» Sr, Nd and Pb isotopic evidence for the extent of crustal contribution to
the collision-related lavas on the Erzurnm-Kars Plateau, North=Eastern Anatolia, Turkey

Koçyîİlt, A.
Superimposed j?âs|ns and their relations to the recent strike-slip fault zones:
Refahiye superimposed basin adjacent to the North Anatolian Transform Fault (NATF),
NE Turkey

Kurtuluş, C
Examination of the continuation of the North Anatolian Fault Zone in
The Marmwa Sea, Turkey

Koràl, H,
The deförmational features of granitic bodies in the southern extension of
the Stranca massif near Çatalca (istanbul): Discussion in the regional context

Makhmudov, EL L
Perlite of Azerbaijan and new fields of their using

Mamedov, À,V,
History of evolution of Caspian Sea in the Quaternary period

Mamedov, A.B
Devonian correlation of Nakhichevanian autonomous republic with type sections
of Ardenno-Rein area and Dinantian Basin and corresponding sections of other
regions of the World

Mamedov, AX and Shirinov, F.İVL
The model of development of the Paleogene granitoidal complexes part of
the Lesser Caucasus

Mirzaga, MM AbduJlayèV, R.N,, Muşiafayev, M.A., Samedova, R.A., Shafiyev, KiuL,
and Ahmedova, T.G.
Lesser Caucasus Shakhdag synclinonum Eocene, volcanity peculiarites
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Mittwede, S.K., Sinclair, W.D., Helvacı, C. and Karamanderesi, t H ,
Geochemistry of Quartz*Tourmaline nodules from İrraadan (Muğla^Yatağan), Türkiye

Nirzaga, M.
Rare-Earth Elements (REE) in Mesozoic Volcanits as the indicator of
geodynamie conditions of their formation (Azerbaijan)

Öncel, A,Ö„ Molckân, G,M„ Alptekin, O, and Kroıırod, T,
Estimation of seismic risk parameters on the Anatolian Fault Zones

Örçen, S,
Palaeobiogeography, biostratigiauhy and palaeoecology of the Tertiary foraminifera
of Beydâğİâri Autochthonus, south of Teké Taurids

Özçelik, O*, Sengiller, L and Aİtunsoy, ML
Organic faciès characteristics of Eocene sediments in the Northern
Gümüşhaciköy (Amasya) Region

Özden, S,, Öztürk,A., Poisson, A, and GuëzûU, J,C,
Têctûnostfâtigrâphy of the northern margin of the Sivas Basin

Oïgëtl, N, and Akyâzï, M,
The Ulerdian of Çıbanköy (Tosya-Kastamonu)

Over, 3*, Bellier, Ch, Poisson, A. and Andrieux, Jä

Recent stress states in the central North Anatolian Fault Zone (Turkey)

Özcân, Es

Stratigraphy and foraminiferal micropaleontology of the Upper Cretaceous
sedimentary succession in NE Kahta (Adiyaman) Region: A biométrie approach
to orbitoidal foraminifera

Özkul, M. and Görmüş, M,
Depositional environment and age of the İncesu conglomerates

Panahi, B.M. and ÎşrafiJov, R.H,
On dependence between anomalies value of underground water regime and
epieemra! distance

Parlak, O,, Bozkurt, E„ Belaloye, M. and Bingöl, E.
The obduction direction of the Mersin ophiolite: Structural evidence from
sub=ophiolitic metamorphıcs in the Central Tauride Belt, Southern Turkey

Piper, J.P.A,, Tatar, OM Gürsoy, H. and Temiz, II,
Palaeomagnetic studies of crustai deformation in central Turkey

Poisson, A,
Geological map of the Sivas Basin. The F24 Quadrangle (Ştvas East) scale : 1/100 000e

Poisson, A,, Gııezoıı, J.C., Temiz, IL, Gürsoy, H„ İnan, S., Öztilrk, A., Kavak, K,
and Özden, S,
The Sivas Basin in its tectonic setting. General evolution

Poisson, A„ İnan, N», Gııernet, C, Lozouet, PM MüHer, C, Poignant, A., and Riyeline, J,,
Biostratigraphy of the Sivas Basin. New data and critical revision of the
previous attributions

Ramazanov, V.G., Veliev, Z,A„ Hüttyinzadeh, RA. and Khasaev, AJ,
Peculiarities of location and predietional criteria of Copper-Porphyric deposits
of Azerbaijan

Rashidova, T.N,
The structure of geological databases

Iiojay, B,, Leventoğlu, H, and Toprak, V,
Evolution of Peçenek Basin (Central Anatolia) and its implication on the nature
of Tuzgölü Fault Zone

Rustamov, M.I., Nazirova, N,A4 and Amimfazl A.
The granitoformation stages in collision zone of Anatolian*Lesser Caucasus and
Iranian Plates

Rustamov, MX and Zemalov, M,B,
Volcano-tectonic structures and ore-magmatic systems of Paleogenic Belts

Saraç, A.N*
Selsmo-tectonic characteristics of the North Anatolian Fault Zone between Akyaa
and Düzce (Bolu), Turkey

Saraç, C, and Tercan, E. •
Ore reserve estimation at Tülovası borate deposit by geostatistical techniques

Sanfakioglu, K.
Petrography and geochemistry of volcanics in Western Anatolia and their relation
with tectonical lines

Sayar» C,
The Ordovician-Silurian boundary and Himantia fauna in Western Pontides, Turkey

Sâyar, S. and GUItekin, A.N.
The stratigraphy, age and faunal community of Kangal Formation (Greenschist),
Sivas, Turkey

Schumacher, R*
The Akdağ - Zelve ignimbrite eruption in Cappadocia

Schumacher, R,
A-type signature in a late high-K calcalkaline ignimbrite from the Central
Anatolian Volcanic Provinee

Schumacher, U.M.
Problems of stratlgraphical correlations of ignimbrites in Cappadocia

Seyitoğlu, G.
The age data from the West Turkish Graben System and their implications on the
Late Cainozoic extensionaj tectonics in the Aegean Region

Seidov, A,, Aliyev, A,, Safarova, O, and Zohrabova, Vş

The lithologic-mineralogical characteristic of mud volcanoes products

Shiraliyev, A.B., Velizade, Ş.F, and Efendİyeya, E.N.
Pyrite formation of the southern slope of the Greater Caucasus

Suieymanova, S,F,
The reservoirs of Oligocène deposits of the Eastern Azerbaijan

Temiz, H., Guraou,, J,C, and Poisson, A, M,
Tectonostratigraphy and thrust tectonics of the central and eastern parts of the
Sivas Basin, Central Anatolia

Toprak, V„ Savaşçın, Y„ Gülec, N, and Tankut, A.
Structure öf Galatean Volcanic Province

Toprak, V,
Polygenetic and monogenetic volcanoes of Cappadocian Volcanic Province (Turkey)

Turmuş, M, and Kerey, LE,
Geological evolution of the Çamhhemşin area in the East Pontide magmatic arc

Uçurum, A., Larson, L>T, and Boztug, D,
Geochemistry and petrology of the alkaline subvolcanic hosted iron deposit in
the Karakuz Area, Northwest Hekimhan-Malatya, Turkey

Yalçın, H, And Bozkaya, ().
A new discovery of Cretaceous / Tertiary boundary from the Tethyan Belt, Hekimhan
Basin, Turkey: Mineralogical and geochemical evidences

Yalınız, M.K., Goncuoglu, M.C\ and Fioyd, P,
Composition and petrogenetic significance of clinopyroxenes from gabbroic
rocks: Sankaraman ophiolite, Central Anatolia.

Yılmaz. A.
Constraints on the structural evolution of the Sivas Basin, Central Turkey,

Yılmaz, L and Karacan, E.
Geotechnical characteristics and mineralogy of clays used in Çamligöze Dam
(Suşehri-Sivas)1 s clay core

Yılmaz, S. and Boztuğ, D.
Space and time relations of the three plutonic phases in a region between Dereli
and Şebinkarahisar, South Giresun, Eastern Pontides, Turkey

Yılmaz, Y„ Yiğİthaş, E,, Yıldırım, M„ Genç, Ş.C., Elmas, A„ GıSrer, Ö,F„
Bozcu, M., Gürpınar, O, and Serdar, H,S,
Geology and development of the Tokat Massif

Yİğitbaş,E,andYilmâz,Y,
An approach to post-Late Cretaceous strike-slip tectonics and its implications
on Southeast Anatolian Orogen

Yüksel, F.A. and Esnaf, Ş,
Return period for earthquakes have been computed by using of Weibull
Probability Distribution for each cities and Monte Carlo Simulation Method for
the Istanbul in its future earthquakes scenario
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6lh  INTERNATIONAL  SYMPOSIUM  ON
FOSSIL ALGAE  AND CARBONATE

PLATFORMS

Karbonat  Platformları  ve  Fosil  Algleri
Uluslarası Sempozyumunun 6, sı 18 - 22 Eylül
1995  talihleri  arasında  Ankara  MTA  Kültür
Sitesi'nde  gerçekleştirildi.  Uluslararası  Fosil
Alg  Demeği  tarafından  düzenlenen  ve  Oslo
(Norveç)  Üniversitesi  profesörlerinden  D,A,
Hoeg  (t)'in  anısına  atfedilen  sempozyumda
çeşitli  ülkelerden  gelen  araştırmacılar  tarafın-
dan  33  bildiri  ve  ayrıca  poster  sunumları  ya»
pılmıştır.  Sempozyum  abtract  kitabında  yer
alan  bildirilerin  başlıkları  ve .yazarları  aşağı-
da  verilmiştir.

6 t h  INTERNATIONAL  SYMPOSIUM  ON  FOSSIL  ALGAE
AND  CARBONATE  PLATFORMS

TO  THE  MEMORY  OF  PROFESSOR  0.  A.  HOEG(t)
OF  OSLO  UNIVERSITY,  NORWAY

ABSTRACTS
ÖZLER

INTERNATIONAL  FOSSIL  ALGAE  ASSOCIATON

18-22  SEPTEMBER 1995
ANKARA-TÜRKİYE

Ankara-1995

THE RH0D0İP3 OF THE PONTAIN ISLANDS (MIOITITTANIAN,
TYRRHENIAN  SEA).
Daniela BASSO

TAXONOMIC OF THE TWO SPECIES  OF SOFT BOTTOM  NON
GENlCULATi  FOSSIL CORALLINACEANS,
D.BASSO,  P.FRAVEGA & G.  VANNUCCI

LOWER  CRETACEOUS  ALGAE  FROM  PUPUREA CRÂİULUI  (APUSENI
MOUNTAINS, ROMANIA)
loan I. BUCUR

PALEOZOIC  STRAMÖL1THİS  AND  CALCAREOUS ÂLOÂE AS
INDICATORS OF NEAR-SHORE AND ISLAND  FACIES AND
STRATIORAPHYCAL  BREAKS
B.I.CHUVASHOV

TAXONOMY  OF  THE  UNGDARËLLÂCEÂE
B.I.  CHUVASHOV & A.L  ANFIMOV

BIOGEOGRAPHY  OF  PALEOZOIC  CALCAREOUS  ALGAE
B.I.CHUVASHOV,  V.P.  SHUYSKY,  RM.  IVANOVA

•ş

A  NEW  FAMILY  OF  PALEO=MËSOZOIC  CALCAREOUS ALGAi
(ORDER  BRYOPSIOALES)
O.DRAGASTAN,  D.K. RICHTERÀSARBU,  M.  POPA & I, ClUGULIA

CONTRIBUTION  OF THE ALGAE TO THE AQUITANIAN
PÂLEOECOLOGY IN THE  EASTERN  TAURIDS  (MUNZUR  MOUNTAINS)
Göksenin ESELLER & Sefer ÖftÇEN

DEPOSITIONAL  DISCONTINUITY AND  BIOSEQUENCE  CONCEPT,
EXAMPLE  FROM THE APËNNINE JURASIC  CARSONATÊ  PLATFORM
Anna  FARİNACCA & Valeria  RUDOLF!

CENOZOIC  ACETÂBULARIACEÂE
P. GENÖT

CALCEROUS  CHLOROPHYTA  FROM  UKRAINIAN  CENOZOIC
P. GENOT & J. SZCZECHURA

BORED  OOUTHES AND  BIASED  HYPOTHESIS  ON THE ORIGINAL
M1NERÖLÖGY OF SOME ANCIİNT OOİDS
Bruno GARNIER

OCCURRENCE OF  GENUS  Falsollkanetla  GRANIER  DURING
HAUTERIVİAN-EARLYAPTIAN  INTERVAL
Bruno GRANIER & Günter TRABOLD

NEW  DATA  ON  A  LİASSİC  CLUB-SHAPED  DASYCLADACËAN
Bruno GRANİER «André POISSON, Bruno FERRE, Roui DELOFFRE

REVISION OF GENERA PhysopomlÎB, STIINMÂNN and
OligopörßI!a,P\A  (DÂSYCLADALËS,  GREEN  ALGAE)
Tone! GRGASOVIC

A  NEW  FAMILY AFRODITICODIACEAi  NEW  FÄM.  SIPHONAL ALGAE
Tuncar GÜVENÇ

RiVISÎON OF Dimorpho s/phonaceaeShuysky 1987 SIPHONAL
ALGAE
Tuncer GÜVENÇ

STRATIORAPHIC  REPARTION  OF  CALCEREOUS  ALGAE  IN  THE
ANATOLIAN  PLATFORM
T.GÜVENÇ,  I.H.  DEMİREL.  C.  OKUYUCU,  Ş.  YURTSEVER

KANSAPHYLLUM  MOUNDS;  A  RARE  MOUND TYPi  IN  THE  UPPER
PALEOZOIC  OF THË CÂRNIC ALPS.
Wolfram KRAFT

Jeoloji Mühendisliği 87



ÂLQÂE DIVERSITY İN CRITACEOUS / TERTIARY BEDS OF CAVERY
BASIN, INDIA
P.K. MISRA

STROMATOLITIC CARBONATES IN THE LOWER GONDWANA
( LOWER PERMIAN) SlLIClCLASTIC SEQUENCE OF THE TÂLCHİR
GROUP, ORISSA STATE, INDIA
Monmohan MOHANTI

GROWTH AND SEDIMÂNTARY ENVJRONMİRNT OF THE OLIGOCENE
RHODOUTHS ; NANATSUGAMA SANDSTONE, WESTWRN KYUSHU,
JAPAN
Hlroshl ODA

PALEOECOLOGY AND DISTRIBUTION OF THE CARBONATE
PLATFORMS IN TURKEY DURING THE TERTIARY
Sefer ÖRÇEN & Göksenin ESELLER

UNUSUAL MINERAL COMPOSITION OF PRECÂMBRİAN
STROMATOL1THIS FROM THE URAL
Â. RASULOV

PYCNOiORjDJUM ? ËOMESOZOlCUM FLÜGEL, AN ENIGMATIC
FOSSIL ALGA OR BRACHIOPÖD
Baba SENOWBARI=DARYAN & Eric FLÜGEL

DIPLOPORA-TEUTLOPORİLLA-ASSOCIÂTION: EVIDENCE OF
ANISIAN ? - LADÎNİÂN PLATFORM IN SICILY
Baba SENOWBÂRI-DÂRYAN & Pietro Dİ STEFANO

» TRIÂSSIC PALYNOMORPHS AND OTHER PHYTODiBRIS FROM THE
VIRBICARO UNIT (SOUTHERN APENNINES, ITALY)
Amalia TAVERNIER

ON A NEW DASYCLAD SPECIES FROM THE PALİOCENE OF
AUSTRIA AND ROMANIA
H.TRAGELEHN, I.I.BUCUR & Z. SYLVESTER

CYANQPHYTA IN RESERVOIRS OF FOREST-TUNDRA AND TUNDRA
OF TYUMENSYAKA OBLÂST
Elsa I. VALEEVA

ARAGONITIC DASYCLÂDÂLEAN ÂLGÂEFROM THE LOWER PERMIAN
OF SICHUAN (CHINA)
J.WENDT

LOWER C R l f ACIOUS CALCiROUS ALGAE FROM ANGOLA, WEST
AFRICA
MuXINAN & Robert RIDING

THE EVOLUTION OF THE ASSYMMETRIC PASSIVE CONTINENTAL
MARGINS EASTERN PONTIDES AND EASTERN TÂURİDIS, NE
TURKEY
Cemil YILMAZ & Osman BEKTAŞ

LATE CRETACEOUS RUDIST-BEDS OF THE AMASYA REGION
(NORTH-CENTRAL ANOTAUA)
Cemil YİLMAZ & Thomas STEUBIR



22  25  July  IWi
COMPUTER APPLICATIONS IN TUK

MINKRAL  INDUSTRY  (3rd  Conference),
Montreal, Canada, (Hani Miti i, Chairman
CAMI '95,  Department of Mining and
Metallurgical  Rngineering,  McGill
University,  2020 University  St.,  21st floor, P
()  Box  102 Montreal, Quebec, Canada H3A
2A3.  Phone:  514  398 4383;  telefax: 5İ4 398
H379)

O  24  27  October  1995
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

(Annual  Meeting), Seattle,  Washington*
USA. (Jean Kinney, GSA Headquarters. PO
Box 9140,  3300 Penrase  Place.  Boulder, CO
80301, USA, Phone: (303) 447=2020)

November
5-9  November  İ995
SOCIETY OF EXPLORATION GEOPHYSI-

CISTS  (Annual  Conference),  Denver,
Colorado,  USA.  (Society of Exploration
Geophysicists, Convention  Assistant,  PO  Box
702740, Tulsa, OK 74170,  USA)

O  6-9  November  1995
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

(Annual  Meeting), New Orleans, Louisiana,
USA, (jean Kınney, GSA Headquarters,  Box
9140, 3300 Penrose Place,  Boulder, CO  t
8O3Oİ, USA, Phone: (303) 447 2020)

6-10  November  1995
CURVED OROGENICBELTS:  THEIR

NATURE AND SIGNIFICANCE,  Buenos
Aires,  Argentina.  (Dr Jose  Selles-Martinez,
COB '95, Dpto, de Ciencias Geologicas,
Pabellon 2 Ciudad Universitaria,  1428
Buenos Aires, Argentina.  Phone: 54  I  781
8213;  telefax:  54  I  788 3439:  e-mail;
post mast (§ lpgfcg,uba,ar)

7-11  November  1995
RIVER SEDIMENTATION (6th International

Symposium), New Delhi,  India, (Shri C V j
Varma, Central  Board of Irrigation and
Power, Malch Marg, Chanakyapuri, New
Delhi  İ1ÖÖ21, India. Phone: 91  11301  5984;
telefax:  91  ! 130!  6347; telex:  31  66415
CBIPIN)

8 -10 November  1995
•  TOWARDS RELATIVffi,Y SUSTAINABLE

ENERGY AND MINERAL  RESOURCE
( International Conference), Hat Yai,
Thailand,  (Asst Professor Rotchanatch
Darnsawasdi,  PO Box  %  Hat  Yai 90112.
Thailand.  Phone- 074 211030 49; telefax:  66
074  212802)

19-22  Novcmberl995
PACRIM  (Congress),  Auckland,  New  Zealand,

(Mrs Charmayne Perera, Congress
Secretariat,  Australasian  Institute  of Mining
and  Metallurgy,  PO  Box  122,  Parkville,  Vie
3052,  Australia.  Phone:  (03)  347-3166;
telefax:  (03)  347-8525;  e-mail*
j.maukC^auckland.ac.nz)

December
9^11  December  İ995
QUATERNARY DESERTS AND CLIMATIC

CHANGE  (ÎGCP 349 Meeting),  AI  Ain,
United ArabËmirates.  (A S  Alshaıhan.
Desert and Marine Resource Center, UAE
University, PO Box  17777,  AI Ain,  United
Arab Emirates. Telephone: 971  3 638  150
telefax:  971  3  620486)

1996 June

CANADIAN INSTITUTE OF MINING,
METALLURGY AND  PETROLEUM  (98th
Annual General Meeting), Quebec City,
Quebec, Canada, (John Gaydos, Meetings
Manager, Canadian  Institute of Mining and
Metallurgy,  I  Place Alexis  Nihon,
1210-3400  de  MaLşonncuve  Boulevard  West,
Montreal, Quebec H3S 3B8, Canada, Phone:
(514)939-2710;  telefax:  (514)939-2714)

GEOSTATISTIÇS  (5lh  International  Congress),
Wollongong,  New  South  Wales,  Australia,
(Géostatistique de T École des Mines de Paris,
35 rue Saint Honoré, 77305 Fontainebleau,
France, Phone: ( I ) 64 69 47 04; telefax: ( 1 )
64 69 47  05)

February
19-23  February  I»96
GEOSCIENCE IN Tim COMMUNITY (  13th

Australian Geological  Convention  and
Celebration  of the Jubilee  of  BMR/AGSO)
Canberra,  Australia. (ACTS, GPO Box 220,
Canberra  ACT,  2601  Australia)

March
8-15  March  1966
GEOLOGICAL SURVEYS AND

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(Conference to mark the Centennial  of the
Geological  Survey  of Egypt),  Cairo,  Egypt.
(M  El  Hinnawi,  Geological  Survey of Egypt,
3  Salah  Salem  Road,  Abbassiya.  Cairo,
Egypt,  Telefax:  002  02  820  128)

April
24-27  April  1996
NATURAL HAZARDS, IAND-USE

PIANNING AND  THE ENVIRONMENT
(6th Spanish Congress and International
Conference), Granada, Spain. (Clémente
Iligaray Fernandez, Departemento de
Ingenierfa Civil,  Faciiltad  de Cicncias,
Universîdad de Granada, Campus
Fuentenueva,  18071 Granada, Spain.
Phone/telefax:  34 58 243 367; e-mail:
jehaeon@ugries)

May
O  19^22  May  1996
AMERICAN ASSOCIA TION OF PETRO*

IMUM GEOLOGISTS (Annual Con=
ference), San Diego, California, USA,
(AAPG Convention Department, PO Box
979, Tulsa, OK 74101, USA. Phone: (918)
584-2555)

27^29  May  1996
GEOLOGICAL ASSOCIA TION OF CANADA

and MINERALOGICAL ASSOCIATION
OF CANADA  (Joint  Annual  Meeting),
Winnipeg, Manitoba, Canada, (G S Clark,
Department of Geological  Sciences,
University of Manitoba,  Winnipeg,  Manitoba,
Canada R3T 2N2, Phone: (204) 474-8857;
(204)261-7581)

3-7  June  1996
EUROPEAN ASSOCIA TION OF

EXPLORA TION GEOPHYSICISTS and
EUROPEAN ASSOCIA TION OF
PETROLEUM GEOLOGISTS (FAÜG 58ih
Annual  Assembly  and  EAPG  8lh  Annual
Congress), Amsterdam, Netherlands. (HAPCi,
Attention  of Mr E van der Gang,  PO  Box
298, NL=37OO AG, Zeist, Netherlands)

9^ 12 June  1996
NORTH AMERICAN PALEONTOLOGICAL

CONVENTION (6th),  Washington,  DC,
USA, (NAPC-VI, % Department of Pnlco-
biology, Mail Stop  121,  National  Museum til
Natural History, Washington, DC, 20560,
USA)

17-21  June  1996

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
LANDSLIDES (7th), Trondhcim, Norway,
(Norwegian Oeotechnical  Society,  PO  Box
40, Taasen N-0801, Oslo, Norway)

22-29 June  1996
INTERNATIONAL PALYNOLOGICAL

CONGRESS (9th), Houston, Texas.  (Dr
Vaughn M Bryant, Department of
Anthropology, Texas A  &  M  University,
College Station, TX 77843, USA. Phone:  4(W
845  5242;  telefgx:  409  845  4070; e-mail:
glwrcnn@lsuviii.sncc.lsu.edu)

August
4=14 August  1996
INTERNATIONAL GEOLOGICAL CON-

GRESS (30th), Beijing, China, (30th IGC,
PO Box 823, Beijing  İ0Ö037, China. Phone:
86  1  8327772; telefax:  86  İ  8328928)

October
O  28^31  October  1996
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

(Annual Meeting), Denver, Colorado, USA,
(Jean  Kinney, GSA Headquarters,  Box 9140,
3300 Penrose Place, Boulder, CO 80301,
USA, Phor •: (303) 447-2020)

1997
O  ASSOCIATION OF EUROPEAN GEO-

LOGICAL  SOCIETIES  (IOth  Meeting),
Karlovy  Vary,  Czechoslovakia,  (Geological
Society,  Burlington House,  Piccadilly,
London WIV ÖJÜ, UK, Phone: +44
(0)71-434  9944)

CANADIAN INSTITUTE OF MINING,
METALLURGY AND PETROLEUM  (99th
annual  general  meeting),  Vancouver,  British
Columbia, Canada, (John Gaydos, Meetings
Manager, Canadian Institute of Mining and
Metallurgy,  1  Place Alexis Nihon,
1210-3400  de  Maisonneuve  Boulevard  West,
Montreal, Quebec H3Z 3B8, Canada. Phone:
(5)4)939^2710;  telefax:  (514)939-2714)



7  12 August  1905
677/ INTERNATIONA!, Kİ M HERİ,İTE

CONFERENCE,  Novosibirsk,  Russia,  (Dr  N
Pokhîlcnko, United Institute of Geolpgy
Geophysics  and  Mineralogy,  Russian
Academy  of .Sciences*  Siberian  Branch,
630090  Novosibirsk^),  Russia,  Telex:
133123  KORA  SU;  telefax:  007  3832  3526
92; e-mail: chief (^diamond msk.su)

9  10 August  1995
TERRESTRIAL CARBON CYCLE CHANGES

DURING THE LAST ISO Ky (International
Symposium, part of INQUA XIV),  Berlin,
Germany, (H Faure. Luminy Case 907, F
13288 Marseille Cedex. 09,  France, Telefax
33  91  26 66  38)

Ö  13-16  August  1995  {modified  entry)
LINKED EARTH SYSTEMS  ( I st  SEPM  Con-

press on Sedimentary Geology), St Pete
Beneht Florida, USA, (SEPM, PO Box
4756,  Tulsa,  OKf  74159-0756,  USA)

13  28 August  1995
WATER-ROCK INTERACTION (8th

International  Symposium),  Vladivostok,
Russia,  (Oleg Chudaev, Far East Geological
Institute,  690022 Vladivostok,  Russia.  Phone:
7  4232  3172567;  telefax:  7  5098  512430;
telex:  213212 FEBAS SU; e-mail:
fcgi@visenct.iasnet.com)

21-25 August  1995
RESEARCH METHODS IN ANCIENT AND

MODERN LACUSTRINE BASINS ( I st
International Li m no geological Congress),
Copenhagen, Denmark. (Dr Nanna Noe-
Nygaard, Geological Institute, University of
Copenhagen, 0ster Volgade  10,  Copenhagen
1350 K, Denmark. Phone: 45 35322491;
telefax:  45  35322499)

24  August-S  September  1995
OROGÉNIC LHERZOLITES AND MANTLE

PROCESSES  (2nd  International  Workshop),
Granada, Spain, (H G Barsezus, Géofluides
GBE/ISTEEM, C P 057, Université de
Montpellier 2, 34095  Montpellier Cedex  5,
France, Phone: 33 6714 3933; telefax:  33
6714  4774;  e-mail:  barsezus@dstu,untv-
montp2.fr)

27  August-1  September  1995
GEOLOGY OF THE EASTERN

MEDITERRANEAN REGION  (2nd
International Symposium), Jerusalem,
IsraeMPQ  Box  5ÖÖÖ6, Tel-Aviv  61500,
Israel.  Phone: 972 3 5I400İ4: telefax: 972 3
5175674)

28-31  August  1995
MINERAL DEPOSITS: FROM THEIR

GENESIS TO THEIR ENVIRONMENTAL
IMPACTS  (3rd  Biennial  SGA  Meeting),
Prague, Czech Republic, (Dr Jan Pasava,
Secretary General, Czech Geological  Survey,
Klarov  131/3,  118 20 Fraha  1, Czech
Republic.  Phone;  (42) 2 53701 i;  telefax;  (42)
2  7980965)

28  August-1  September  1995
TECTONICS AND METALLOGENY OF

EARLY/MID PRECAMBRIAN
OkOGENlC BELTS,  Montreal,  Canada,
( J A Percivai, Geological Survey of Canada,
601 Booth Street, Ottawa, Ontario Kl A OE8,
Canada. Phone:  (613) 995  4723«, telefax:
(613) 995 9272;  e-mail;
iperci val @6G91 Cgscemr.ea)

O  28  Angus!  2  .September  I«W5
CARBONIFEROUS-PERMIAN  (  I3lh  lnicr:

national Congress),  Krakow, Polnnd. (Kill
ICC-P Secretary General, Prof, ilr.hah. Sonia
Dyhovu-Jnchnwiçz,  Paust wowy  Inslytut
(ieolngic/ny, Ockl/iat CirtrnnsliiKki,  İ  Kmw-
lowej  Jadwigi, 41-200  SOKIIOWICC,  Poland,
Phone:  48  32  6ft  20  3ft;  telefax:  48  32  66 55
22)

28  August-2  September  1995
THE ORIGIN OF GRANITES  (3rd  Mutton

Symposium), College Park,  Maryland,  USA*
(Dr Michael  Brown,  Department of Geology,
University  of Maryland  at  College  Park,
College Park, MD 20742, USA. Phone: (301)
405-4082;  telefax:  (301 )  314-9661)

O  31  August  1995
INQUA,  Berlin, Germany. (H Derbyshire,  Royal

Holloway  and  Bedford  New College,  London
University,  Egham,  Surrey TW20 0EX,  UK,
Telefax:  +44(0)273-748919)

September
1  September  1995
BRACHIOPODES ACTVEU  ET FOSSILES

'(International congress), Sunbury, Ontario,
Cnnada. (M Gayet and B Court inat.
Université Claude-Bernard  Lyon  1, Centre
des Sciences de lu Terre, 27-43, boulevard du
11 -noy.,  F-69622 Villeurbanne Cedex,
Prance. Phone: 72 44 83 98 and 72 44 85 72;
telefax:  72  44  84  36)

4-8  September  1995
DYKES  (3rd  International  Conference),

Jerusalem, Israel. (Dr Gideon Baer,
Geological  Survey  of Israel,  30  Malkhc  Israel
Street, Jerusalem 95501,  Israel,  Telefax:  972
2  3806688)

4-9  September  1995
ASSOCIATION OF EUROPEAN

GEOLOGICAL SOCIETIES (9ih Meeting),
Si Petersburg, Russia,  (Dr A  Kotov, Institute
of Precombrian Geology  and Geochronology,
Marakova Emb, 2, St Petersburg,  Russia,
Phone:  (812) 218 47 01 ; telefax: (812) 218 48
01;  e-mail:  spire^sovamsu^ovusa.com)

4-9  September  1995
DEVONIAN MICROVERTEBRA TE

BIOCHRONOLOGY  (Final  Meeting  of
IGCP 328, followed by  field meeting İn N
Franee/Belgium, 9-25 September), Paris,
France,  (Dr Alan  Blieek* telefax;  33 2043
6900)

10^20  September  1995
KARST WATER AND ENVIRONMENTAL

IMPACTS  (5th  International  Symposium),
Antalaya, Turkey, (G Oünay, Karat '95, PO
Box  357,  Kizilay, 06420 Ankara,  Turkey.
Phone:  9041342  235  2543;  telefax;  9041312
235  2862)

17-20  September  1995
CARPA THO*BALKAN GEOLOGICAL

ASSOCIATION  (15th  Symposium),  Athens,
Greece, (G Mİgİros, Inst, Mineralogy-
GeoSogy,  lera Odoş 75,  11855  Athens,
Greece,  Phone: 30  1347 3143; telefax; 30
13460885)

18  23  September  1995
FROM RIFTING TO DRIFTING IN

PRESENT-DAY AND FOSSIL OCEAN
BASINS  (International  OpliMilite
Symposium), Pavia, Italy, (Dr K Trihiizio,
Dipartimcnto cli Scien/e clella  lürra,
Univcrsità  di  Pavia,  vin  Abhiaiegrasso,  2(W,
147100  Pavïa,  Italy,  phone:  382 505874;
telefax:  382  505890)  *

29 Scptember-2 October  1995
PALEOBIOLOGY AND EVOLUTION OF

THE BIVALVIA,  (5th  Canadian
Paleontology Conference and International
Symposium — Joint  Meeting),  Drttmheller,
Alberta, Canada, (Paul A Johnston, CPC-V.
Royal  Tyrrel  Museum of Paleontology,  PO
Box  7500.  Drumheller,  Alberta  TOJ 9Y0,
Phone: 403  823  7707;  telefax:  403 823 7131)

October
9^ 13th October  1995
GEOLOGY FOR DEVELOPMENT WITHIN A

SUSTAINABLE ENVIRONMENT  (10th
Conference of the Geological  Society  of
Africa), Nairobi,  Kenya.  (Secretary GSA, 95
Organising Committee,  PO  Box 60199,
Nairobi,)

9-14  October  1995
INTERNATIONAL EARTH SCIENCE

COLLOQUIUM ON THE AEGEAN
REGION,  Izmir-Gulluk.  Turkey,  (Professur
Dr Özkan Pişkin, General Secretary  IESCA
1995, DE University, Department of
Geology, PK 74 (EU-PTT) 35100 Bornova,
Izmir. Turkey,  Phone:  232 388 2919; telefax
232  388  7864; e-mail:  dmujeoOl
trearn.bitnet)

1 O*. 14 October 1995
AMERICAN ASSOCIATION  OF

STRA TIGRAPHIC PALYNOLOGISTS
(28th Annual Meeting), Ottawa, Canada, (Ms
Susan A Jaraeh, Canadian Museum of
Nature, PO Box 3443, Station D, Ottawa,
Ontario, Canada KİP 6P4. Telefax: 613 954
4724)

10-14  October  1995
PALEOCEANOGRAPHY (International

Meeting), Halifax, Nova Scotia, Canada,
(Larry Mayer, Ocean Mapping Group, De-
partment  of Surveying  and  Engineering,  Box
4400,  Fredericton, New  Brunswick  E3B 5A3,
Canada)

16-20 October  1995
LAND SUBSIDENCE ± FISOL  *9$  (5th

International Symposium), The Hague, The
Netherlands, (F H Schröder, Netherlands
Geodetic Commission, PO Box 5030, Nl>
2600 GA Delft, The Netherlands. Telefax:  15
782745)

17-19 October  1995
SEISMICZONATION  (5th  International

Conference), Nice, France, (5th ICZS, AFPS
Domaine de Saint-Paul,  BP  1,78470 Saint
Remy Les Chevreuse, Fronce, Telefax: (33- İ )
3052 75  75)

O  22-25  October  1995
AMERICAN ASSOCIATION OF

PETROUBUM GËQLOGISTS (International
Conference and Exhibition), Cairo, Egypt
(ÂAPG Convention Üepartmcnt, PO Box
979, Tulsa, OK 74I0I, USA. Phone: (918)
584.2555)



V7 April 1W5
I'NUtAIS AND DYNAMIC SYSTKMS IN

UKOSCŒNCE (2nd lııternationnl
Symposium), Frankfurt, Germany, (Jörn H
Kiiihl, Çicnl.'PaHtont. Instîiui, j W (ïuclhc-
i iııivi'rsiıiU. Senckonbeighnliigc 32, D-5(X)54
Irnnkfiirt/M, Gcntiany. Phone: 49 69
7«>82A*>5: telefax: 49 69 7982958; telex; 413

10 \1 April.İ995
• GEOLOGY AND ORE DEPOSITS OF

THE AMERICAN CORDILLERA, Reno.
Nevada, USA, (Bob Hatch, Geological
Society of Nevada, Box 12021, Reno,
Nevada 89510. Phone: 702 323 4569; telefax:
702 323 3599)

10 14 April 1995
MECHANICS OF FAULTED ROCK (2nd

International Conference), Vienna, Austria,.
(Doz Dr H P Rossmanith, Institute of
Mechanics, Technical University Vienna»
Wiedner Hauptstr, 8-IO/325, A« 1040 Vienna,
Austria, Phone: 0043 1 58 801 5514; telefax:
0043 1 587 58 63: e-mail:
Füssmanith@emch80.uııa,ae,at)

May
2-5 May 1995
GEOTECHNICA (International Trade Fair and

Congress for Geoseiences and
Geoteehnoloşy), Cologne, Germany. (AWS-
GeschaftssteUe, Wissenschaftszentriim,
Ahrstrasse 45f D-53175, Bonn, Germany)

5-13 May 1995
CONSERVATION OF GEOLOGICAL

HERITAGE IN SOUTH-EAST EUROPE
(1st Suhregional Meeting), Sofia,
Bulgaria, (Dr Raâolslav Nakov,
Geological Institute, Âead. O Bontehev St
blnek 24, 1113 Sofia, Bulgaria. Telefax:
(00359 2) 724638)

14-18 May 1995
CANADIAN INSTITUTE OF MINING,

METALLURGY AND PETROLEUM (97th
annual general meeting), Halifax, Nova
Scotia, Canada, (John Gaydos, Meetings
Manager, Canadian Institute of Mining and
Metallurgy, I Place Alexis Ninon,
1210-3400 de Matsonneuve Boulevard
West, Montreal, Quebec H3Z 3B8, Canada,
Phone: (514) 93W7IÖ; telefax: (514) 939«
2714)

14-18 May 1995
WA TER RESOURCES AT RISK, Denver, USA.

(Helen Klose; American Institute of
Hydrology, 3416 University Avenue,
Minneapolis Mn 55414, USA)

15-18 May 1995
GROUNDWATER QUALITY,

REMEDIATION AND PROTECTION.
Prague, Czech Republic. (GQ >95, c/o
Gaurant, Opletalova 15, 11000 Prague I,
Czech Republic)

15-19 May 1995
EXPLORING THE TROPICS (I7th Inter-

national Geochemical Exploration Sympo-
sium), Townsville, Queensland, Australia,
(Dr Russell Myers, 17 IGES, National Key
Centre in Economie Geology» James Cook
University, Townsville, Q 4814, Australia,
Phone: 077=814486; telefax:
61-77-815522)

17 May 1995
• LOW-COST GEOLOGICAL REMOTE

SENSING (Mcceting of the Geological
Society's Remote Sensing (iroiipK London,
UK..(Dr Richard Tccttw. Applied Geology
Unit, University of Hertfordshire, College
lane, I latlield, Hertfordshire ALIÜ9AU.
Phone: 01 707 284598: telefax: 0I 707
284514)

I7 |9May 1995
GEOLOGICAL ASSOCIA TION OF CANADA

AND MINimALOGICAL ASSOCIATION
OF CANADA (Joint Annual Meeting),
British Columbia* Canada. (Dr Chris R
Barnes, General Chair, SI;OS, University of
Victoria, PO Box 1700, Victoria, BC V8W
2Y2, Canada, Phone (604) 721 6120; telefax:
(604)721*6200)

29 May-1 June 1995
M MINING AND THE ENVIRONMENT—

AN INTEGRATED APPROACH TO
PIANNING AND REHABILITATION
FOŞ THE 2ISTCENTURY (Sudbury *95
Conference), Sudbury, Canada. (A J Oliver,
Mineral Sciences Laboratory, CANMET, 555
Booth St, Ontario Kl A 0G1, Canada,
Telefax: 613 996 9041)

29May-2Jime 1995
EUROPEAN ASSOCIA TION OF

EXPLORATION GEOPHYSICISTS (57th
Annual Meeting and Technical Exhibition),
Glasgow, UK, (Evert van der Gaag, Business
Manager EAEG, PO Box 298, 3700 AG
Zeist, The Netherlands, Phone: +31 (0)3404
56997; telefax: +31 (0)3404 62640)

June
O 4-W June 1995
MANAGING THE EFFECTS OF MAN'S

ACTIVITIES ON GROUNDWATER (26th
Congress of 1AH). Edmonton, Canada,
(Solutions 95, 10769-99 Street, Edmonton,
Alberta, Canada T5H 4H6, Phone: +4.03
4245281; telefax: +403 4245306)

5-12 June 1995
• POPUIATION, RESOURCES AND

ENVIRONMENT: PROSPECTS AND
INITIATIVES (!8th Pacilic Science
Congress), Beijing, China. (Professor Fu
Congbin, Chinese Aeadnmy «f Science, PÖ
Box 2718, Beijing 100080, China, Phone: 86
1 2575034; telefax: 86 I 2562458; e-mail:
fuch%bepe2#scs.slac\stanford.edu)

7-9 June 1995
AFRICAN MINING '95, Windhoek, Namibia.

(The Conference Office, The Institution of
Mining and Metallurgy, 44 Portland Place,
London WIN 4BR, Phone: 444 (0)71-580
3802; telefax: +44 (0)71-436 5388)

O 12=16 June 1995
THE ORDOVICIAN SYSTEM (7th

International Symposium), Las Vegas,
Nevada, USA, (Dr Margaret N Rees,
Department of Geoscience, University of
Nevada at Las Vegas, Las Vegas, NV
89154^010, USA. Phone: (702) 739-3262;
telefax: (702) 597-4064)

18-23 Jim« 1995
GEOMORPHOUHiYiCimfevvmv,

International Association ol
Gcomorphologists, SE Asia), Singapore. <Dr
Cïoli Kim C-huan, Geography/Nil" Division.
Nanyang Technical University, 469 Duki!
Tiniali Road, Singa|K>re 1025, Tclelux: f>5
469 8433)

25=28 June 1995
• WATER RESOURCES AND

ENVIRONMENTAL HAZARDS (Annual
Symposium AWRA), Honolulu. Hawaii,
USA, (A Ivan Johnson, Inc, 7474 Uphnm'Cl,
Arvada, CO 80003, USA. Phone: 303 425
5610) "

26 June-1 July 1995
EUROPEAN COAL CONFERENCE 95,

Prague, Czech Republic. (ECC '95, Faculty
of Science, Charles University, Alhertov 6,
128 43 Prague 2, Czech Republic, Phone: 2
24915472; telefax: 2 296084)

July
2-9 July 1995
• PACIFIC NEOGENE STRATIGRAPHY

AND IGCP355 (6th RCPNS International
Congress), Serpong, Indonesia. (Dr E P
Utomo, Organising Committee, LIPL Jalan
Cisitu 21/154D, Bandung 40135, Indonesia.
Telefax: 62 22 250 4593.

Ö 2-14 July 1995 (modified entry)
• INTERNATIONAL UNION OF GEODESY

AND GEOPHYSICS (21 st General
Assembly), Boulder, Colorado, USA, (IUGG
General Assembly, American Geophysical
Union, 2000 Florida Avenue, NW,
Washington, DC, 2ÖÖÖ9, USA.'PhonC: 202
462 6900; telefax: 202 328 0566; e-mail:
iugg_xxiga@kosmos.agu.org)

1(^14 July 1995
REEFS AND CARBONATE PLATFORMS IN

THE PACIFIC AND INDIAN OCEANS,
Sydney, Australia, (D D Bergersen,
Department of Geology and Geophysics,
University of Sydney, NSW, Australia,
Phone: 61 2 692 4050: telefax: 61 2 692
0184)

17-21 July 1995
PEIAGIC BIOGEOGRAPHY (2nd

International Conference), Amsterdam, The
Netherlands, (S Vander Spoel, Institute of
Taxonomie Zoology, PO Box 94766, 1090
GT Amsterdam, The Netherlands, Phone: 31
20 525 5402)

18-20 July 1995
COASTAL AND OCEAN ZONE

MANAGEMENT (9th International
Symposium), Tampa, Florida, USA. (Dr Billy
Edge, Ocean Engineering Program, Civil
Engineering Department, Texas Â&M
University, College Station, Texas 77843
3136, USA)

August
3-10 August 1995
• INTERNATIONAL UNION FOR

QUA TERNARY RESEARCH (INQUA)
(14th International Congress), Berlin,
Germany. (Professor Dr Margot Böse, Institut
für Geographische Wissenschaften, Freie
Universität Berlin, Grunewalds sir 35, Ö-
I2İ65 Berlin, Germany, Telefax: 30 838
6532)



JEOLOJİ
TAKVİMİ

(Episod,  Eylül  1994)

1995

January
January (originally  planned  For  February  1994)
GEOLOGY OF THE NILE BASIN

COUNTRIES (1st  International Conference),
Assiut, Egypt, (Professor Hassan Â Soliman,
Assiut  University, Geology  Department,
Assiut, Egypt. Telefax: 20 2 S8 32 25 64)

3  7 January  1995
THE EVOLUTION OF THE EAST ASIAN

ENVIRONMENT (4th International
Conference),  Hong Kong,  (Centre of Asian
Studies, The University of Hong Kong,
Pokfulam Road« Hong Kong, Telefax: (852)
559 5884; e-mail; ctsîih@hkuee,bithêt)

5-7 January  1995
LATE GLACIAL  PALAEOCEANOGRAPHY

OF  THE NORTH ATLANTIC MARGINS,
Edinburgh, UK. (W E N Austin,  Department
of Geology and Geophysics, Grant Institute,
West Mains Road, Edinburgh EH9 3JW, UK.
Phone; 44 31 650 5943; telefax: 44 31  668
3184)

16-18 January İ 995
NEW DIRECTIONS FOR GEOSCIENCES

(GSC Current Activities Forum), Ottawa.
Canada, (Mike Kiel, Geological Survey of
Canada, 601 Booth Ştreeet, Ottowa» Ontario
KIA 0E8, Canada, Phone: 613 992 5265;
telefax: 613 996 8748; e-mail:
mk ici # gsc.emr.ca)

19-24 Januaty  1995
2ND SOUTH ASIA  GEOLOGICAL

CONGRESS (GEOSASIIh  Colombo»  Sri
Lanka.  (Dr N P Wyayananda,  OEOSAS  II,
Geological Survey and Mines Bureau, 4
Ci alle Road» Dehiwcla, Sri Lanka. Phone: 94
I 72574: tetefaxi 941 725752)

February
February  1995

SOUTH ASIA  GEOLOGICAL CONGRESS
(GEOSAS-ll: 95), Colombo, Sri  Lanka,
(Congress Secretariat, NARA, Crow Island
Mattakuliya, Colombo 15, Sri Lanka, Phone:
941 522008; telefax: 941 522932,941
522881)

7-8  February  1995
•  PETROLEUM GEOLOGY IN THE IRISH

SEA  AND ADJACENT AREAS,  London,
UK. (H Gould, Geological Society,
Burlington House, Pieeadiily, Wl V OJU)

«Ml  February  W5
•  INtERDISCIPIJNARY COOPERATION

IN EARTHQUAKE HAZARD
MITIGATION (47lh  Annual  Meeting of the
Mııı1İK|Uiikc Engineering Research Institute),
San Francisco, USA. (KliRI 499 14tli St.,
Suite 320, Onklnnd Califnrnin 946I2-İJ934.
Phone: 310 451 0905; telefax: 510451  5411)

13-14  Pchrary  1995
•  OIL AND GAS ASIA  »AS,  Manila,

Philippines.'(Conference Committee, HQ
Link Philippines Ine, Unit  Bİ 8th Floor,  101
Aguirre  St".t Ugnspi Village, Makath, Metro
Manila, Philippines, Phone: 632 810369;
telefax: 632 8153152.

14-16  February  1995
THE GEOENVIRONMENT, New Orleans,

Umisiana, USA, (Dr Yalcin B Acar, Civil
Engineering Department,  Louisiana State
University, Baton Rouge, LA 70803 USA,
Phone: 504 388 8638; telefax: 504 388 5990)

13-18  February  1995
GEOSKA  ^S^CEOLOGY,  MINERALS AND

ENERGY RESOURCES FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT (8th
Regional Conference on Geology, Minerals
and  Energy Resources of Southeast Asia),
Manila, PhLÜppiacs. (The Secretariat,
OEOSEA  '^Organizing Committee,
Geological Society of the Philippines, North
Avemic^Diliman  Quezon  City,  Philippines.
Phone 99 85 44; telefax: (632) 99 85 44,
(632)  95  16  35,  (632)  7  M  30  77,  (632)  712
46  56)

March
4 March 1995
•  TECTONICS OF THE BRITISH ISLES;

ONSHORE AND OFFSHORE GEOLOGY,
Durham, UK, (B Holdsworth, Department of
Geological Sciences. University of Durham,
Durham DHI3LE.UK.)

O  5-8 March  1995
AMERICAN ASSOCIA TION OF PETRO-

LEUM GEOIJQGISTS (Annual Meeting),
Houston, Texas, USA, (AAPG Convention
Department, PO Box 979. Tulsa, OK 74101,
USA. Phone: (918) 584=2555)

6>9 March  1995
SOCIETY FOR MINING METALLURGY

AND EXPLORATION ihamım  Meeting),
I3enver, Colorado, USA. (Meetings
Department, SME Inc, PO Box 625002,
Littleton, CO 80162-5002, USA. Phone:
(303) 973-9550; telefax: (303) 979-3461)

12-16 Marcl) 1995
WATER RESOURCES MANAGEMENT

(International Conference), Muscat, Oman,
(Saif bin Rashid al Shaqsi, WRM, Ministry of
Water Resources, P O Box 2575, Ruwi I I2f

Sultanate of Oman. Telefax: 968 799 563)

12^16 March 1995
MDEVELOPMENT AND UTILISATION OF

EARTH AND HUMAN RESOURCES (3»st
Conference  of Nigerian  Mining  and
Gcoscicnccs Society)* Calabar. Nigeria, (Dr
B N Ekwuoinc, Department of Geology, FÜ
Box 3651, Calabar, Nigeria)

13-17 March 1995
LUNAR AND PİANETARV SCIENCE  <2fnh

Annual Conference), Houston, Texas, USA.
(I.cBcCCÜ  SjtWMinns  LPl  ftiihlirnlinrtK  ami
Programme Services Department,  36CK) Bay
Area Boulevard, Houston TX 77058  11IX
USA.  Phone 713 486 2158)

27-29 March  1995
•  STRUCTURAL GEOLOGY IN

RESERVOIR CHARACTERISATION AND
FIELD DEVELOPMENT, London, UK.
(M Coward, Department of Geology,
Imperial College, Prince Consort  Road,
London SW7 2BP)

27-29 March  1995
•  SUB-SAHARAN OIL AND MINERAI^

Johannesburg, South  Africa,  (Europe  ünergy
Environment Ltd, 3 Hayne St, London RC1A
9HH, UK, Phone:  171 600 6660; telefax:  171
6004044)

28 Mareh-7 April  1995
MO7AMBIQUE AND REIA TED

METAMORPHICBELTS  (Field  Workshop
and 3rd Annual Meeting of IGCP 348 — put <
of Geoeongress *95), Natal and
Johannesburg, South Africa.  (Bob Thomas,
Council for Geoscience, P O Box 900,
Pietermaritzburg, South Africa. Phone: 033
456265: telefax: 0331 949342)

April
2-7 April  1995

GEOTECHNICAL EARTHQUAKE
ENGINEERING AND SOIL DYNAMICS
(3rd International Conference), Si Louis,
Missouri, USA, (Dr Shamsher Prnkcsh.
University of Missouri-RoIIa, Continuing
Education,  103 ME Annex,  RoHa, MO
65401-0249, USA, Phone: (314) 341 4200:
telefax: (314) 341 4992; e-mail:
prakash^novell.civil.uinr.edu)

3-5 April  1995
• UK MINERALS INDUSTRY, I^eds,  UK,

(The Conference Office, IMM, 44 Portland
Place, London WIN 4BR, UK. Phone:  171
580 3802; telefax:  171 436 5388)

3-7 April  1995
SOUTH AFRICA  CENTENNIAL

GEOCONGRESS, Johannesburg, South
Africa. (Secretariat, Centennial Gcocongrcss,
PO Box 36815, Mcnlo Park, 0102 South
Africa, Phone/telefax: 27 12 473398)

4-8 April  1995
THE HIMALAYA, KARA KORAM AND

TIBET ( 10th Workshop),  Monte Verità,
Ascona, Ttcino, Switzerland  (Dr David A
Spencer, Gcologfec|itt-fns!i!ut, ETH-
Zentrum; CH-8092 Zurich, SwiiEerland,
Phone 41 1 632 3698; telefax: 41 I 632 1080;
e-mail: daspencer@erdw,ethz.ch)

4-8 April  1995
•  MIOGE '95  (3rd  Moscow international  Oil

and Gas Exhibition an4 Conference),
Moscow, Russia, (Oil Arid Gas Division.
Byron House,  112a Sfnriand Rd, London W9
2EQ,UK)


